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Echtpaar Bannink-Halfman
60 jaar getrouwd

"Ik stel er prijs op U met Uw diamanten huwelijksjubileum mijn hartelijke gelukwen-
sen aan te bieden", aldus een passage uit een brief die zatejjagmorgen bij het echt-
paar H. Bannink en J. Bannink-Halfman aan de Boonk 2 irr^rden in de brievenbus
rolde. Afzender was de Commissaris van de provincie Gelderland. Dinsdag 20 decem-
ber was het krasse echtpaar Bannink inderdaad 60 jaar getrouwd. Op vrijdag 23 de-
cember zal dit gevierd worden met een receptie in Hotel Bakker, welke van 15.00-
16.30 uur wordt gehouden.

Zowel bruid als bruidegom verkeren
nog in uitstekende gezondheid. Toch
hebben ze met het oog op het aan-
staande feest het zekere voor het on-
zekere genomen. Ze hebben namelijk
onlangs allebei voor de eerste keer
een griepspuit gehaald. De 85 jarige
mevrouw Bannink verveeld zich geen
ogenblik. Zegt zij: "Kijk maar rond ik

hou alles blinkend schoon. Ik ben
nooit uitgewerkt er is altijd wat te
doen", aldus mevrouw Bannink. Lek-
ker koken kan ze ook, zo vindt de 82 ja-
rige heer des huizes. Hij leest dagelijks
zijn krantje (volgens zijn vrouw is hij
uitstekend met de politiek op de hoog-
te en vindt hij stakingen maar niks)
terwijl hij in het voorjaar en de zomer

graag in zijn tuintje bezig is.
Het echtpaar Bannink heeft twee
dochters en vier kleinkinderen, te we-
ten drie jongens en een meisje.
Het oud-worden is bij de familie Ban-
nink geen bijzonder verschijnsel,
want mevrouw Bannink heeft name-
lijk nog een zuster van 88 en één van
91 jaar.

GEMEENTE VORDEN
NIEUWJAARSONTMOETING

Op 2 januari 1984, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeente-
bestuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij

het kasteel/raadhuis.

Iedereen is van harte welkom.

Kerst, de kerkklokken luiden!
En de kerken nodigen U, nodigen ons
uit om samen het Kerst = Christus-
feest te vieren. Niet prozaisch in pro-
za, maar poëtisch in poësie zingen we
er van:

Gemeentenieuws
Tele
8.00
(ieerken

:lbon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g gemeentehuis: maandag-t /m vrijdagmorgen van
'-12.30 u u r e n vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J. K
r\ir-n- v r j j c)ag va n 10.00 tot l l .00 uur - Spreek uu r w e t h o u d e r H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

1. Ophalen huisvuil
Aangezien tweede Kerstdag dit jaar
op maandag valt, zal het huisvuil dat
normaal op die dag opgehaald wordt
nu op dinsdag 27 december opge-
haald worden.

2. Publicaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heerE.J. Lettink, Lieferink-
weg 3, voor het bouwen van een
kunstmestsilo aldaar;
2. Aan de heer H.J. Wiggers, Branden-
borchweg 8, voor het bouwen van een
fokzeugenstal.

3. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer J.W. Buitendijk, Zut-
phenseweg 97, voor het bouwen van
een schuilgelegenheid voor schapen
aldaar;
2. Aan mevr. G.H. Lebbink, Vosheu-
velweg 2, voor het bouwen van een
kunstmestsilo aldaar;
3. Aan de heer H.J. Klein Geltink,
Wiersserbroekweg 18, voor het bou-

wen van een kunstmestsilo;
4. Aan de heer A.E.J. Velthuis, War-
kenseweg 4, voor het plaatsen van een
woonkeet.
5. Aan de heer M. ten Kate, Schutte-
straat 18, voor de verbouw van een
boerderij aldaar;
6. Aan de heer M.A. Reinders, Zo-
mervreugdweg 2, voor de bouw van
een ligboxenstal.
Deze bouwplannen liggen tot 6 janua-
ri 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

4. Aanplakbil jet ten aan bomen
Regelmatig worden aanplakbiljetten
aan bomen geplakt of gespijkerd, wat
bepaald geen fraai gezicht is. Op
grond van de algemene politieveror-
dening is dit verboden. Wanneer ge-
constateerd wordt dat dergelijke bil-
jetten aan bomen zitten dan zullen de-
ze zo spoedig mogelijk verwijderd
worden. Diegenen die aanplakbiljet-
ten aanbrengen lopen het risico van
een proces-verbaal.

Geweken is de duisternis
de ware Adam is geboren
in 't kind dat in de kribbe ligt
heeft God ons uitverkoren.

In dit blad vindt u plaats en tijd ver-
meld van de Kerstdiensten en Vierin-
gen in Vorden en in de Kranenburg.
U bent er welkom. U bent genodigd.

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

Geen verhoging
abonnementsgeld

Al wordt de B.T.W. nu 5% inplaats van 4 %, wij laten het
abonnementsgeld als vorig jaar. f 35,- inklusief 5% B.T.W.
als u voor 10 januari 1984 betaalt.
Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij
u f 5,- administratiekosten in rekening.
U kunt dus f 5,- verdienen als u vóór 10 januari betaald.

