
Donderdag 22 december 1966
23e jaargang no. 39

Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Nord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l /BS,'

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Kerkdiensten

ZONDAG 25 DECEMBER (Ie Kerstdag)

Ne d. Her v. K e r k
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.30 uur ds. J. H. Jansen
19.15 uur ds. D. Brinkerink van Geesteren

G e r e f . K e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
's Middags 3 uur ds. P. Popma van Zutphen

R.K. k e r k D o r p
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

MAANDAG 26 DECEMBER (2e Kerstdag)

Her v. K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen

G e r e f . k e r k
10 uur Hervormde-Gereform eerde dienst in de
Herv. kerk te Vorden door ds. J. H. Jansen en ds.
Th. P. van Belzen

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
van zondagavond 11 uur tot maandagavond 11 u.
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

van zaterdag 24 december 12 uur tot dinsdag 27
december 's morgens 7 uur
J. Wechgelaer, telefoon 05752-1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

Geboren: Debora, dochter van W. Rietman en G.
W. Maalderink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Terwel en G. Aalderink; J. A. Ha-
mann en B. M. van Ewijk.
Overleden: Willemina Zweverink, echtg. van J.
Groot Enzerink, 79 jaar.

Schoenklompen
VOOR DROGE EN WARME
VOETEN.

STEEDS VOORRADIG

Wullink's Schoenhande l
Onbetwist, de schoenenspecialist

UITVOERING CJV WILDENBORCH

Evenals voorgaande jaren hield de CJV uit de
Wildenborch ook nu haar jaarlijkse uitvoering.
De zaal was evenals vorig jaar weer goed bezet.
De eerste avond werd geopend door de heer R.
Mennink, voorzitter van de vereniging. Vervol-
gens lieten enkele meisjes zien dat er in de Wil-
denborch ook nog kan worden gezongen.
Het schetsje „Popey als daghitje" werd op goede
wijze vertolkt.
Het toneelstuk „Om het geluk van een kind" viel
ook in goede aarde.
De regie en gremi was in goede handen.
De tweede avond werd geopend door me j. A. Ban-
nink. Beide avonden werd met dank aan de spe-
lers en medewerkers gesloten door de voorzitter.
De CV kan terugzien op een geslaagde uitvoering.

BUURTVERENIGING JULIANALAAN
ENKWEG WILHELMINALAAN

Vrijdag dezer hield bovenvermelde buurtvereni-
ging haar jaarlijkse feestavond.
Na een ogenblik stilte te hebben gehouden om het
verscheiden van Hans Wolsing en de heer Eu-
link te gedenken, werd de avond geopend door
de sekretaris die de aanwezigen hartelijk welkom
heette. Inzonderheid de nieuwe leden, Enkweg en
Wilhelminalaan. Hij hoopte dat ook zij zich spoe-
dig thuis zouden gevoelen in de buurtvereniging.
Met een gezellig samenzijn onder het genot van
diverse konsumpties, een dansje, gezellige mu-
ziek van de Favorita's en het optreden van Prof.
Herbe Maison werd de avond doorgebracht.
Daarna keerde een ieder voldaan huiswaarts met
een „tot een volgende keer".

Fa Helmink opende nieuwe zaak

Aan de Zutphenseweg op emfele tientallen meters
van de „oude" zaak is een prachtig zakenpand
verrezen toebehorend aan de heer Helmink.

'«dagmiddag om pre-
)?lmink voor het pu-

van architect van

Deze nieuwe zaak werd w<
cies drie uur door mevrou'
bliek opengesteld.
Het gebouw is, onder lei<
Houte, geheel volgens de eisen des tijds opge-
trokken. Het pand bestaat uit 4 verdiepingen. In
het sousterrain is een werkplaats en een magazijn.
Dan de winkel met in het voorste gedeelte een
ruime sortering artikelen op textielgebied. Daar-
naast is een uitgebreide afdeling voor woningtex-
tiel o.a. tafelkleden en dekens. Op de bovenver-
dieping is een grote toonzaal gecreëerd waar alle
soorten meubels o.a. ook meubels voor baby's,
staan uitgestald. Bovendien is er een speciaal vak
voor de matrassen ingericht.

Alle artikelen zijn zeer overzichtelijk opgesteld
op rekken en gondola's. De voorkant van de zaak
bestaat uit 27 meter etalageruimte. Dankzij de
centrale verwarming die is x "\ngebracht beslaan
de etalageruiten niet. De
gesierd met een blauwe neo?
Ter gelegenheid van deze op
mink een receptie die door
(waaronder het voltallige college van B
werd bijgewoond.
's Avonds werd er gezellig gedanst onder de to-
nen van het dansorkest „De Zwervers". De fa
van Goethem zorgde hierbij dat ook de dorst ge-
lest kon worden.
De familie Helmink was uiteraard zeer erkente-
lijk voor de vele bloemstukken en cadeaus die zij
op deze openingsdag van vrienden, cliënten etc.
in ontvangst mocht nemen.

l van de zaak is
jchting.

gaf de fa Hei-
ruim 900 personen

& W)

OVERSTEKENDE REE WERD
SLACHTOFFER

Een ree die onverhoeds de Ruurloseweg overstak
werd door een juist passerende auto aangereden.
Het dier mocht deze aanrijding niet overleven.
Het was op slag dood.

De opening van onze nieuwe zaak, zal voor
ons een onvergetelijke dag blijven.

Ruim 900 personen mochten wij die dag be-
groeten.

Voor uw spontane medeleving, bloemstuk-
ken en zeer vele andere attenties zeggen wij
u hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 16

LEDENVERGADERING JONG GELRE

Onder leiding van voorzitter, de heer Joh. Pardijs,
hield Jong Gelre af d. heren in de zaal van hotel
„'t Wapen van Vorden" een goed bezochte leden-
vergadering.
In zijn openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de heer H. Rietman van het Ned. Var-
kensstamboek uit Apeldoorn. Verder wees spreker
op het te houden winterprogramma. Hierna volg-
de een inleiding door de heer Rietman over mo-
derne varkenshouderij. Spreker wees er op dat ge-
middeld elk bedrijf 40 varkens telt waarvan het
winstsaldo zeer verschillend is. De kostprijs dient
evenwel zo laag mogelijk gehouden worden. De
konsument stelt steeds hogere (eisen. Het vlees-
type moet goed zijn vandaar dat samenspel van
fokker-mester noodzaak is. De fokker is in hoofd-
zaak aansprakelijk voor het kwaliteitsvarken.
Voor 29 pet is de varkenshouderij in Gelderland
van groot belang. Deze lezing werd met een groot
aantal dia's toegelicht. Na beantwoording van
enige vragen dankte de voorzitter de heer Riet-
man voor zijn leerzaam betoog.
Besloten werd een varkensstudieclub op te rich-
ten. Staande de vergadering gaven zich reeds le-
den hiervoor op.

Op 14 januari a.s. zal een winterexcursie worden
gehouden.

Ter inleiding en voorbereiding van de Kerstfeest-
viering, waren donderdag 15 december de IJssel-
zangers naar het Enzerinck gekomen en zongen
voor de verpleegden een tiental advents- en Kerst-
liederen. De meesten waren naar een bewerking
van de heer Nijhof, die door zijn perfekte leiding
zijn zangers tot de hoogste prestaties opvoerde.
Het was een lust de ons zo vertrouwde en beken-
de liederen te beluisteren.
Na afsluiting van het eerste programmagedeelte
speelde Petra Ottens een tweetal kerstliederen op
de sopraan-blokfluit. Als eerste nummer speelde
zij het bekende „Morgen kommt der Weihnachts-
mann" in de volgorde thema-variatie-thema. De
moeilijkheden bij de variatie werden door haar
zonder de minste aarzeling gespeeld. Daarna volg-
de gezang 7 uit de Herv. bundel, waarbij ze ge-
assisteerd werd door een altfluit.
We hopen op verdere samenwerking met de IJs-
selzangers, die ons een genotvolle avond hebben
bereid.

GROSLIJSTSTEMMING KVP

Zondagmorgen werd in de zalen Schoenaker en
„de Zon" alhier de groslijststemming gehouden
van de KVP voor de verkiezing van de leden der
Tweede Kamer. Dit in verband met de vervroeg-
de verkiezingen, welke op 15 februari zullen wor-
den gehouden. De uitslag was als volgt:
Mej. M. A. M. Klompé, Arnhem 78 stemmen; B.
A. A. Engelbertink, Oldenzaal 2 stemmen; J. H.
W. van Koevorden, Buren 2 stemmen; G. J. ter
Woorst, Eist 2 stemmen; J. A. M. Mullink, Nijme-
gen, l stem; E. J. E. Resink, Zutphen l stem;
in totaal werden 86 geldige stemmen uitgebracht.

VOOR HULP BIJ STUDIE IN:
Economie, boekhouden, handelstekenen,
handelskennis etc.

H. A. ALBERS
Ec. Drs. p/a Wuestenenk „'t Hoetink"

AUTO TEGEN BOOM

Vermoedelijk doordat het licht uitviel reed de be-
stuurder van een auto op de Zutphenseweg tegen
een boom. De bestuurder kwam er wonder boven
wonder slechts met lichte verwondingen af. De
auto zag er evenwel minder fraai uit.

TE KOOP: VOLOP

kerstbomen met voet
Beleefd aanbevelend,

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg —• Telefoon 1508

GEZAMENLIJK ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM

Wij willen u graag nog eens herinneren aan de
samenzang bij de verlichte kerstboom in het dorp,
op a.s. vrijdag 's avonds om 8 uur.
Het is nu voor de derde maal dat de Vordenaren
bijeen komen om gezamenlijk bekende kerstliede-
ren te zingen. Het komité hoopt dat nu ook weer
velen zullen komen. Er is een prachtige boom
geschonken door de fam. Thate. Deze heeft al
enige avonden gebrand en zodoende inwoners en
voorbijgangers er aan herinnerd dat het Kerst-
feest nadert.
Alle muziek- en zangverenigingen hebben een uit-
nodiging ontvangen om aan deze bijeenkomst hun
medewerking te verlenen. Wij twijfelen er dan
ook niet aan of deze samenzang zal er toe bijdra-
gen de kerststemming te verhogen.

Agenda
23 december Kerstavond Jong Gelre
21 december Kerstfeest bejaarden 2.15 u.

alle bejaarden; 7.30 u. eigen
leden.