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, Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag: 8.00-
12.00 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Kerstnacht-diensten
De evangelisatie commissie van de
Gereformeerde kerk en van de Her-
vormde gemeente te Vorden houdt op
Kerstavond, zaterdag 24 december,
twee diensten in de Vordense Dorps-
kerk, om negen uur m.m^kan de or-
ganist Rudi van Straten e^^rn elf uur
m.m.v. "Sursum Corda".
Ds Veenendaal hoopt deze diensten
op de Kerstavond/in de Kerstnacht te
leiden.

mMuzikale medewerl
in de Kerstdienst
Aan de Kerstdienst op de morgen van
de Ie Kerstdag, zondagmorgen 25 de-
cember, hopen muzikaal mee te wer-
ken Het Vordens Jongerenkoor "Int-
erchrist" o.l.v. Joop Boerstoel, de or-
ganist Rudi van Straten en ook de
trompettist Philip Pelgrum uit Almen.
Ook enkele leden van de Jeugddienst
commissie en van de Jeugdkerk ho-
pen aan deze Kerstdienst mee te wer-
ken, op de morgen van de eerste
Kerstdag.
Liturgieën worden gestencild en uit-
gereikt. Eenieder is er hartelijk wel-
kom, in de Dorpskerk.

Gezamenlijke Kerstdienst
Op de 2e Kerstdag, maandag 26 de-
cember wordt er 's morgens in de
Herv. Dorpskerk een gezamenlijke
Kerstdienst gehouden, waaraan hoopt
mee te werken de Chr. Gemengde
Zangvereniging "Excelsior".

Kerstfeesten zondagsschool
De Zondagsschool van de Vordense
Hervormde gemeente hoopt met de
kinderen en ouders en wie verder
maar komen kan en wil het Kerstfeest
te vieren op de Ie Kerstdag, 's mid-
dags in het Clubgebouw te Medler en
's avonds in de Dorpskerk.

Kinder-oppas
Tijdens alle morgen-kerkdiensten in
de dorpskerk is er kinder-oppas in ka-
mer 3 van „de Voorde", Kerkstraat 15.
Dus ook op de morgen van de l e en 2e
Kerstdag.

De kleinsten zijn er welkom. De ande-
ren kunnen dan samen de kerkdienst
meemaken. Mevrouw Brinkhorst, te-
lefoon 2419, verzorgt, met enige da-
mes uit de gemeente, deze kindercrè-
che op de zondagmorgen. En Tweede
Kerstdag dus ook dit keer op de maan-
dagmorgen.

Oud en Nieuw
Op de Oudejaars-avond, zaterdag 31
december, is er een Kerkdienst in de
Dorpskerk en ook op de morgen van
Nieuwjaarsdag, zondag l januari
wordt er in genoemde kerk een korte
dienst gehouden. Daarna is er dan de
Nieuwjaars-begroeting in „de Voor-
de".

Van Maarten Luther
Tegen het einde van het z.g. Luther-
jaar (Maarten Luther werd 500 jaar
geleden, in 1483, in Eisleben geboren)
een Kerstlied van Luther, Liedboek
gezang 133:15.
Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.
De englen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus' naam!

Vuurwerk
Vuurwerkverkoop in de gemeente
Vorden mag dit jaar plaats hebben op
30 en 31 december. De ontsteking is
toegestaan op 31 december vanaf
18.00 uur tot l januari 1984 02.00 uur.

HERVORMDE GEMEENTE
Zaterdag 24 december (Kerstavond)
21.00 uur: Ds J. Veenendaal, m.m.v.
Organist Rudi van Straten.
23.00 uur: Ds J. Veenendaal, m.m.v.
"Sursum Corda".
Zondag 25 december (Ie Kerstdag)
10.00 uur: Ds J.C. Krajenbrink, Kerst-
dienst m.m.v. Jeugdkoor „Inter-
christ", organist Rudi van Straten en
trompettist Philip Pelgrum.
14.30 uur: Kerstfeest Zondagsschool
Medler, in Clubgebouw.
19.00 uur: Kerstfeest Zondagsschool
Dorp, in de Dorpskerk.
Maandag 26 december (2e Kerstdag)
10.00 uur: Gezamenlijke Kerstdienst,
Ds J.R. Zijlstra, koor "Excelsior".
Zaterdag 31 december (Oudejaars-
avond) 19.30 uur: Ds J.C. Krajenbrink
Zondag l januari 1984 (Nieuwjaars-
dag) 10.30 uur: Ds J. Veenendaal. Na
de dienst: Nieuwjaars-begroeting in
"de Voorde".

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 24 december 20.00 uur
Kerstavond-viering. Zondag 25 de-
cember 9.00 uur Eucharistieviering
Hoogmis. Maandag 26 december 9.00
uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 24 december 18.00 uur Eu-
charistieviering, 22.00 uur Nachtmis.
Zondag 25 december 10.30 uur Eu-
charistieviering Hoogmis. Maandag
26 december 10.30 uur Eucharistie-
viering.

GEREFORMEERD KERK
24 december Kerstnachtdiensten om
21.00 uur en 23.00 uur in de N.H.
Kerk. Voorganger ds. J. Veenendaal.
lste Kerstdag 25 december 10.00 uur:
ds. J.R. Zijlstra. 15.00 uur Kinder-
kerstfeest-viering.
2de Kerstdag 26 december 10.00 uur:
ds. J.R. Zijlstra, Gez. dienst in de N.H.
Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24, 25 en 26 december dr. Haas, tel.
1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 24 december 12.00 uur
tot dinsdagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, Tel. 1566. De avond- en nacht-
dienst heeft dr. Warringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24, 25 en 26 december H. van Baren,
Lochem. Tel. 05730-1870.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
December: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en ui t lenen verpleegkun-
dige 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 Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, 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 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend 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
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



JUMBO Mini van

De bestelwagen met het comfort
van een luxe auto

WIJ VIEREN .... Groot Q
presentatie van de modellen 1984

Dinsdag 27 december van 10.00-21.00 uur
Woensdag 28 december van 10.00-21.00 uur
Donderdag 29 december van 10.00-2100 uur
Vrijdag 30 december van 10.00-21.00 uur
Zaterdag 31 december van 10.00-18.00 uur

Garagebedrijf HUININK
Spoorstraat 14, Ruurlo, Tel. 05735-1801.

waaronder de nieuwe
JUMBO Mini Van BESTELWAGEN
Als ook de bestseller
5 deurs minJLJMBO

De 1300 -1600 -1800 modellen + 4-wiel drive uitvoeringen

en SUBARU'S REVOLUTIONAIRE
DIGITALE DASHBOARD
met TRIP-COMPUTER
maken uw bezoek meer dan de moeite waard!

Uw gastheer J. H. Huinink heft gaarne het glas
met u op dit SUBARU gebeuren en op een

voorspoedig jaar 1984

DOOR INRUIL VERKREGEN.

VOLVO 343 Dl groen

VOLVO 343 GL Automaat 15.000 km.
Zilver metallic met open dag en diverse
accessoires april

VOLVO 343 DL Beige 27 000 km
met L.P.G. en special striping maart

VOLVO 244 GL met overdrive en
L.P.G. installatie, zilver mett. 103.000 km.
met 4 nieuwe banden. Bouwjaar

VOLVO 244 GL 64 ooo km
Veel accessoires, schuifdak, trekhaak.
Bouwjaar oktober

VOLVO 66 GL bruin metallic
31.000 km. Automaat. 4e maand

1979

1983

1983

1982

1981

1980

OPEL KADETT 1.3 S 72.000 km
Rood met L.P.G. 12e maand 1979

CITROEN 2CV6 bouwjaar 1 979 3500,-

RENAULT14 LS 1980 Biauw 7500,-
MAZDA 323 SN 1980 Br met 7500,-

FIAT MIR. 1.6 CL igso met LPG. 7500,-
AUDI 100 L 5 cil injectie
1979 Koper metallic. 90.000 km. nnn
Schitterende auto 1 1.000,—

VAUXHALL CHEVETTE 1979 4900,-
Op alle auto's 3 maanden garantie tot 12.500,-.
Vanaf 12.500,- 6 maanden garantie of 20.000 km.
A.N.W.B. keuring toegestaan op alle auto's.

vorjvo
Dealer voor RUURLO, BORCULO
en LOCHEM en omstreken

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

reisbureaus

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

VUURWERK
VERKOOP 29, 30 en 31 DECEMBER

de Witte Smid
LOCHEMSEWEG 26, WARNSVELD. TEL. 05751-204

Schoonmaak- en Schoorsteenveegbedrijf.
Tevens glazenwas en dakgoot reinigen.

Profiteer van onze extra service.
Schoorsteenvegen... géén overbodige luxe.

SCHOONMAAKBEDRIJF

GLIMMO"„
Vinkenstraat 12, Gorssel. Tel. 05759-2118 of 05752-2414.

Tevens wensen wij u
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1984.
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Dames jacks en mantels
Het maakt niet uit wat ze gekost hebben.
U kunt ze nu bij de Tuunte kopen voor

45-/65-/75,-/95-
Dames pullovers

*<&
&j*

In angora acryl kwaliteit met
asymetrische belijning. Geheel nieuw
De adviesprijs is 49,50 kerstprijs 39,50
Katoenen dames pantalons
Kleur zwart met elastiek in de band.
Zeer modieus. De adviesprijs
is 59,50 kerstprijs 39,50
Col sjaals
De grote mode van dit najaar in wijd en smal model.
Dat is nog eens betaalbare mode
Adviesprijs 15,-en 9,95 Q QC "7 QR

kerstprijs

Dames sjaals en mutsen
Alles past bij elkaar en de kleuren zijn
modern zwart - kobalt, rood. De
adviesprijs per
set is 29,50 kerstprijs per set 19,90

<*& Kinder jacks en meisjes mantels
Bij ons gaan ze de deur uit voor
de speciale

kerstprijzen

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

25,-/35-/4S-

Dames safari pakje
Ze zijn nu al binnen. De grote mode van het
a.s. voorjaar. Kleur beige - zwart - marine.
De adviesprijs is 139,- kerstprijs

Rokken
Voor de Kerst ruimen we alle rokken op.
Voor speciale kerstprijzen 35,-/45

:Si§:S'>*'^":.':::

Wij steunen verenigingen
met onze bekende sponsormunten.___^_>_____^^_^^^_____^^^_^_i^^^_B_IHaB_B^_

p.CF-' rO^~ *<&&"
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Tussen Kerst en Nieuwjaar
27-28-29-30 en 31 december

is ons gehele bedrijf GESLOTEN,
Vanaf maandag 2 januari staan wij weer geheel tot uw dienst.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141.

v

Levi's tinneroy-broeken

Diverse kleuren en maten nu

Modecentrum

35,-

Ruurlo

Oliebollen - Appelbollen
Appel beignets - Appelf lappen

metslagroom

Sneeuwballen met
Zaterdag 31 december, oudejaarsdag,
vanaf 's morgens 9 uur op het markt-
plein in Vorden.