26 december Kerstfeest Kinderevangeli-
satie in zaal Lettink

11 januari Voorlichtingsavond Bond
van Plattelands Vrouwen
over vloerbedekking

12 januari Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre

13 januari Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre

14 januari Winterexcursie heren
Jong Gelre

19 januari Nutsavond
21 januari Toneelstuk „Pinky, een

blank negermeisje" Lekton
26 januari Culturele avond Jong Gelre,

Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
l februari Toneelstuk „Pinky, een

blank negermeisje" Lekton
8 februari Exc. prof. mr I. A. Diepen-

horst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"

16 februari Nutsavond
18 maart Nutsavond
6 april Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

WINTERINSPEKTIE

Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de navol-
gende eigenaren dieren in het NRS ingeschreven
t.w. van:
J. Arfman: Jansje 63 b76; H. Wesselink: Tine-
ke b75; Joh. Rietman: Lenie b79; M. J. Lebbink:
Nisa b78; J. Amtink: Engelientje b74; De Par-
dijs: Marjolein b74; Olga 14 b76; D. J. Tjoonk:
Marina b76; J. R. Borgman: Ruth 15 b+ 80 KS;
R. J. Kornegoor: Bennie b en Pauliens Hugo b
(voorlopig).

PRIJZEN KERSTLOTERIJ

In de Kerstloterij van de Graaf Ottogroep Lochem
zijn in Vorden twee prijzen gevallen en wel op de
nummers 2450 en 2495.
De winnaars kunnen zich vervoegen bij me j. Groot
Roesink, Hengeloseweg B 11 a, Vorden.

Hoe zijn de winkels in de
komende weken geopend?

Woensdagmiddagsluiting van
28 december vervalt;

de koopavonden op 23 en 30
december zyn normaal tot
9 uur 's avonds.

Kerstavond 24 en Oudejaarsavond 31
dec. zijn de winkels 4 uur gesloten!



NA DE KERSTDAGEN VOLOP KURKDROOG VUURWERK
„JAN HASSINK"

ROOMBOTEK
AMANDELSPIJS
ZWARTE KERSEN

vormen samen de

kwalileits kerstkrans
WIJ WENSEN U SMAKELIJKE
KERSTDAGEN

BANKETBAKKERIJ

IWiekart

Gesloten
KERSTAVOND 7 UUR EN
Ie KERSTDAG

Café 'de Zon'
Zutphenseweg 24

VAM O V* ÓP

ijssalon

D.BOERSMA
Ha, heerlijk zo'n ijstaart
bij uw kerstdiner!

BESTEL, ZE VOORAL

VROEGTIJDIG

4 persoons

6 persoons

8 persoons

10 persoons

ƒ 3,50

ƒ 4,75

ƒ 6,25

ƒ 7,50

Blaupunkt
Philips

radio en televisie

P. Dekker
Elektro Technisch
Installatie Bureau
Telefoon 1253

Wij wensen u

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up
Transistor radio met F.M.
reeds vanaf f 124.»

ATTENTIE ATTENTIE

Koop voor de feestdagen
•

UW VERSE KALKOEN,
TAM KONIJN, JONGE HAANTJES
EN KIP

& bij uw poelier!
/• J Vrijdag aan de markt of aan huis.

Rovo
Hengeloseweg l — Telefoon 1283 b.g.g. 1214

ATTENTIE ATTENTIE

2e KERSTDAG

Vorden - Spel. Drummen
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

De hele week

Krijt

200 gram hamkaas
200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
500 gram fijne rookworst

BESTEL UW KERSTROLLADE
S.V.P. VROEGTIJDIG

Dorpsstraat

100
60
60

175

Voor moiorfielsen en scooterrijders is het per 1 januari verbcden iemand voor de

bestuurder te laten meerijden.
Df> passagier mag wel achtetop plaatsnemen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Bestel vroegtijdig

Kerstkalkoen
Tamme konijnen
Haantjes
Kippen

Ook hebben wij alle
soorten wild vooradig.
Vrijdags op de markt
of Hengeloseweg l,
Vorden.

[Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Hooi, graszaadhooi,
stro, aardappelvezels,
bierbostel (ook droge)

Fa G^t SOEPENBERG
Groot^mdel-Importeur

ZoerijS^Vorden 05752-6813

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS

Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilig**,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Schiet het nieuwe jaar in!
1. en 6-schots alarmpistolen kal. 6 mm; alarmpatronen
(knallen als jachtpatronen).

NIEUW: Wild West revolvers, 12 schots, Colt model, voor
plastic knalpatroneti, solide, harde knal.

Automatische klappertjespistolen. Grote en kleine kerst-
sterretjes. Bengaalse lucifers en -fakkels. Kamervuurvvork
(ongevaarlijk).

MARÏENS
Wapen, en Sporthandel — Zutphenseweg wenst u prettige feestdagen

FEUILLETON no. W

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY
,Als Stephen Adair het wordt, is dat wel zeker.'
Bill vond die opmerking niet zo leuk, maar hij liet
niets blijken. Vriendelijk vroeg hij: ,Denk je dat
ze zoveel om hem geeft?'
,Dat zegt men.'
,Ik weet het niet. Jeanie is zeer aan haar beroep
gehecht; ze zegt er rustig al haar afspraakjes
voor af.'
,Paps heeft horen zeggen dat die buitenlandse
arts, Metzroff, misschien wel gekozen wordt. Dat
zou ze niet leuk vinden.'
,Ik denk niet dat hij veel medewerking van zijn
collega's zou krijgen; hij is niet erg gezien. Mi-
chael Wayne zou het moeten worden, of Stephen
Adair, of Peter Glenn.'
Alleen zijn naam al - Peter Glenn - deed Sally's
hart bonzen. Zo gewoon mogelijk vroeg ze: ,Wie
denk je dat de nieste kansen heeft?'
,Dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof niet dat Mi-
chael het zou willen, maar ik weet zeker dat de
andere twee dat wel willen, vooral Peter.'
,Bill . . .' Sally keek strak voor zich uit terwijl
ze de teugels luchtig in haar gehanschoende hand
hield. ,Ik heb nog iets anders gehoord . . . over
Peter en Shirley. Heb jij daar iets van gehoord?'
Ze was er trots op dat ze haar stem zo noncha-
lant kon doen klinken.
,O, ja,' zei Bill. ,Dat is niet alleen maar een ge-
rucht. Shirley draagt een diamant aan haar vin-
gers zoals je er zelden een ziet.'
Het gaf Sally een schok en het gaf haar een
vreemde smaak in haar mond. Maar uiterlijk was
er niets aan haar te zien toen ze zich naar hem

toewendde en luchtig vroeg: .Werkelijk? Wanneer
is dat gebeurd?'
,Een paar dagen geleden. Ik was erbij toen hij de
ring kocht en iemand vertelde me dat Shirley hem
droeg. Dat breekt jou hart toch niet, wel?' Zijn
stem was plagend. Als hij geweten had dat het
haar werkelijk trof, zou hij het niet gezegd heb-
ben. Soms vroeg hij zich af of ze wel een hart be-
zat. Ze was een mooie porseleinen pop, zonder
enig gevoel.
.Natuurlijk is mijn hart niet gebroken.' Sally's
lach klonk heel natuurlijk. ,Ik vind het heerlijk.
Shirley is zo lief - en Peter trouwens ook. Ze ver-
schillen als de nacht en de dag, maar je weet,
men zegt dat tegenstellingen elkaar aantrekken.
Ze kan wat van haar waardigheid aan Peter
schenken en het zou haar goed doen als ze wat
losser kon worden.'
,Vroeger dacht ik dat jij en Peter een paar zou-
den worden.'
,O, nee.' Sally's stem klonk nu bijna onverschillig.
,Wij lijken te veel op elkaar. We vechten. We zou-
den elkaar altijd in de haren zitten. We zijn goede
vrienden, meer niet. We houden van dezelfde din^
gen: rijden, zwemmen en dansen.'
Plotseling had ze een idee; ze wilde niet naar
huis gaan en zich eenzaam voelen. ,Bill, heb je
al ontbeten?'
,Het is wel een plotselinge afdaling van de roman-
tiek naar zo iets aards als een ontbijt. Ikheb kof-
fie gedronken. Ik neem meestal geen ontbijt.
,Kom je met me mee naar huis? Het ontbijt is
klaar tegen de tijd dat we terug zijn. Ik geloof
dat er iets van gevogelte is . . . "
.Klinkt niet gek.' Bill grinnikte. ,Ik word niet
dikwijls voor het ontbijt uitgenodigd.'
,Kom je?'
.Natuurlijk. Als je me vraagt.'
En zo ging Bill bij Sally thuis ontbijten en ge-
noot van kwartels op toast geserveerd op een zil-
veren blad, bergen roereieren en kleine worstjes,
meloen en vele koppen geurige koffie.

Dit is heerlijk dacht Bill. Luxe. Ik hou van luxe
en Sally is een enig meisje. Niet op een afstand
zoals Jeanie. Die vervelende Jeanie. Hij zou een
hoop plezier met Sally kunnen hebben. Maar toen
waarschuwde hij zichzelf: haal je niets in je hoofd.
Sally ligt buiten jouw bereik. Hij wilde niet op
z'n kop gezeten worden door een rijke vrouw die
hem de baas was. En dan was er nog een kleine
moeilijkheid, namelijk zijn gevoelens ten opzichte
van Jeanie! . . . Maar ach, het zou toch niemand
hinderen als hij zich wat met Sally amuseerde.
En misschien zou het hem juist bij Jeanie wat
verder helpen, omdat ze dan zou zien dat hij niet
voortdurend naar haar verlangde.
Sally's vader en moeder kwamen binnen, klaar om
naar de kerk te gaan. Ze waren heel vriendelijk
tegen Bill en zeiden dat het hun speet dat ze niet
eerder thuis waren gekomen, dan had men ge-
zamenlijk kunnen onbijten. Nu moest hij nog maar
eens terugkomen.
Na het ontbijt stelde Sally voor dat ze wat in de
zon bij het bassin zouden gaan zitten, als hij ten-
minste niets anders te doen had. Dan konden ze
later wat gaan zwemmen. Er waren altijd vol-
doende zwembroeken beschikbaar en hij zou er
zeker wel een vinden die hem paste. En als hij er
de tijd voor had, kon hij meteen blijven lunchen.
Sally dacht: Bill is aardig. Niet een knappe man,
maar wel interessant. Ik vind die rimpeltjes bij
zijn ooghoeken erg leuk en hij heeft een bepaalde
manier om de mensen recht in de ogen te kijken.
Zou ik hem verliefd op me kunnen maken; of, wat
nog belangrijker is, zou ik op hem verliefd kun-
nen worden? Ze wist dat de geschiedenis met
Peter daarvoor nog te vers in haar geheugen lag,
maar Bill was prettig gezelschap. Hij kon dansen
en hij was een van de populairste jonge mannen
in de stad. Als ze hem als partner kon krijgen,
zouden de mensen misschien vergeten dat ze kort
geleden overal samen met Peter was verschenen.
Ze voelde zich plotseling wat opgewekter. Het le-
ven was nog zo kwaad niet en het geluk was haar

goed gezind. Er waren nog andere mannen dan
Dr. Peter Glenn.
Bills gedachten waren afgedwaald en hij verbrak
de aangename stilte door te zeggen: ,Ik heb ei-
genlijk wel zin om Miss Julie vanmiddag te gaan
bezoeken.'
,Ik dacht dat Dr. Metzroff geen bezoek toestaat?'
,Dat zegt men tenminste.'
.Vind je dat niet vreemd?'
,Hij vindt dat de mensen haar ongewild nerveus
maken.'
.Vroeger wilde ze graag dat we haar bezochten.
Ze kan met iedereen omgaan en ze scheen ons
bezoek op prijs te stellen. Jeanie ging er dikwijls
heen. Wat vindt zij ervan?'
,Ze heeft Dr. Metzroff eens gevraagd of ze Miss
Julie zo nu en dan mocht bezoeken, daar ze ver-
pleegster was en Miss Julie vroeger verpleegd
had, maar hij antwoordde dat mevrouw Monski
dag en nacht bij haar was en dat zij niemand
anders nodig had.'
,Ik heb kort geleden Louella ontmoet - je weet
wel die kleurlinge die al meer dan twintig jaar
bij Miss Julie was. Dr. Metzroff wilde dat ze haar
ontslag nam omdat ze volgens hem Miss Julie
zenuwachtig maakte met haar gepraat. Ze werkt
nu in een wasserij waar ze zich heel ongelukkig
voelt.'
,Wat jammer toch dat Miss Julie helemaal geen
familie heeft. Die zouden haar kunnen bezoeken
of Metzroff dat nu wil of niet.'
,Heb jij vertrouwen in Dr. Metzroff, Bill?'
Bill nam een sigaret, leunde met de aansteker in
zijn hand achterover en zei: .Daar zou ik niet
bevestigend op kunnen antwoorden, maar ik heb
ook niet voldoende reden om nee te zeggen, om-
dat hij hier met goede aanbevelingen kwam. Als
er iets niet in orde was geweest, zou Dr. John
dat nu toch al lang ontdekt hebben. Zijn ogen be-
vallen me niet. En hij begint nooit een gesprek
met iemand.'

(Wordt vervolgd)



Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 12%-ja-
rig huwelijksfeest ondervon-
den, betuigen wij allen onze
hartelijke dank. Speciaal de
muziekver. Sursum Corda.

G. J. Schieven
G. Schieven-Smeenk

Vorden, december 1966
„'t Enderink" C 97 a

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lie-
ve moeder en grootmoeder

AALTJE WASSINK
Uit aller naam:
Fam. G. Berenpas

Vorden, december 1966
Mossel D 108

A. Mennink
biggen, en varkenshandel

wenst allen een zalig
Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar

OLIESTOOK
PETROLEUM
HUISBRANDOLIE
vraagt eens prijs.

KRANENBARG
Telefoon 1217

Te koop: 4-pits gasstel
Zutphenseweg 16

Te koop: Een bietensnijder
in prima staat bij
G. H. Visschers, C 118

Te koop: Metselkuipen bij
de N.V. Chroomlederfabriek
H. A. Albers te Vorden

KOLEN BESTELLEN
KRANENBARG
BELLEN

Grootste sortering
laagste prijzen.
Enkweg 3, Ruurlose-
weg 45 - Telefoon 1217

Biedt zich aan: Jongen,
plm. 18 jaar om vrijdags-
avonds en/of zaterdag in
winkel of iets dergelijks te
helpen. H. J. Oortgiesen,
C 83, Vorden

Te koop: G.o.h. bankstel en
een uitgebreide meccano-
bouwdoos. Wiemielink 15 te
Vorden

Te koop: Kerstdennen ƒ 1,-
per stuk. Harmsen, School-
straat 6, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. uitneem-
bare kinderwagen ƒ 75,—.
G. Berendsen, C 125 Vorden

GASKACHEL
KOMPLEET MET
FLES ƒ 65,—

KRANENBARG
Ruurloseweg 45-47

Te koop: Een volbl. drag.
MRIJ vaars hoge prod.
B. Voskamp „De Voskuil"

Te koop: MRIJ volbloed
vaarskalf, 3 weken oud van
beste produktie.
G. Dijkman, D 82 Wilden-
borch, Vorden

KWALITEIT IS ONZE
REKLAME

BENZINE 42,9 CENT
PER LITER
SUPER 44 CENT PER
LITER

Geopend 7.30 tot 20 uur
Zondag 10-12 uur v.m.
24 en 31 december om 5 uur
gesloten
Kerstdagen en Nieuwjaars-
dag gesloten
KRANENBARG
Enkweg 3 bij NS station

WECO
zeugenkooien
voer- en ligboxen.
Door seriebouw lage
prijzen.

ENKWEG 3, TEL. 1217
VORDEN

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop: Prachtige kerst-
bomen. Uitzoeken ƒ l,—
per stuk.
L. Wolsing, 't Hoge 11,
Vorden

r>x
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

X

WIM SLÖETJES
en
ALY MENKVELD

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op donderdag 29 december
a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize te Vor-
den.
Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. kerk
te Vorden om 2 uur door de Weieerwaarde
Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, D 167
Zelhem, F 41
december 1966

Toekomstig adres: D 167, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

nx
X
X
X
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X
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J
H
X
X
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X

JONNY EMSBROEK
en
SVERRE GABRIELSEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk.

X
H
X
X
Xu

De voltrekking zal plaats vinden op woens- JJ
dag 28 december a.s. om 13.30 uur in het n
gemeentehuis te Vorden.

De aanhoudende hoge rentestand op de kapitaalmarkt is voor het bestuur
aanleiding geweest om de RENTE OVER DE GEHELE LINIE TE VER-
HOGEN.

Behoudens tussentijdse wijzigingen gelden voor 1967 de volgende tarieven:

Creditrente
SPAARGELDEN: direkt opvraagbaar

6 maand opzegging
12 maand opzegging
jeugdspaarovereenkomst
ambtenarenspaarregeling
bedrijf sspaarregelingen

Creditsaldi in rekening-courant

Debetrente
Debetsaldi in rekening-courant
Hypotheken
Voorschotten tegen andere zekerheid
Leningen aan rechtspersonen

RAIFFEISENBANK

3.75%
4.75%
5.50%
4.50%
4.50%
4.50%

2%

6'/4%

6'/4%
6«/4%

VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. MJftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Een doosje
visitekaartjes

is een uitermate leuk
kerstgeschenk

Weevers levert ze!
Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Vuurwerk in alle soorten! AUTO- V E R H U U R
Vorden, Zutphenseweg 5 (zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Wakefield, 26 Flanshaw Lane, Engeland
n december 1966

X
VERPAKTE JAPANSE KANONSLAGEN

GROTE SORTERING VUURPIJLEN EN RAKETTENToekomstig adres: 26 Flanhaw Lane,
Wakefield (Yorks), Engeland.

MAR' !NS Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

WAPEN- EN SPORTHANDEL - ZUTPHENSEWEG

Verkoop na de kerstdagen
Inplaats van kaarten

K PIET BERGSMA
X en
^ ANNIE PARDIJS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

H
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- ft
men huwelijk, waarvan de voltrekking^».V. M
zal plaats vinden op woensdag 28 de
a.s. om 11.15 uur ten gemeentehuize te
Keppel.

Kerkelijke inzegening zal plaats vindei
uur in de Ned. Herv. kerk te Hummel
de Weieerwaarde Heer ds. F. J. Dun.

Hummelo, Dorpsstraat 27
Vorden, D 113
december 1966

Toekomstig adres: Dorpsstraat 27, Hummelo. W

Receptie van 3.30 tot 5.00 in hotel „De Gou- ^
den Karper" te Hummelo. x

3*

A.s. dinsdag 27 december wordt door onderstaan-
de bakkers

geen brood bezorgd
wel is er vers brood in de winkels voorradig

SCHUPPERS, SCHURINK,
KERKHOVEN, VOSKAMP,
HOORNENBORG, HARTMAN

Voor de kerst!

EN NOG VEEL MEER
HEERLIJKHEDEN

SCHURINK BAKT HET VOOR U
BESTEL VANDAAG NOG

BAKKERIJ

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

NYLONS
voor elk been, in de juiste

maat, de fijnste teinten.
In alle prijsklassen. Al vanaf

1.48
verkrijgbaar bij:

RAADHUISSTR.. VORDEN

Hoe het ook zij,
vlees hoort erbij!

Bestel vroegtijdig:

ROLLADES, BIEFSTUK, RIB
BLINDE VINKEN, ROSBIEF,
KARBONADE

M. G.
Jansen
Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Burg. Galléestraat 42 — Telefoon 1451

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

De grootste lach-uitverkoop ooit in een film ge-
houden en hiervoor zorgt: JERRY LEWIS.

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

BEGIN 1967 OPENEN WIJ ONS
NIEUWE

shell benzine slation
Om dit goed te kunnen opzetten is
veel tijd nodig. Derhalve delen wij u
hierbij mede dat vanaf l januari 1967

geen reparatie
werkzaamheden
meer kunnen worden uitgevoerd.

DE NORMALE VERKOOP GAAT
GEWOON DOOR.

Wij wensen u allen

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 1967

A. J. Eijkelkamp
MEDLER — VORDEN



Detlevendelys
het levende licht

KAARSEN

ASP-Holmblad de kaars die veel langer brandt en absoluut
niet druipt. In 13 kleuren en diverse maten.

Drogisterij 'De Olrie Meulle' J. M. van der Wal & Zn
Gedipl. drogist

Zegelkorting
l pak Spar koffie 192 et - 38 et
l zakje Spar zoute pinda's 50 et - 10 et
200 gram sneeuwsterren 75 et - 7 et
250 gram suikerkransjes 75 et - 7 et
1 fles Spar-TJp 61 et - 12 et

2 pakjes Spar toast van 64 et voor 59 et — 10%
100 gram berliner van 60 et voor 54 et — 10%
l pak Spar zoutjes van 95 et voor 85 et — 10%
1/2 blik aardbeien van 110 et voor 100 et — 10%
'/4 blik aardbeien van 70 et voor 65 et — 10%
l blik soepballetjes van 62 et voor 58 et — 10%
Elke 2e tube Spar mayonaise voor 50 et — 10%

Elk blik doperwten 10 et goedkoper ! !