Hartman's frituurbedrijf
TELEFOON 05752-1426 - WARNSVELD.



Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's
die onze trouwdag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

JAAP EN GÉA
KETTELERIJ-OLTHOF

Warnsveldseweg 66
7204 BG Zutphen.

Wij willen allen heel hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij bij ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.

R.J. KORNEGOOR
W. KORNEGOOR-

PARDIJS

Vierakker
December 1983.

Tijdens de Kerst kunt
u bij ons ook nog

ONGERESERVEERD
a la carte eten.

REST.-CAFE

„DE TIMMERIEË"
Warnsveld, tel. 05751-336

ARIE MAALDERINK.

22 december a.s. verhuizen wij
naar Klarenbeek. Graag willen
we allen die we niet persoonlijk
kunnen benaderen hartelijk
groeten.
Het was voor ons een fijne tijd
in Vorden.
Ons nieuwe adres is Molenweg
28, 7382 BW KLARENBEEK.

Fam. GJ. den Ambtman.

VRIJDAG A.S.
In de soos

Bertus Siebelink
ca. 21.00 uur.

Ik zoek werk voor enkele
morgens per week.
Brieven onder nr. 41-2
Buro Contact.

Wij zoeken een jonge vrouw uit
Vorden of directe omgeving
die op ons dochtertje wil pas-
sen en ook de huishouding wil
bijhouden, (ca. 20 uur p.w.).
Voorkeur voor KV/JV oplei-
ding.
Reacties onder nummer 41-1.
Buro Contact.

Vrijdag
23 december a.s.

KERST-
MARKT
Enveloppen-aktie

met Kerstverrassing

Denkt u aan het tafeltennis
toernooi op 8 januari a.s.
U kunt zich telefonisch opge-
ven tel. 2385, 2653 of
05753-3571.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 de-
cember warme en kersvers
gebakken oliebollen en ap-
pelbeignets.
Rest. de Rotonde, Vorden.

Te koop: Puch Maxi z.g.a.n.
sterwielen + verz. f 700,-
Tel. 6415.

Voor de feestdagen zo'n heer-
lijke koude schotel.
lekker... en gemakkelijk.
De koks van de Rotonde weten
hoe 't hoort, met rundvlees en
echte mayonaise.
Bestelt u op tijd?
Bondsrestaurant
„de Rotonde"
Tel. 1519. Vorden.

VRIJDAG A.S.
In de soos

Bertus Siebelink
ca. 21.00 uur.

Heeft u al zo'n heerlijke

KOUDE SCHOTEL
besteld voor de feestdagen?

Onze koks maken er iets lekkers van.
Bereid met rundvlees en echte mayo-
naise, zoals het hoort.

Huzaren salade
Russische Eieren
Zalm salade
Kipsalade met ananas

Bondsrestaurant

5,- p.p.
7,50 pp

10f- pp
7f50 pp

„De Rotonde"
Telefoon 05752-1519, Vorden.

P.S. Vrijdag 30 en zaterdag 31 december bakken
wij weer kersverse

warme oliebollen en appelbeignets.

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een goed 1984

Ook in het volgend jaar hopen
wij u van dienst te kunnen zijn.

De premie op winterschilderwerk van 50,- per man per
dag loopt tot 9 maart 1984.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

DEZE WEEK

Jonge
Florijn
14,95

Vieux
Florijn
15,45

VIIMOTUEEK SMIT
DORPSSTRAAT 10, VORDEN. TEL. 1393

„Ie Herberg"
Openingstijden

met de feestdagen
KERSTAVOND 24 DEC.: 17.00 UUR GESLOTEN

1E KERSTDAG: GESLOTEN
2E KERSTDAG: VANAF 13.00 UUR GEOPEND

Badmintonsport
Ja leuk???

Wij kunnen weer nieuwe leden plaat-
sen zowel

senior- als juniorleden
Wordt lid van onze vereniging.

Flash Vorden
Opgave bij Mevrouw Bultman, Htg. Karel
van Gelreweg 35, Telefoon 1753.

Onze vereniging is in de prijzen gevallen bij verkoop lo-
ten GROTE CLUB ACTIE 1983 en wel met
lotno. 2 2 8 1 0.
WIE IS DE GELUKKIGE????

De kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststollen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs.

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes
Alles vers van de Warme Bakker haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Bestel s.v.p. bijtijds.
Wij wensen u

prettige kerstdagen

Jong Gelre afd. Vorden
wenst iedereen

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 1984

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
EN MEDEWERKERS

wenst allen

prettige Kerstdagen en een
voorspoed/g 1984

RECLAME GELDIG VAN DONDERDAG 22/12 t/m ZATERDAG 24/12.
Voor de feestdagen diverse soorten

lOII9Q6 S (met de hand geknoopt)

TIJ II vIGQS (ossehaasenz).
Als specialiteit:

Q0
Ook hebben wij vele soorten

(het gevulde stokbroodje)

salades, pate's en ambachtelijk
gemaakte eigen vleeswaren

eigen gemaakt 100 gram £

OOK VERZORGEN WIJ FONDUE EN GOURMETSCHOTELS.

Tevens wensen wij u
prettige feestdagen en voorspoedig nieuwjaar.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN. TEL 05752-1321

MAXI VOORDEEL
bij uw vakmanschoenwinkelier.

KINDERSCHOENEN „ 10% korting
HERENSCHOENEN nu 10% korting
DAMESSCHOENEN 101/ m 30% korting
ALLE MODISCHE LAARZEN „„ 20% korting
Tevens wensen wij u
prettige feestdagen Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

VRIJDAG A.S.
In de soos

Bertus Siebelink
ca. 21.00 uur.

Te koop: droog open haard
hout.
Rozenstraat 13
Tel. 05753-2440.
Hengelo Gld.

HOTEL RESTAURANT

BAKKER
Vorden. Telefoon 1312.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor ons koud en warm

buffet dansant
op 1 e en 2e kerstdag, fl. 60,- p.p. Kinderen fl. 30,-. Aanvang 17.00 uur.

Muzikale omlijsting: HERMAN NOSSENT.

Ook bent u beide kerstdagen van harte welkom in ons Restaurant waar u,

zelf uw menu, in alle prijsklassen, kunt samenstellen.

BEIDE KERSTDAGEN EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND

Kerstmenu 28,75 p.p.
ook a la carte.

Tevens wensen wij onze clientèle
prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

CHINEES INDISCH RESTAURANT

TAO-SING DORPSSTRAAT 28 - VORDEN
TELEFOON 05752-1905.

DE VALEWEIDE
KERSTSTUKKEN» 5,75
ALLES VOOR EEN GEZELLIGE KERST



BUSFEERVOLLE FEESTDAGEN

Voor de feestdagen wordt er natuurlijk iets extra's
in huis gehaald Onze inkopers weten dat maar al te goed.

Dus zijn alle leuke, lekkere en feestelijke dingen extra
scherp ingekocht Want u wilt toch ook graag iets lekkers op
tafel zetten? En toch geen cent teveel betalen? Profiteer dus
van de brutale kruidenier voor extra prettige feestdagen.

GROTE
DIEPVRIES KIP

CAMPINA
ROOMIJSTAART

BLOOKER CACAO
pak 12b i 99 SPERZIEBONEN*

oo 500FILTERZAKJES NR. 2
ituk

CRACKERBREAD
pak 200 gram

MUSKETKRANSJES
i iVERSE

MAGERE
VARKENS-
ROLLADE
kilo

MANDARIJNEN
blikje 31.'

DEEP BLUE GARNALEN
blikje 200 gram

HEINZ

DEEP BLUE
TONIJN IN OLIE
blikje 18b f.f.im ^^ j

CREAM CRACKERS r0
i . Jrj

JONGE KAAS 7o0
kilo //"
ALUMINIUMFOLIE 900
ml ?5 meter Vrn Produkt .L l flOO ro'25 meter'Vr'JProdukt ^ » *
HUISHOUDKAARSEN 900

QO, doos 20 stuks L f f

TOMATENKETCHUP ogg SMITHS WOKKELS
fles 850 gram «J 7 i ,^ /D „r;4rn n^nni<^ nf n.

269
BS 850: —»JTT ak"7Ó"granï,"papr*a of naturel UT

TAI-YO ROSE ZALM o/.O MORA BITTERBALLEN 290

STOKBROOD
i " i , t k t

UNOX KREEFTESOEP
4-bordenblik

§ DE GRAAF'S LUXE
KERSTSTOL 800 gram
rijk gevuld met spijs,
krenten en rozijnen

§99

KERSTKRANSJES
skje 250 gram

W
MONA MAGERE
FRANSE KWARK
beker 4bO gram

169

ZELLER SCHWARZE KATZ OF JONKER FRIS VLAAIVULLING IQQ
PIESPORTER MICHELSBERG „QQ "^^rdbeien of kersen _

tor 477 TMf _A

I-LLLLIX JV.IH

PIESPORTER
t«

DOM RAMOS SHERRY
fles 0,7 liter, medium dry of cream

ADVOKAAT
fles 0,5 liter, Vrij Produkt

CAVEAU TAFELWIJN
H' 0.7 lita ro id ut w i t .

_499

TUC
pak 150 gram

HUZARENSALADE
kiloh.ik

79
399

DOPERWTEN EXTRA FIJN
h.iif Wtk, Vn] Produkt ^_

UNOXRAGOUTShlk480gra
champignon vlcc

_J/ 7 Verkrijgba.ir in f i l ialen int't ecu
L. i

OO f\ CMCUTIUCC

UNOX KNAKWORST

rii|/ci: (leun: n

„99 CLEMENTINES
net ca

100 WinE DRUIVEN
J99 Italia 5uu„u 500 gram

HANDPEREN ^|CQ nANUrCKCN
^IDy Doyenne du Comice,

CALVÉ SAUZEN
fles 0,25 liter,
diverse smaken

lon WITTE SERVETTEN
_UV pak 100 stuks . . .

oo TRANSPARANTFOLIE ion
_77 roMO meter \Lf

HAUST SNACKCUPS
pakje 11 i '

129
ZONNEBLOEMOLIE
literflacon, Vrij Produkt

369
KALKOENROLLADE
diepvries. ± 700 yt

S99
REGENT BONBONS

'OS 400 gram

399

ROOMBOTER
KERSTKRANS
400 gi n

299
>

i BORDEAUX BLANC
: - demi-sec, fles 0,7 liter

399

FRUITCOCKTAIL
potje 370 ml.