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

GROTE SORTERING

Kerst- en Ni
(ook met buitenlandse tekst)

Boek- en kantoorboekhandel

„Jan Hassink'

MAAK HET U
GEZELLIG IN HUIS!

U VINDT BIJ ONS DE GROOTSTE
SORTERING

— KAARSEN
— KANDELAARS
— TAFELSTUKJES
— STERREN
— KERSTBOOMVERSIERING EN
— KERSTBOOMVERLICHTING

Koerselman
WINKELCENTRUM — VORDEN

Profiteer van onze
openingsaanbieding!

Bankstellen vanaf f 395,- en ...
bij ieder bankstel een passende
salontafel gratis!

Bij aankoop van een slaapkamer
wollen deken of sprei cadeau!

4 STOELEN EN TUIMELTAFEL
STOF NAAR KEUZE NU f 339,-

MOOIE CHROOM KINDERSTOELEN
NORMAAL ƒ 52,— NU f 39,75

VOOR VERDERE OPENINGSAANBIEDINGEN

ZIE ONZE SPECIALE OPENINGSFOLDER

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TE KOOP:

woonhuis met garage
gelegen Julianalaan te Vorden.
Spoedig te aanvaarden.

ASSURANTIE- EN MAKELAARSKANTOOR

Gerrits
Hengelo (Gld.) — Telefoon 05753-140

Attentie!
BIJ AANKOOP VAN MATERIAAL
OF GEREEDSCHAP VOOR ƒ 10,—
OF MEER, EEN

kerstboom gratis!
Hobby Winkel
Schoolstraat

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat in verband met de jaarwisseling, de
gemeentesecretarie en de kantoren van gemeen-
teontvanger en gemeentewerken op vrijdag 30 de-
december a.s. des avonds gesloten zijn.

Vorden, 22 december 1966.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

d^Bfc
J^V.

cretaris,
. Plas

Kerstmis-gezelligheii
Enorme sortering

^ kerststukjes
Ieder stukje is keurig verzorgd.

Onze winkel is wat klein, maar de plantenkas
staat ook helemaal vol en alles is geprijsd.

Verder WITTE EN RODE CYCLA-
MEN, BEGONIA'S EN AZALEA'S
VOLOP SNIJBLOEMEN

Natuurlijk bij

Bloemenmag. Derksen
Zutphenseweg

HIER
handige elektrische hulpjes
bij de bereiding van
uw feestdis!

Handmixer Philips ƒ 39,95
Broodrooster, automatisch ƒ 39,75
Expres waterkoker ƒ 49,75
Koffiezetapparaat ƒ 74,50
Bakoven ƒ 69,50
Grilltoestel ƒ 299,—
Oublie-ijzer (kniepertjes) ƒ 39,—
Wafelijzer ƒ 51,—
Kookplaat ƒ 27,50
Messenslijper ƒ 21,—
Warmhoudplaat ƒ 26,—
Theelicht, twee warmtestanden ƒ 24,50
Schrapmachines, voor 2 kg ƒ 98,50

^̂ ^ Dit kunt u komen zien en er
^™ vrijblijvend inlichtingen over vragen

G. Einsbroek S Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Voor de feestdagen
KERSTSTOLLEN MET SPIJS
KEKSTKRANSEN
KERSTSTAVEN
KERSTGEBAK
TULBANDEN
ZWANEHALZEN ••

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

H. Kerkhoven
't Hoge 24 — Telefoon 1394

OOK OP UW FEESTDIS PRIJKT
NATUURLIJK WEER EEN
HEERLIJKE SCHOTEL VAN

„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT

Telefoon 1391

S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN

Kerstavond
en Ie kerstdag gesloten

KERST
Boeken
Pocket s
Lopers
Lakens
Servetten
Klokken
Druppelvangers
Crepepapier
Flitter
Band
Kaarsen enz.
Kaarten in vele soorten
Kalenders en agenda's 1967

HET ADRES

fa Hietbr ink - Boekhandel

DAMES:

Moeilijke benen?
DRAAG:

Supphose Nylons

H. LUTH
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

Samenzang
Het kerstweekkomité roept alle Vordenaren op
aanwezig te willen zijn op

vrijdagavond 23 dec.
om 8 uur
bij het gazon bij de Herv. kerk, teneinde samen
met de dames en heren van het Vordens Dames-
koor, Chr. Zangvereniging Excelsior, Vordens
Mannenkoor en R.K. kerkkoren, begeleid door de
beide muziekkorpsen, de volgende kerstliederen
gezamenlijk te zingen:

1. Komt allen te zamen;
2. De herdertjes lagen bij nachte;
3. Nu zijt wellekome;
4. Stille nacht;
5. Er is uit 's werelds duistre wolken;
6. Ere zij God.

Muzikale leiding de heer T. Wissink.
Slotwoord van de voorzitter.

Namens het Kerstweekkomité:

Mevr. Besselink, sekretaresse
De heer G. Remmers, penningmeester

i»"*« De heer H. Wesselink, voorzitter



Extra bijlage „Contact"
Verslag raadsvergadering d.d. 20-12-'66

RAADSVERGADERING GEMEENTE VORDEN
GEEN KNIPPERLICHTEN NABIJ
NUTSKLEUTERSCHOOL

Tijdens deze laatste raadsvergadering in 1966
deelde de voorzitter mede dat van de arrondise-
mentsingenieur van de Rijkswaterstaat te Zut-
phen een schrijven was binnengekomen waarin
genoemde funktionaris mededeelt, dat gelet op de
geringe verkeersintensiviteit, alsmede de snel-
heidsbeperking tot 50 kilometer, het plaatsen van
een knipperlicht op de kruising van de Rijksweg
met de Boonk en de Dr C. Lulofsweg weinig ef-
fekt zal sorteren. De ingenieur ziet het gebruik
van knipperlichten gaarne beperkt tot de zeer on-
overzichtelijke en drukke kruispunten. Ook deel-
de hij in zijn schrijven mede dat voor de gevaar-
lijke bocht bij de Wientjesvoort een maximum
snelheid van 50 kilometer per uur is vastgesteld.
De heer Wesselink verschilde met bovengenoemde
ingenieur van mening. Er wordt hier in Gelder-
land met twee maten gemeten. Waarom b.v. in de
gemeente Voorthuizen bij een soortgelijke situatie
wel knipperlichten? Het gevaar wordt op den
duur nog groter vond de heer Wesselink. Hij stel-
de voor in beroep te gaan. De heer Koerselman
vond de oversteek op de Rijksweg (nabij de Nuts-
kleuterschool) eveneens zeer gevaarlijk. De heer
Klein Brinke had ook bezwaar tegen de afwijzing
van de ingenieur. De gemeente vraagt zoiets wel-
overwogen en iemand die er ver vanaf staat zegt
maar: „niet nodig". Beide raadsleden en uitein-
delijk de gehele raad ondersteunden het voorstel
van de heer Wesselink zodat de gemeente bij de
Chef van de Rijkswaterstaat in de provincie Gel-
derland in beroep zal gaan.

Besloten zitting

Alvorens het agendapunt benoeming onderwijze-
res aan de openbare lagere dorpsschool aan de
orde kwam ging de raad eerst een half uur in
besloten zitting. Het gemiddeld aantal leerlingen
aan de openbare school bedraagt in 1966 227 zo-
dat met ingang van l januari a.s. krachtens de
onderwijswet (art. 28) en art. l van het Besluit
verlaging leerlingenschaal lager onderwijs 1965,
er zeven leerkrachten aan de school verbonden
moeten zijn.
Voor het geven van een proefles kwamen 4 per-
sonen in aanmerking. Twee dames deelden echter
mede niet op de proefles te zullen verschijnen ter-
wijl er één verstek liet gaan zodat alleen me j. E.
van der Wal uit Assen overbleef waardoor B &
W gedwongen waren met een voordracht van
slechts één persoon te komen. De heer Klein
Brinke vond het overbodig dat elk raadslid bij een
benoeming van een onderwijzer of onderwijzeres
hier zijn oordeel over geeft. Dit is een zeer om-
slachtige zaak en werkt alleen maar vertragend

Bronch i letten
Hoestdrcmk in tabletvorm. 95ct

zo meende hij. Hij stelde voor om de benoemingen
aan B & W over te laten (samen met het hoofd
der school en de inspekteur van het onderwijs).
De heer Wesselink had bezwaar tegen een voor-
dracht van één persoon hoewel hij in dit geval wel
begreep dat B & W niet anders konden. Hij had
echter wel vertrouwen in me j. van der Wal die
een gunstige indruk op hem had gemaakt. Overi-
gens was de heer Wesselink het niet helemaal
eens met het voorstel van de heer Klein Brinke.
Hij stelde nl. voor om benoemingen tot het einde
van de lopende zittingsperiode van de raad, aan
B & W over te laten. De heren Regelink en Gotink
waren het hiermee wel ens hoewel de heer Re-
gelink wel veel waarde hechtte aan de persoon-
lijke kennismaking, terwijl de heer Gotink daar

helemaal geen waarde aan hechtte. Bij een per-
soonlijke kennismaking laten de kandidaten zich
toch van hun beste zijde zien, meende hij. Het
voorstel van de heer Wesselink zal in de eerstvol-
gende raadsvergadering aan de orde komen.
Overbodig nog te vermelden dat me j. van der Wal
uiteindelijk met algemene stemmen werd be-
noemd. Hoogtswaarschijnlijk zal zij over twee
maanden in dienst kunnen treden.

Instelling schoolraad

Overeenkomstig het verzoek van de ouderkom-
missie van de openbare lagere scholen in het dorp
en in Linde besloot de raad in 1962 tot het in-
stellen van een ouderraad. In verband met de toe-
passing van art. 20 van Lager-onderwijswet 1920,
zijn B & W van oordeel dat het gewenst is in

•̂ BIJ VERKOUDHEDEN

Dampo
VOOR VADER, MOEDER EN KIND

HIERTOE GEMCHTIGO

Vorden een schoolraad in te stellen i.p.v. een ou-
derraad. De schoolraad onderscheidt zich van een
ouderraad door een bredere samenstelling en uit-
gebreider bevoegdheden.
De schoolraad bestaat uit a) ten minste zes ouder-
kommissieleden, met dien verstande dat het aan-
tal steeds een veelvoud van drie is; b) ten minste
twee hoofden of onderwijzers verbonden aan de
openbare lagere scholen ter plaatse; c) tenminste
twee gemeentelijke bestuurders of funktionarissen
De leden bedoeld onder a) worden door de ouder-
kommissie gekozen (de wijze van verkiezing
wordt geregeld door B & W) terwijl de leden be-
doeld onder b) en c) door B & W worden be-
noemd.
Overeenkomstig het voorstel van B & W besloot
de raad tot het instellen van de schoolraad waarin
de volgende leden zitting zullen hebben: 4 leden
van de ouderkommissie van de o. 1. school dorp
en 2 van de school in Linde; de beide hoofden
van genoemde scholen; wethouder G. J. Wueste-
nenk; de hoofdkommies ter sekretarie, de heer
J. J. van der Peijl, en verder nog een vertegen-
woordiger van Volksonderwijs afd. Vorden-Linde.
De heer Plas deelde desgevraagd mede dat de be-
voegdheden van de schoolraad in de wet zijn om-
schreven.

Ten naamstelling van wegen

Voor de uitvoering van de ruilverkaveling Warns-
veld dient het eigendomsrecht van alle openbare
wegen in het blok vast te staan. De landmeter-
deskundige, de heer ir M. H. Warners heeft deze
ten naamstelling zo goed mogelijk nagegaan. Zo
zijn enkele wegen onder het landgoed Hackfort
opgenomen als zijnde eigendom van de gemeente
Vorden. Hiertegen maakte mr J. G. M. van Hoorn
namens de fam. Westerholt bezwaar. De fam.
stelt nl. ten eerste dat de erkenning van het bezit
als landgoed in de zin van de natuurschoonwet
1928 in belangrijke mate mede afhankelijk is van
de eigendom der betreffende wegen en de beplan-
ting die zij als eigenaren hierop laten groeien.
Ten tweede hebben de wegen in de ruilverkaveling
voor de fam. Westerholt een inbrengwaarde van
ƒ 1000,— per ha (dit is geen verkoopwaarde,
doch een vergelijkingswaarde voor de percelen
onderling). Voor de gemeente ligt het anders.
Openbare wegen in eigendom van publiekrechte-
lijke lichamen, worden volgens het proces-verbaal
van classificatie van gronden in genoemde ver-
kaveling, op nihil gewaardeerd. Omgekeerd ge-
schiedt ook de toewijzing van wegen aan de ge-

meente in eigendom, beheer en onderhoud, ook
zonder geldelijke verrekening.
De gemeente zou nu een rechtsgeding aanhangig
kunnen maken, aldus de voorzitter maar omdat
het voor de gemeente Vorden van weinig belang
is hoe de ten naamstelling van de in het geding
zijnde openbare wegen luidt en de kosten in aan-
merking genomen stelden B & W voor om geen
bezwaar te maken dat de bedoelde wegen op de
lijst van de fam. Westerholt worden gesteld. Bo-
vendien is het helemaal niet zeker dat bij het eind
van de ruilverkaveling de wegen opnieuw aan de
vroegere eigenaar in eigendom worden toebedeeld,
aldus merkte wethouder Wuestenenk nog op.
De heer Wesselink vond het een prettige oplos-
sing, terwijl de heer Koerselman de hoop uit-
sprak dat de fam. Westerholt de gemeente in de
toekomst ook een beetje ter wille zou zijn.
De heer Gotink zag nog een bezwaar. Veronder-
stel dat b.v. de WOG waterleiding door genoemde
wegen wil aanleggen. Dan zou de fam. Westerholt
kunnen zeggen: ho, de wegen staan op onze naam,
dus geen waterleiding. De heer Wesselink meende
dat de fam. Westerholt beslist rekening zal hou-
den met het algemeen belang. Hier en daar ge-
lach in de raad. Uiteindelijk ging de raad met het
voorstel van B & W akkoord.

ELgendomsovername stroken grond

Ten behoeve van trottoiraanleg langs en verbete-
ring van de Nieuwstad besloot de raad elf eige-
naren (essen) stroken grond om niet over te ne-
men. In verband met de aanleg van trottoir langs
de Zutphense weg besloot de raad 10 m- van de
Erven Poesse over te nemen. Voorts verleende de
raad de gemeentelijke garantie van de juiste be-
taling van rente en aflossing van de door het N.V.
Bouwfonds aan de heer Molenkamp uit Rotterdam
die een woning van de door het Bouwfonds te
bouwen woningen in plan Boonk wil kopen, te
verstrekken geldlening. Voorts werd de nieuwe
instruktie voor de gemeente-ontvanger vastge-
steld.

Verbouwing

Het bestuur van de Prot. Chr. Dorpsschool is
voornemens het zgn. grote lokaal tot normaal
leslokaal te verbouwen. De kosten worden op
ƒ 33700,— geraamd. De door het bestuur aan de
gemeente gevraagde medewerking werd door de
raad verleend. Voorts verzocht het schoolbestuur
medewerking te willen verlenen voor het doen
aanschaffen van nieuwe leermiddelen ten behoe-
ve van het verkeersonderwijs in de vierde, vijfde
en zesde klas. Volgens het algemeen advies i.z. het
verkeersonderwijs zijn de leerboekjes in het vier-
de leerjaar niet gewenst. Wat betreft het vijfde
en zesde leerjaar is ƒ 3,—• per leerling de maat-
staf voor eventuele nieuwe boekjes. De door het
schoolbestuur geraamde aanschaffingskosten van
ƒ 498,45 zijn derhalve te hoog. De raad besloot
wel haar medewerking te verlenen, zij het dan
dat het beschikbaar te stellen bedrag later zal
worden vastgesteld. Voor de aanschaf van 53 plas-
tic letterdozen stelde de raad ƒ 516,75 beschik-
baar. Voor de aanschaf van 48 letterdozen voor de
o. 1. dorpsschool en 10 stuks voor de o. 1. school
Linde stelde de raad ƒ 566,50 beschikbaar. Voor
het aanschaffen van leermiddelen voor verkeers-
onderwijs t.b.v. beide openbare scholen besloot
de raad haar medewerking te verlenen. (Ook hier
zal het bedrag nog nader worden bekend ge-
maakt) evenals het bedrag dat beschikbaar zal
worden gesteld t.b.v. de Prinses Julianaschool tn
de Wildenborch, eveneens voor het aanschaffen
van leermiddelen voor het verkeersonderwijs.

De heer Lichtenberg miste hierbij de aanvraag
van de Katholieke school op de Kranenburg. Dit
bleek evenwel op een misverstand te berusten
(het schoolhoofd op de Kranenburg was nl. niet



op de hoogte van de algemene richtlijnen) zodat
de aanvraag van de Kath. school alsnog zal wor-
den ingediend en in een eerstvolgende raadsver-
gadering aan de orde zal worden gesteld.
Voor de aanschaffing van leermiddelen, materi-
aal en meubilair t.b.v. de openbare lagere dorps-
school besloot de raad ƒ 250,— beschikbaar te
stellen voor de aanvulling van de in gebruik zijn-
de leerboeken in de klassen l en 5. Voorts zal
een bedrag beschikbaar worden gesteld voor ma-
teriaal in de Ie klas (telraam, leesplank etc.)
ƒ 350,— zal beschikbaar worden gesteld voor het
aanschaffen van een nieuwe naaimachine. Voor
handenarbeid ƒ 600,—.
Verder zal het college van B & W in samenwer-
king met de inspekteur van het lager onderwijs
een onderzoek instellen naar de toestand van het
schoolmeubilair en tevens zal nagaan hoelang
dit meubilair in gebruik is. Volgens de schoolarts
zou het meubilair in de klassen l en 5 niet meer
aan de eisen voldoen.
Bij het handwerkonderwijs heeft de o. 1. dorps-
school te kampen met lokaalruimte.
Overeenkomstig het advies van B & W besloot de
raad hiervoor tijdelijk de koffiekamer van het
Nutsgebouw te huren. Over de kwestie school-
meubilair en het tekort aan lokaalruimte zullen
B & W t.z.t. terug komen.

Voetbalvereniging Ratti krijgt ƒ 500,—
subsidie

Bij het agendapunt begrotingswijzigingen deelde
de voorzitter mede dat van de voetbalvereniging
Ratti een schrijven was binnengekomen met het
verzoek om een kleine financiële bijdrage voor het
onderhoud van het veld. De heer van Arkel stelde
voor om het cultureel fonds dat is ingesteld uit
te breiden tot cultureel fonds voor sportieve doel-
einden. De raad besloot om uit dit fonds ƒ 500,—
beschikbaar te stellen voor de v.v. Ratti. De heer
Hartelman gaf de raad in overweging een sport-
raad in te stellen dus een soort semie-overheids-
instelling. De heer Hartelman zal hierop t.z.t. te-
rug komen en er een voorstel van maken.
De voorzitter deelde aan de heer Koerselman me-
de dat het niet mogelijk is om in het Molenplan
centraal-antennesysteem te plaatsen. Wel zal er
waarschijnlijk een mogelijkheid bestaan om de 14
in aanbouw zijnde Bouwfonds-woningen in het
plan Boonk t.z.t. op het centraal antennesysteem
aan te sluiten.
De heer Wesselink die bij een vorige raadsverga-
dering had voorgesteld het Marktplein tot par-
keerterrein te bestemmen kreeg van de voorzit-
ter te horen dat de gemeente-architekt deze mo-
gelijkheid zal onderzoeken. De heer Koerselman
werd medegedeeld dat wat betreft het herstraten
van wegen in plan Boonk, gemeentewerken hier-
aan zal beginnen zodra men klaar is op de Ruur-
loseweg en in plan Zuid.
Bij een vorige raadsvergadering heeft de pers in
de krant gesuggereerd eventuele rondvragen van
tevoren schriftelijk in te dienen zodat voorkomen
wordt dat één en hetzelfde onderwerp in verschil-
lende raadsvergaderingen aan de orde komt. De
voorzitter (en naar nu bleek meerdere raadsleden)
was het met deze suggestie eens. Hij deed een be-
roep op de vroede vaderen hun vragen enkele da-
gen van te voren in te dienen.
De heer Wesselink werd medegedeeld dat de
nieuwe politieverordeningen deze vanmorgen zijn
binnengekomen en dat deze aan de kommissie
i.z. onderzoek politieverordening ter hand kunnen
worden gesteld. Voorts werd de heer Wesselink
medegedeeld dat er momenteel onderhandelingen
worden gevoerd met het herstellingsoord en de
fam. Beeftink betreffende een noodweg van het
plan Boonk naar de Burg. Galléestraat.
De heer Hartelman haakte in op een brief die
B & W ontvangen hebben over het feit dat de
kerkgangers die naar de Christus Koningkerk
gaan veel hinder ondervinden van de auto's die
op de Decanijeweg staan geparkeerd. Dit zijn nl.
de auto's van de bezoekers van de Geref. kerk.
Hem werd medegedeeld dat de kerkgangers van
de Geref. kerk dit probleem reeds via de kansel
hebben vernomen en dat jl. zondag geen enkele
auto meer op de Decanijeweg stond geparkeerd.
De heer Bannink ondervindt (evenals de fam.
Eskes) veel hinder van de hoge waterstand. De
tuin staat blank terwijl er ook reeds water in de
kelder van de landbouwschool stroomt met het