VARKENSSATE
diepvries, 3 stokjes

J AC. HERMANS

ïSftSSS^

CHINESE
SPERZIEBONEN
heel blik

179
alleen verkrijgbaar m filialen
met een groenteafdeling of slagerij en

•aterdag 24 december a.s.

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31f ZUTPHEN

m AA499

51



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 22 december 1983

45e jaargang n r. 41

Herdenkingskruis voor
Vordenaar A.C. Wolters

Uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard ontving te Middelburg onze plaatsgenoot de heer A.C. Wolters
het Verzetsherdenkingskmis. Als radiotelegrafist voor Koos Vorrink werd de heer Wolters in maart
1943 verraden door de beruchte dubbelspion Anthonie van der Waals. In het kamp Haaren heeft hij
1,5 jaar gevangen gezeten, waarvan 16 maanden in eenzame opsluiting, daarna verbleef hij tot het
eind van de oorlog in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Bewoners Ruurloseweg preferen
fietspad boven parallelweg
Een voorstel van Rijkswaterstaat om vanaf de Horsterkampweg tot
aan de Wildenborchseweg langs de Ruurloseweg een parallelweg
te maken, stuitte donderdagavond op grote bezwaren van de bewo-
ners langs deze weg. Deze bewoners waren in grote getale in de
boerderij nabij kasteel Vorden tijdens de voorlichtingsavond van
Rijkswaterstaat komen opdagen.

LWS

Van de zijde van Rijkswaterstaat wa-
ren tijdens deze bijeenkomst aanwe-
zig de heer J.J. de Vries hoofd van de
Dienstkr ing Dieren en de heer A.R.
Stolk. De gemeente Vorden was ver-
tegenwoordigd door het hoofd ge-
meentewerken Ir. J.W. Hendriks en
de heer B. Bekman.
Vanaf de zestiger jaren is men vanwe-
ge de vele ongevallen langs deze weg
in feite al bezig plannen te maken,
voor een betere beveiliging van het
langzaam rijdende verkeer. Eindelijk
is het dan zover dat deze zaak weer
wordt opgepakt. De bewoners argu-
menteerden hun "nee" tegen het
voorstel van Rijkswaterstaat omdat bij
hen geen interesse bestaat hiervoor

een vijftal meters grond af te staan. De
bewoners langs de Ruurloseweg zien
liever aan beide zijden van de weg een
fietspad gekreeerd. Vanuit de opvat-
t ing van Rijkswaterstaat zijn twee
fietspaden aan weerszijden minder
veilig, omdat de fietsers dan diverse
/ijwegen moeten oversteken. Hierna
kwam men toch tot een compromis te
weten één fietspad dat in twee richtin-
gen te berijden is aan de rechterkant
van de Rijksweg richting Ruurlo. Te-
vens was men van mening dat er bete-
re voorzieningen moeten komen bij
het kruispunt Horsterkamp.
Het was een nuttige avond. Rijkswa-
terstaat zal t.z.t. met een uitgewerkt
plan komen.

Karkdiens in de streektaal
Op tweeden Karstdag wöd in de Hervormde karke in Gorssel 'n
Karkdiens eholl'n in de streektaal (dus gewoon plat zoasse wi'j el-
ken dag praot).
Veurganger is Dr. H. te Velde uut Paterswolde, hoogleraar in Gro-
ningen, maor geboor'n en getogen in Colmschaote dus plat
praot'n kan e wel.
De diens zal um tien uur beginnen en iederene kan d'r nao too.

Biljartvereniging
op stap
Vier en twint ig dames en heren van de
bi l jar tvereniging Kranenburg maak-
ten afgelopen woensdag een middag-
trip.
De trip voerde naar de brouwerij van
Grolsch Bier in Enschede. Na de ont-
vangst met koffie en koek werd aller-
eerst een diaserie vertoond over de
fabricage van het bier, waarna een
rondleiding door de brouwerij volgde.
Deze rondleiding duurde ruim ander-
h a l f u u r . Imposant zijn daarbij de gro-
te koperen ketels en de enorme op-
slagtanks, waarin het bier gerijpt
wordt.

Ook de vulmachines met daarachter
de etiketteerbaan, de slui tmachines

gaf een duideli jk beeld in welk tempo
gewerkt wordt.
Per dag worden in de brouwerij te En-
schede anderhalf miljoen flessen ge-
vuld . De biervoorraad varieert steeds
van twee tot drie maanden. Aan de
hygiëne wordt grote aandacht be-
steed. Overal treft men spuitende me-
dewerkers met slangen en andere
schoonmaakwerktuigen.
Na afloop was er vanzelfsprekend vol-
op gelegenheid van het produkt te ge-
nieten.
Vervolgens togen de biljarters naar
zaal Slokkers, alwaar twaalf biljarts ge-
legenheid gaven het biljartspel te
beoefenen.
In de thuisresidentie Schoenaker
tenslotte werd voor de prettige t r ip
dank gebracht aan organisator Theo
Schoenaker en voorzitter Inge van
den Broek.

Nieuws van de
caniavalsvereniging
Het besti^: van de carnavalsvereni-
ging De C^P'dreajers zond eind okto-
ber aan een zestigtal verenigingen,
waaronder ook wijkraden en buurt-
verenigingen, een schrijven, waarin
werd voorgesteld wederom te komen
tot een carnavalsoptocht. Van deze
zestig aangeschrevenen mocht het be-
stuur van slechts acht een schriftelijke
dan wel mondeling antwoord ontvan-
gen.

Vier hiervan waren positief en wilden
inschrijven voor een optocht.
Een carnavalsoptocht in Vorden en
Kranenburg komt er dus niet.
De eerstkomende carnavalsavond
wordt gehouden op zaterdag 14janua-
ri. In samenwerking met "De Her-
berg" wordt het een dans- en showa-
vond, waaraan o.m. meewerken "De
Zwoagers", "The Eight Sisters" en de
dansgardes en de Hofliederentafel.
Kaarten voor deze avond zijn reeds in
voorverkoop bij "De Herberg".

Ook voor de carnavals-vierdaagse zijn
de plannen in grote lijnen bekend.
Zaterdag 4 maart wordt geopend met
een bal bij zaal Schoenaker. Zondag-
middag daarop volgt een kinder-mati-
nee met 's avonds een cafc-carnaval
bij "De Herberg".
Maandagochtend is het Frühschop-
pen in zaal Schoenaker, terwijl Ria
Valk 's avonds in De Herberg zal ko-
men. Uiteraard is het dinsdagmiddag
bal voor de senioren in zaal Schoena-
ker. De afsluiting is 's avonds, weder-
om in zaal Schoenaker.

Het bestuur van "De Deurdreajers" is
thans volop bezig met de samenstel-
l ing van de carnavalskrant, welke in fe-
bruari huis aan huis zal worden ver-
spreid.

Jaarafsluiting
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal het jaar 1983 besluiten met een
jaarafs lu i t ing op vrijdag 23 december
in het Dorpscentrum. Op deze avond
zullen de leden in een gezellig samen-
zijn a l le r le i opdrachten worden voor-
gelegd waarin een klein wedstrijdele-
ment zit. Het nieuwe jaar begint men
weer met het traditionele Nieuwjaars-
bal van de regio op 7 januari in zaal
Concordia te Hengelo met medewer-
king van "The Tramps".

Mevrouw Turfboer
nam afscheid van
bibliotheek
Tijdens een intieme bijeenkomst van
het bestuur van de openbare biblio-
theek werd afscheid genomen van
mevrouw A. Turfboer. Mevrouw
Turfboer heeft zich bijna 20 jaar ver-
dienstelijk gemaakt voor de biblio-
theek in Vorden. Eerst vanaf 1964 tot
november 1973 voor de toenmalige
Nutsbibliotheek. Nadien voor de
Stichting Openbare bibliotheek, aan-
gesloten bij de provinciale biblio-
theekcentrale in Arnhem.

Mevrouw Turfboer werd tijdens deze
afscheidsavond toegesproken door de
heer J.F. Geerken, voorzitter van de
plaatselijke bibliotheek. "U wist alles
van boeken af, U was in feite één met
het boek. Bovendien wist U de inhoud
van vele boeken over te brengen op
kinderen die de boeken kwamen le-
nen", aldus sprak de heer Geerken.
Hij overhandigde haar een cadeau,
terwijl mevrouw Turfboer namens het
personeel door mevrouw Geluk ook
een attentie kreeg overhandigd.

Jeugdsoos nieuws
Zo, de Jeugdsoos is weer terug in z'n
eigen honk. Na een paar maal in de
kelder vertoefd te hebben, omdat de
vloer in de oude soos omhoog was ge-
komen vanwege de vorst.
Deze moest er geheel uit en een nieu-
we kwam hiervoor in de plaats.
Deze gelegenheid werd door de werk-
groepleden aangegrepen om de soos
is grondig schoon te maken en te ver-
sieren voor de Kerst.
Want in de Kerst is er een hoop te
doen in de Jeugdsoos. Op 23 decem-
ber is wederom Bertus Siebelink te
gast. J^
De soos doet ook op leen^^erstclag
de deuren los. Op woensdagavond 28
december draaien we een zeer goede
film. 30 december zullen de DJ's van
de soos de door de bezoekers samen-
gestelde top 100 ten ge h oi|y3 r enge n.
Tenslotte is er op l janulBlveer de
nieuwjaarsreceptie. Je merkThet als je
rond Kerst niets te doen hebt ga dan
naar jouw Jeugdsociëteit het Stam-
pertje.

Nieuwe
timmerwinkel/
doe het zelf zaak
Omstreeks 15 januari hoopt de heer
H. Frericks aan de Burg. Galleestraat
36 'n nieuwe timmerwinkel annex
doe het zelfzaak te openen.
Na 'n verbouwing van het pand (v.h.
Slagerij Jansen), waar men nu al druk
doende mee is, kan men er terecht
voor al de doe het zelf materialen etc.
en timmerwerkzaamheden.

Touwtrekvereniging
In de in het klubhuis goed bezochte
najaarsvergadering van de touwtrek-
vereniging Vorden kon voorzitter G.
Barink constateren dat het een goed
seizoen was geweest. Er waren goede
resultaten behaald. Daaraan toevoe-
gende dat reeds op 3 januari a.s. de
training wederom een aanvang zal ne-
men.
Ook dit jaar zal de heer H.J. Dijkman
als trainer fungeren. De traditionele
nieuwjaarsreceptie voor leden en
huisgenoten vint plaats op 14 januari,
gevolgd door een boerenkoolmaaltijd.
Zaterdag 18 februari organiseert de
ontspanningscommissie wederom
een avondwandeling.
De bingo-avond vindt plaats op 10
maart, terwijl Vordens Toneel in zaal
Schoenaker op 7 april een toneela-
vond zal verzorgen voor leden, dona-
teurs en leveranciers van het oud-pa-
pier.