gevolg dat de verwarmingsketel gaat roesten. Hij
heeft hier reeds met de gemeentearchitekt, de
heer v. d. Broek, over gesproken, maar tot op
heden is er niets aan gedaan. De heer Bannink
heeft toen ten einde raad het Waterschap opge-
beld, dat hem heeft medegedeeld dat genoemde
percelen beslist niet van en goede waterafvoer
ontstoken mogen worden. De voorzitter zegde de
heer Bannink toe dat zijn problemen met de
meeste spoed zal worden bekeken.
De heer Norde bepleitte (evenals de heer Wesse-
link dat bij verschillende raadsvergaderingen
reeds heeft gedaan) aan die wegen waar nodig
in het Molenplan aan één zijde een parkeerverbod
instellen. Voorts wees de heer Norde erop dat de
leuning van de brug by het Schimmel eraf is,
hetgeen zijns inziens zeer gevaarlijk is.
Aan het slot van de vergadering wenste de voor-
zitter de raadsleden, de pers en verdere belang-
stellenden prettige feestdagen en een plezierige
jaarwisseling welke wensen door de nestor van
de raad, de heer Wesselink, werden beantwoord.

* ZUIVERE HUID *
PUROL en PUROL-poeder

Het Dameskoor en het pas opgerichte tienerkoor
hebben dinsdagavond jl. traditiegetrouw 'n kerst-
avond verzorgd voor de bewoners van de Wehme.
Na het openingswoord door de voorzitster, mevr.
Klein Brinke, werd onder leiding van de heer
Schierboom de Kerstliederen gezongen.
Mevr. van Til declameerde, terwijl mevr. Besse-
link het Kerstverhaal voor haar rekening nam.
Na de pauze werd het kerstspel „De rode gordel"
op uitstekende wijze naar voren gebracht.
Me j. T. Ruesink, bewoonster van de Wehme, richt-
te namens de bejaarden woorden van dank tot de
leden van het Dames- en tienerkoor alsmede tot
de heer Schierboom.

KPO ORGANISEERDE KERSTAVOND
VOOR BEJAARDEN

Woensdagavond organiseerde de plaatselijke afd.
van de KPO in zaal Schoenaker op de Kranen-
burg de traditionele kerstfeestviering voor de be-
jaarden.
Met auto's werden de bejaarden van huis opge-
haald en ook weer terug gebracht. Nadat om
7 uur in de parochiekerk een avondmis door pas-
toor Bodewes ofm was gecelebreerd, kwam men
weer bijeen in zaal Schoenaker, die geheel bezet
was.
Presidente, mevr. T. Schoenaker-Smit, was ver-
heugd dat men in zo grote getale aanwezig was,
ondanks de wedstrijd Liverpool-Ajax, waarna zij
de verdere leiding van de avond toevertrouwde
aan de z. e. paters W. Elsgeest ofm en Van Hol-
stein ofm.
Pater van Holstein zette uiteen hoe deze avond
was bedoeld als voorbereiding voor het komende
kerstfeest en om weer eens gezellig bijeen te zijn
en er een sfeervolle avond van te maken.
Alles wijst nu reds naar de geboorte van Jezus
Christus, het kerstfeest moet ons hart raken. Het
is een feest van een hoopvol uitzien, naar de ver-
lossing zoals de Heer had beloofd.
Mevr. Koers-Gerritsen declameerde vervolgens 't
avotndlied waarna de z. e. pater Elstgeest het
kerstspel der kleuters inleidde. Door de kleuters
der R.K. kleuterschool alhier werd het kerstge-
beuren voor het voetlicht gebracht. De kinderen
gaven hierin een uitbeelding van het kerstgebeu-
ren als Jezus in hun tijd zou zijn geboren, een en
ander aangepast aan hun denkwijze.
Pastoor Bodewes, vestigde er in zijn toespraak
tot de bejaarden de aandacht op, dat zowel de
oude als de meer moderne kerstfeestviering het-
zelfde blijven; het is even teer, hartelijk en fijn-
gevoelig.
Na de pauze waarin enige verfrissingen werden
aangeboden, werd de avond gevuld met enkele to-
neelstukken' en schetsjes, die grote hilariteit
oogstten. Rector P. Pans van de Christus Koning-
kerk te Vorden sprak het slotwoord, waarin hij
nog eens vooral de liefde voor elkander in deze
voorbereidingstijd voor Kerstmis, benadrukte.

LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS
AFD. VORDEN—LINDE

Onder voorzitterschap van de heer J. J. v. d. Peijl
hield de afd. Vorden-Linde van Volksonderwijs
in zaal Eskes haar jaarvergadering.
In zijn openingswoord feliciteerde de voorzitter
de heer Brinkman, hoofd der Dorpsschool, met
het feit dat de school per l januari a.s. weer 7
leerkrachten gaat tellen.
Hij hoopte daarbij, dat het aantal leerlingen, dat
momenteel 245 bedraagt, in de toekomst nog meer
zal toenemen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
J. v. Dijk, bleek dat het ledental konstant was
gebleven. De verkoop van loten voor het nieuwe
V.O. vakantieoord was tegengevallen. De feest-
avonden verzorgd door de schooljeugd met „Het
geheim van de Zilveren Hoed" waren een enorm
succes.

De penningmeester, de heer Kettelarij, kon ook
dit jaar weer een batig saldo vermelden.
Bij de bestuursverkiezingen stelde de heer Bran-
denbarg zijn funktie ter beschikking om plaats
te maken voor een jongere. In zijn plaats werd
gekozen mevr. Harmsma.
Een bijzonder woord van dank werd gebracht aan
de aftredende heer Brandenbarg, die 21 jaar lang
zijn beste krachten als bestuurslid aan V.O. had

gegeven.

De sekretaris gaf hierna verslag van de door
hem bijgewoonde Federatievergadering in Arn-
hem. Voor de feestavonden waarvoor nog geen
datum was vastgesteld, werd door de schooljeugd
het sprookjesstuk in drie bedrijven „Mi, Mo, uw
dienaar" in studie genomen.
Tenslotte gaf de voorzitter een uiteenzetting van
de taak en bevoegdheden van de schoolraden.
Binnenkort worden deze in de gemeente ingesteld.

VORDEN l — BE QUICK 3 9—0

Vorden l speelde zondagmorgen een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen Be Quick 3 uit Zutphen.
Deze ontmoeting die als oefenwedstrijd was be-
doeld had als zodanig geen waarde aangezien de
Zutphenaren een te zwak elftal in het veld brach-
ten. De Vordense doelman Golstein heeft prak-
tisch niets te doen gehad.
De geelzwarten speelden voor het eerst in de
4-2-4 opstelling. Uit de uitslag 9—0 zou men de
konklusie kunnen trekken dat dit experiment ge-
slaagd is maar nogmaals deze ontmoeting was
geen graadmeter voor een kompetitiewedstrijd
in de Ie klas. Bij de rust was de stand reeds 5—O
door doelpunten van één der Be Quick-backs in
eigen doel; J. Dostal; T. Juriëns; B. Nijenhuis en
E. Eggink. In de tweede helft scoorden A. Nijen-
huis (2 x) en B. Nijenhuis (2 x). Laatstgenoemde
speler was de beste man van het veld.

JEUGD VAN „VORDEN" HIELD DROPPING

De jeugdkommissie van de voetbalver. „Vorden"
organiseerde vrijdagavond voor de junioren een
dropping die uitstekend is geslaagd.
De jongens werden in het Galgengoor gedropt en
hadden o.m. tot taak om een dagblad te pakken
te krijgen met de datum 16 december.
Na afloop werden in lunchroom „De Rotonde" de
prijzen uitgereikt.
De eerste prijs was voor het duo Hulshof/Pellen-
berg; 2. Weutink/Vreeman; 3. Holsbeke/Bijenhof.

Naar wij hebben vernomen zal de feestavond van
de voetbalvereniging „Vorden" op 7 januari ajs.
in zaal „'t Wapen van Vorden" gehouden worden.
Het gezelschap Boerboom uit Apeldoorn alsmede
enkele dames van het Vordens Dameskoor zullen
aan deze feestavond hun medewerking verlenen.
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VREDE
Er zijn veel mensen, wie het ,,Vrede op aarde" als
een hoon in de oren klinkt. En het zijn voorwaar de
slechtsten niet.

Zij passen er voor, één keer per jaar te zwijmelen in
een sfeer van rode lichtjes, dennegroen en kaarsen
en dan met een brok in de keel te zingen van vrede
op aarde. De werkelijkheid geeft wel iets anders te

Zij willen reëel en eerlijk zijn en veroordelen daar-
mee als onwerkelijk en daarom ook oneerlijk de ge-
hele Vrede-op-aarde-lyriek en hen, die haar bedrijven.
Zij kunnen begrijpen, dat Marx sprak van ,,opium voor
het volk", want inderdaad, hier is slechts sprake van
een bedwelming, een sentimentele roes, een vrome
roes wellicht, maar een roes niettemin. Want de
mens is de mens nog altijd een wolf. Er is niet alleen
reëel oorlogsgeweld, er vallen niet alleen dageijks
bommen én slachtoffers, maar er is ook geen vrede
tussen de mensen onderling. Er is strijd tussen naties,
tussen rassen, tussen belangen, tussen ideeën. Er is
zelfs overal strijd in diezelfde kerken, waar men met
Kerstmis het lied van Vrede op aarde zingt.

Maar ook de verontwaardiging, de smart hierover
kan op precies hetzelfde peil staan als een sentimen-
tele kerstroes. Immers, hoe hard is het oordeel over
degenen die het anders zien en anders doen, hoe
weinig is er begrip, hoe weinig besef van het eigen
aandeel in dit alles, hoe gering het gevoel van eigen
schuld, eigen verantwoordelijkheid !

Wanneer wij niet verder komen dan genadeloos ver-
oordelen van alle gehuichel, een hard vonnis over
alles en allen die van vrede op aarde zingen, maar die
vrede niet met alle middelen trachten te bewerkstel-
ligen, hebben we dan zélf deel aan die vrede, die we
zo van harte zeggen te begeren ?

Betekent het oordeel over anderen niet al te vaak een
zelfrechtvaardiging ?

Lopen we niet het gevaar te vervallen in de rol van
de Farizeeër, die kon bidden ..Lieve Heer, wat ben
ik blij, dat ik niet zo ben als hij" ?

Komen we dan in het beste geval niet in de positie
van neutraliteit, van kritisch terzijde staan, heel vaak
als stuurman aan de wal, doordat we ons niet hebben
verdiept in de betekenis van het „vrede op aarde" en
in des mensen geaardheid, die dit gezang zo vaak
maakt tot een lege klank ? Is het protest er tegen of
de weigering er aan mee te doen een positieve bij-
drage tot een vrede, die allereerst ons eigen hart
vervullen moet, willen we er naar kunnen streven om
vrede op aarde te krijgen ?

Vrede immers is iets geheel anders dan ,,geen oor-
log". Vrede is iets totaal anders dan ontwapening.
Reeds in het begin van het allereerste bijbelboek
staat de mens op tegen de mens en doodt zijn broe-
der, alsof de schrijver zeggen wil: in een wereld met
volop ruimte, volop kansen, zonder wapens, zonder
grenzen, komt uit des mensen hart zélf de onvrede,
de haat, de doodslag op.

Vondel heeft het zo goed gezien toen hij de ootmoed
als allereerste voorwaarde zag om aan deze vrede
deel te hebben. De ootmoed, die beseft, dat wij niet
beer zijn dan anderen. De ootmoed, die belijdt, dat
het kwaad komt uit onszelf. De ootmoed die erkent,
dat alleen Gods Geest nieuwe mensen van ons kan
maken, en dankbaar gelooft, dat God zich daartoe
met ons bemoeit, daartoe in deze verloren wereld is
gekomen, opdat de mens niet alleen zou staan in
een - dan bij voorbaat verloren - strijd.

Dan is de engelenzang geen lied van schone schijn.
Dan wordt ze een gebed. ,,Laaf met Uw vrede ons
gemoed".

(Nadruk verboden)

DE SCHRIFTGELEERDEN

Zij kenden elke letter van de Wet
en ieder woord van Israëls profeten
en in de synagogen neergezeten
verklaarden zij de schriften nauwgezet !

Zij wisten, hoe van oudeher was beloofd,
dat eenmaal de Verlosser zou verschijnen
en alle nood en zonde doen verdwijnen.
Ze kenden al die teksten uit hun hoofd.

Ze wisten 't wóar en hoe der profetie:
in Bethelehem zou Hij worden geboren,
door God tot Vorst des Vredes uitverkoren;
hun fundament van hun theologie.

En toen de wijzen uit het verre land
de nieuw geboren Koning kwamen zoeken,
vertelden zij hun uit de heilige boeken
en duidden hun de richting met hun hand.

Daarna gingen ze allen weer naar bed
en bestudeerden verder de profeten
en in de synagogen neergezeten
predikten zij de profetie en Wet.

Herders en vreemdelingen zagen 't Kind,
de Vredevorst, gewonden in de doeken.
De theologen doken in hun boeken
om daar het antwoord op de vraag te zoeken,
dat slechts degeen, die knieft in ootmoed, vindt.

(Nadruk verboden) L. van Schooien

EEN LICHTEND VUUR VOOR DONKERE TIJDEN

Donkere dagen, door de eeuwen heen komen ze met
de regelmaat van de kringloop terug. En altijd. P! die
eeuwen is er een lichtje geweest, dat zijn schijnsel
uitstraalde over het kille winterlandschap en dat een
warme gloed bracht in de vale grijsheid van de win-
terhemel.

De donkere dagen voor Kerstmis.

Winter, winter ook bij Bethlehem in het gedicht van
een onbekende dichter.

Maria die zoude naer Bethlehem gaen,
Kerstavond voor den noene;
Sint Joseph soud al met haer gaen,
Om haer gezelschap te houden.

Het hageld', het sneeuwde, het maekte kwaed weer,
De rijm lag op de daken;
Sint Joseph tegen Maria sprak:
Maria, wat zullen wij maken ?

Maria die zei: Ik bender zoo moe,
Laet ons een weinig rusten.
Laet ons een weinig verder gaen,
Aen een huizeken zullen wij rusten.

Zij kwamen een weinig verder gegaen
Tot aen een boere schure,
Waer heere Jesus geboren werd.
En het sloten noch vensters noch deuren.

Cecilia kwam daer gegaen
Al met haar handekens reine;
Zij sloeg haer oogen ten hemelwaert
Als zij hoorde dat kleen kindje weenen.

Dat kleen kindje weende op Maria's schoot.
,,Komt, engels van hier boven,
Komt, kroont dees maegd. 't is meer als tijd,
Want zij heeft er den heere ontvangen".

In de midwinter concentreerde het leven zich veelal
binnenshuis, rond de warme haard. Op de oude boer-
derijen moest alles buiten opgeruimd zijn.

Dit was als een overblijfsels uit vóór-christelijke tij-
den, uit de oud Germaanse mythologie. Want als
Freyer, een van de germaanse goden, gezeten op
het wonderlijke everzwijn Güllenbürsti, door het land
van hoeve tot hoeve zou rijden, moest hij vrij baan
hebben als heraut van het hoogtij van het jaar, als
begeleider van de joelnachten, die in de christelijke
godsdienst zouden zijn overgegaan in het hoogtijfeest
van Christus geboorte.

Het everzwijn uit de mythe had gouden borstels en
het bezat de gave overal in de duisternis helder licht
te brengen. Met zijn spitse snuit wroette het schrale
heidevlakten om, die dan later veranderden in velden
golvend gouden graan.

Twaalfnachten

Vooral bij de volkeren, die een strenge winter kennen,
is de midwinter de periode geworden van de religi-
euze feesten van de joeltijd, die, gekerstend, hun
wijding ontvingen in de stille weken van de advent,
de tijd van de gewijde nachten (Weihnachten). Voor
deze twaalfnachten zijn niet overal dezelfde data
vastgesteld. Hier is het voor nieuwjaar, daar voor
Kerstmis, in bepaalde volksbegrippen begon het met
Sint Thomas. Het meest voorkomend is het de tijd
tussen Kerstmis en Driekoningen, welke dag ook wel
dertiendag wordt genoemd.

Toch wordt ook als begin van Twaalfnachten gere-
kend Sint Lucia, de nacht van 12 op 13 december.
Het Sint Lucia schijnsel is er ook weer één in de
vele lichtschakels voor de donkere tijden. Het kon
een grillig lichtje zijn, dat boven de daken zweefde
en danste in allerlei vormen. Op die datum valt feite-
lijk de midwinterwende. Volgens het Zweedse volks-
geloof wordt de geboorte van het zonlicht nog ieder
jaar uitgebeeld door het optreden van een in het wit
gekleed meisje, dat als een echte lichtfee een krans
met brandende kaarsjes op het hoofd draagt. Zij komt
dan ook in het holst van de midwinterwendenacht
haar gaven brengen.

Licht, licht, overal kransen met kaarsen, de kerst-
boom met elektrische lichtjes, - ééns de joelvrede-
boom, zoals blijkt uit Scandinavische oud Germaanse
schrifttekens, het hedendaags symbool voor de kerst-
nacht, zoals Vondel het noemde in de Rey van
Klaeerissen:

O, Kerstnacht, schooner dan de dagen,
Hoe kan Herodus 't licht verdraegen,
Dat in Uw duisternisse blinckt
En word geviert en aengebeden ?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt

(Nadruk verboden)



Voor de
komende feestdagen
en lange winteravonden

Philips platenspeler
met versterker v.a. f 169,-

STEREO PLATENSPELER

f 299,-

Feestelyke aanbieding
tot januari GRATIS 2 stereo lang-
speelplaten bij aankoop van ••«•n
platenspeler vanaf

f 169,-

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Ook voor moeders echte feestdagen,
Voor één keer lekker niet koken!

SALADES IN IEDERE
PRIJSKLASSE

i/2 haan
Biefstuk
Karbonade
Slaatje
Frites 40 cent per persoon
enz. enz. enz.

En dan als toetje een heerlijke

i j staart!
LUNCHROOM RESTAURANT

'de Rotonde'
XV ij bezorgen Ie en 2e Kerstdag
graag, als u vroegtijdig bestelt

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

In verband met de afsluiting der
boeken is het kantoor op

VRIJDAG 30 DECEMBER NA
12.30 UUR

gesloten
De avondzitting komt hiermede ook
te vervallen en is nu op

1) donderdagavond 29 dcc.
19-21 uur.

U gelieve^ hiervan goede nota te
nemen.

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

VOOR EEN

weinachtstol
en kerstkrans

gaat u steeds weer naar

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Schuppers
SPECIALE DOZEN BONBONS IN
KERSTVERPAKKING

BIJ UW SLAGER IN HET WINKELPARADIJS
„DE NIEUWSTAD"

ossehaas, biefstuk, rollade, rib,
trieandeau, karbonade, verse, worst,
grove rookworst, fijne rookworst
eigen fabrikaat.

BESTEL NU UW
KERSTROLLADE

Elk weekend voordelige
aanbiedingen in vleeswaren!
ONZE SPECIALITEIT IN VLEESWAREN:

achterhain, rauwe ham, pekelvlees,
gebraden rollade, rosbiel, gekookte
tong, kookvvors'i, hoterhamworst,
leverworst, bloedworst

in «n/c eigen slagerij.

Slagerij Vlogman
NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

Dan naar de erkende VAMOR-
rijsehool

„Garage Groot-Jebbink
G. BULTMAN

Telefoon 1753 of 1794 b.g.g. 1306

Voor de a.s. feestdagen ruim gesor-
teerd in alle soorten

dranken en in
bier en limonade

Aanbevelend:

Uitspanning café Lettink
Almenseweg 35

l'.S. Kerstavond om 6 uur en Ie kerstdag de
: gehele dag gesloten.

Indiana rubberstalmatten
een weldaad voor uw vee, zonder stro, geen pijn-
lijke of wrakke koeien meer. Ook ideaal in zeug-
kooi en ligboxen.

Brouwers gruproosterharken;
lepelbesehermers voor koeien, speen-
betrappen uitgesloten;
y.eugenkooien, d i rek t uit voorraad
franeo huis.

A . R . W A G E N V O O R T
Stalinrichting — Vorden
Julianalaan 16 — Telefoon 05752-1259

NA DE KERSTDAGEN VOLOP

vuurwerk
SI SSINK

Een
heel goed
begin!

Inderdaad, u begint heel goed,
in het komende jaar wanneer u
uw administratie prima in orde
hebt. U kunt dit mede bereiken
door de aanschaf van uitermate
goed drukwerk.

Bel ons daarom eens op en maak een
afspraak.

Drukkerij Weevers
•"Nieuwtfad 12 ^ Vorden - Telefoon 1404

Voor een volledig
geslaagd kerstdiner

COMBINASERVIE/EN
COMBINA- EN LEERDAMGLASSERVIEZEN
ELEKTRISCHE KKKSTVERLICHTING
KA ARSENSTANDA ARDS
ROOKVERDRIJVERS
SCIIENKKURKEN
ASBAKKEN — KRISTAL — AARDEWERK

Als openingsaanbieding

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wy konden gelukkigerwijze onze bedrijven te Vorden,
Kuurlo en Ziemvent in 7 jaar tijds, bezetten niet totaal
in dienst 108 personeelsleden, waarvan 78 meisjes en
:S5 jongens.

Waarom
konden wij dat?
Omdat al deze jongens en meisjes volkomen tevreden
zijn over hun werk, sfeer in het bedrijf en niet te verge-
ten de gemoedelijkheid.

Verder omdat ze allen worden beloond naar hun eisen.

Daarom, jongens en meisjes, kom eens vrijblüvend pra-
• tcn, wij wil len u gaarne over het één en ander inliehten.

Wees verstandig
en neem deze kans waar!
VERDEK WENSEN WIJ U ALLEN PRETTIGE
FKKSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

VORDEN
Zutphensewe
Telefoon 1340

RUURLO
Zieuwentseweg 57
Telefoon 444

ZIEUWENT
Harreveldseweg 32
Telefoon 425

Het jaar 1966 is bijna ten einde en 1967 staat weer voor
( U > duur.

Heeft u voor 1967
autop l annenol inruil plannen?

In het afgelopen jaar gingen weer velen over op het
merk SIMCA

b

Kijk maar op de weg, heden de meest geëxporteerde
Franse wagen. Laat uw gedachten eens gaan over een
SIMCA, b.v. zo'n kleine doch ruime, snelle en econo-
mische SIMCA 1000, of een zuinige, royalere, comfor-
tabele en sierlijke SIMCA 1301 of een robuuste, zeer
snelle en luxueuze SIMCA 1501.

SIMCA reeds leverbaar voor ƒ 5395,— af fabriok.
Maak eens vrijblijvend een proefrit of vraagt een docu-
mentatie bij

Aulomoliiell)edrijfA.6.Tragter
DEALER VOOR VORDEN EN OMGEVING

P.S., ER IS OOK EEN SIMCA WAARMEDE l M KT IIOKFT
TE SCHAKELEN

ONTVANGT r

VOOR ELKK J 10.— BIJ ONS GEKOCHT,

f 1,50 aan waardebonnen j
DIE ir NA KEUZE KUNT BESTEDEN



i Voordelig feestinkopen doen!
Kerstmis betekent: GEZELLIGHEID

GEZELLIGHEID kost echter geld!

Maar... bij Albers zelfbediening
vindt men de grootste keus tegen werkelijk de allerlaagste prijzen!

Speciaal aanbevolen!
Litersblikken ANANAS

Litersblikken PERZIKEN

Litersblikken AARDBEIEN

Litersblikken FRUITCOCKTAIL

2 flessen VRUCHTENLIMONADE

JUS D'ORANGE per fles

GROTE POT ABRIKOZEN

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

NESTLÊ SLAGROOM per blik

Goede wijn
behoeft geen krans!
MARTINI, SHERRY, RODE OF WITTE PORT,

GRAVKS, CIN/ANO, ENZ.

Bij elke fles ITALIAANSE VERMOUTH

250 gram KKKSTKKANSJKS GRATIS ! ! !

l liter FRAMBOZEN OF

ZU'ARTE BESSENWIJN

Grote fles ADVOCAAT

elke 2e lies

375
25

395

500 gram VERMICELLI

l kg RIJST

INSTANT P U D D I N G

A.J.P. PUDDING

.M AGGI AROMA

2 pak

3 pakjes

3 pakjes

2 flesjes

49
98
99
59

129

Voor uw hartige hapjes
Nibbit, mayonaise, alle soorten, y.oiitjr-, o.a. T I K - ,

Pepsels, Dips, zoute pinda's, ketchup,

zalm, sardientjes, enz. enz.

2 pakjes TUC

Dubbele zakken versgebrande PINDA'S

Potten KNAKWORST

SOEPBALLEN 2 blikjes

ROOKWORST 250 gram

Jampot mooie kleine AUGURKEN

79

98

98

1Q9

98

Extra
voordelige aanbiedingen
GOUDGELE SLAOLIE per fles 98

VANILLESUIKER 10 zakjes 39

LITERSFLESSEN KOFFIEMELK 139

DIVERSE SMAKEN JAMS per pot 65

ZOUTE PINDA'S 300 gram 79

Al deze aanbiedingen
zijn geldig
tot oudejaarsavond

De extra voordelige artikelen
verzoeken wij u vlug te kopen,

onze voorraad is beperkt

Op alle soorten jams
(hutshoudkwalifeiï)
10 cent rvdnktie.

Voor het bakken
volop bloem, krenten, rozijnen, sueadesnippers

poedersuiker enz.

Zolang de voorraad strekt
l pak PETIT BEURRE

l pak MARIE BISCUITS

l pak SPRITS

Appelmoes
van
goudreinetten

3 JAMPOTTEN voor

2 % LITERPOTTEN voor

99
98

Profiteer hier vlug van

KERSTBANKETSTAVEN 2 voor

GROTE KERSTTULBANDEN

Litersblikken SPERCIBONEN

Litersblikken DOPPERS (f\Jn)

Litersblikken DOPPERS (middelen)

98

69

79

Onze relatieaanbieding
2 PAK HOTELKOFFIE

250 «KAM HOTKLTIIKK

slechts 292

98

In kaas zijn we baas boven baas
500 gram FIJNE BELEGEN KAAS 219

500 gram FIJNE VOLVETTE KAAS 198

500 gram FIJNE VOLVETTE KOMIJNEKAAS 198

LUXE POTTEN GEMBER

Dit is de troef
200 gram KERSTBONBONS

200 gram RUMBONEN

De echte nieuwjaarsrolletjes

98
89

Bij de kassa
2 pak KOFFIEKOEKEN 98

Grote sortering chocolade, musket, fondant en
suikerkransjes, aniandelkransjes

Uitgebreid assortiment
vleeswaren (plm. 3O soorten)

Alles van Anton Hunink

Inhoud ca 80 stuks per doos 370

SCHOUDERHAM

IÏOTERHAMWORST

BOERENMETWORST

LEVERKAAS

CORNEDBEEF

SNIJWOUST

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

98
49
89
79
89
89

Wij wensen u

prettige kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

EDIENING
Nieuwstad - Winkelparadijs - Telefoon 1232



Televisie

Alleen Philips televisie
voor f 599,-met inruil!
Vraag demonstratie bij u thuis, dan
kunt u pas rustig uw keus maken.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST SNELLE SERVICE

G. Emsbroek i Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Schep sfeervolle
kerstdagen
MET EEN MOOIE

kerstplaat

Muziekhuis Vorden

Vergeet niet zo'n
heerlijke salade
te bestellen!

EN ALS TOETJE EEN LEKKERE IJSTAART ! ! !

LUNCHROOM RESTAURANT

_ Ie Rotonde'
TELEFOON 1519 VORDEN

Ie « i i •><> KERSTDAG GEOPEND !

Wy bezorgen graag tijdens de feestdagen,
maar bestelt u wel even vroegtijdig ?

Blies mei slijtersgarantie
, 11 S U 'ORA.NGK :«.4 LITER tijdelijk ƒ
ITALIAANSE VERMOUTH ROBERTO
PAVILLAC ROSÊ MONOPOLE t/m 31 dec. „
BEAUJOLAIS MARQULIER DYON
FRANSE LANDWIJN rood of wit iets füns „

MOUSERENDE LUXEMBURGSE MOEZEL
MET ORIGINEEL MOEZELGLAS

LUXEMBURGSE SEKT
MATHEUS KOSÊ
(JRAVES Sl 'PERlEl II
SHERRY PEDRO DOMECQ
SHERRY HIGGENS

als champagne
in gezellige fles

deiui sc<-

very pale
pale dry

1,75
5,20

8,75
4,10
2,65

4,25

9,95
5,45
4,25
6,25
5,35

Geen statiegeld voor wijnflessen

Koopt uw wijnen bij de vakman sljjter!

Slijterij „'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT Telefoon 1391

Kerstfeest
kinder-evangelisatie

( )ok dit jaur hu|H-n wi- U.V. ons
kerstIVest W f f i te houden op de
2e kerstdag 's avonds om half acht in

/AAL LETTINK

Mede namens de kinderen willen we alle ouders
en verdere belangstellenden hartelijk uitnodigen.

B. Verkerk, R. Nijhof

TROUW en
VEBIOV1NGS- Ringen

in de meest
verfijnde
uitvoering
met zorg gesmeed
met liefde
gedragen

SIEMERINK
Zutphenseweg

In deze uitgave is een regel ver-
borgen. Door de losse letters, die in
verschillende advertenties staan, bij

elkaar te voegen, ontstaat de regel,
waarmede u mooie geldprijzen kunt
winnen. De regel telt 9 woorden.

INZENDINGEN VOOR l JANUARI AAN DE
REDAKTIE VAN DIT BLAD NIEUWSTAD 12

Voor feestelijke dagen . . .
Met de feestdagen geurt het heerlijker in huis dan ooit.
Juist dSn komt het volle aroma van lekkere koffie tot zijn recht.
En lekkere koffie: dat is Douwe Egberts Koffie, het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand ... en, door de
grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

IDOTLJWE EGBERTS

<7
K 214

250 g 2.14

G. W. Eijerkamp
Vorden

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterU en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Vergeet niet nu het jaar ten einde loopt,
dat u citroen van Brandenbarg koopt!

PRETTIGE
KERSTDAGEN EIS EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR
VOOR U EN AL

UW P.K.'s!
Ook In het nieuwe jaar gaarne tot uw dienst l

Aufo- Motor- en Bromfiefsbedri/ven

Shell Tonksfof/ons

Kuypers Tragter
Vorden

VOOR AL UW

kerstartikelen
Tafellakens
Servetten
Lopern
Crepepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering

Eelektrigche kerstboomverllchting
Kaarsen etc.

NAAR „Jan Hassink"
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