Politienieuws

Kerstboom
verbranding
De verbranding van de kerstbomen
zal di tmaal plaats vinden op woensdag
l l j a n u a r i namiddags om half drie op
het grasveldje bij het Hoetinkhof.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Wat woll'n i'jluu eigenluk etten met de karsdage, mo'k un haze of knien
haal'n of wo'j dit jaor's un kalkoene prebeern", vroog vrouw Baltink an
de luu die bi'j eur in de kokken waarn. Dat waarn dan eur kearl, Harm,
plus nog twee dochters met eur vri'jers.
"Oh", zei Harm metene, "ij hoeft niks te haal'n, 'k wet nog un paargoeie
fesantehanen te zitten in 't Baokse bos, die za'k venaovund wel ni'jaor af
winnen. Die smaakt lekker en 't kost niks".
"Behalve dan de bekeuring die 'j meschien an de bokse kriegt plus da'j
ow geweer kwiet bunt at ze ow te pakken kriegt. Of meschien mo'j wel de
bak in".

Harm mos t'r umme lachen. Streupen dei e jao haos neet meer, dus
/.oll'n ze um ok wel neet oppassen. Dat was vrogger wel anders ewes. In
zien jonge jaorn had e heel wat hazen op de Veers, in de Kempe tot zelfs
in de Spaensweert too van de sokken eschott'n. Maor too zat t'r nog wild,
met un uurken lichbakken he'j un stuk of tien hazen in de zak. In die dage
passé ze um wel 's op zonder daz ze um trouwens ooit bi'j de lörven
hadd'n ekregen.

I larm leet t'r wieter gin gres oaver gruujen. 'n Eigensten aovund nog, zo
goed twaalf uur too alles in de roste was, haal'n e zien 6 mm vcur 'n dag,
stok un stuk of wat halve langen in tesse (die kneppen better deur as ei-
keltjes) en trao too op de fietse. Dat vonne maor better as met 'n auto, ze
mochen um 's achter de bokse zitten. En zo wied was 't ok jao neet.

Bi'j 't Hietland schoaf e zien fietse onder de vaarlooze en leep too de leste
honderd trad nao 't Baokse bos. 'n Boom waor de fesanten zatten wise
precies. Dat had e zich zondagoavund, too hee ze daor ezeen had, goed in
't heuf eprent. De buks, die hee in twee stukken onder de jas had, had e
met ene schroeve gauw in mekare ezet.

Net too hee de luchte op 'n boom wol hollen umme te können zeen bi'j 't
schieten, heurn e achter zich in de weie wat loop'n. Veduld, daor kwam-
men d'r wat an. Harm bedacht zich gin moment en zett'n metene de sok-
ken d'r in, 't bos in. Maor 'n vieftug meter wieter ston e opens veur 'n gra-
ven die te breed was um oaver te springen. Stom, dat had e können wet-
ten. Dan d'r maor deur. Tot an 'n boek vuul'n e 't kolde water deur de
bokse hen. De buks had e in de haos al in un paar deurnstruuke egooid.
Eers maor zien dat e weg kwam. Viefhonderd meter zol e zo ongeveer
weg wean too hee dörven te luusteren of z'um ok nao kwammen. Maor
hee heurn niks meer, schienbaor had d'n zee 'n graven neet deur edörfd.
Was dat effen mazzel hemmen. Maor daor lei ok nog wat snee, deur 't bos
können ze zien spoor zo volgen. Eers 'n harde weg maor op en dan op
huus an.

Deurnat kwam e un tiedjen later in huus waor hee 't neudugge te heurn
kreeg, en natuurluk was e zo kold as un bot. Met un paar warme kruuken
lei e un ketier later al in bedde.
'n Anderen margen was e al weer bi'j 't lechwodd'n in 't Baokse bos um-
me zien fietse maor veural zien geweer op te haal'n. In 't dunne laögjen

snee dat t'r al un paar dage lei kon e zien eigen spoor goed volgen en de
buks had e zo weer. Too hee wol kieken hoo wied of z'um nao hadd'n
ezetten kon e nargens iets wat op un menseluk spoor lek gewaar wodd'n.
Allene leep'n d'r un paar peerde in de weie, schienbaor was e daor veur
gaon loop'n, kuuken dat e was. Hee zol d'r in huus maor niks van zeggen
want dan zo'j 's wat heurn. Maor toch is 't uutelekt, anders had i'jluu 't
nooit eleazen in dit stuksken: "Bi'j ons in d'n Achterhook".

H. Leestman

Kinder kermis
Jeugdsociëteit 't Stampertje te Vor-
den beperkt zich met haar aktiviteiten
in de kerstvakantie niet alleen tot jon-
geren.
Ook voor de kinderen uit Vorden /ui-
len zij wat op touw zetten. Woensdag
28 december organiseert de Jeugdso-
ciëteit weer een grote kinderkermis
voor alle kinderen van de kleuter-
school en van klas l tot en met 4 van
de basisschool.
Deze kinderkermis zul bestaan uit een
groot aantal a t t rakt ies en spelen, en
wordt gehouden in de grote zaal van
het Dorpscentrum. Een aantal van de-
ze spelen zijn: kegelen, koekhappen,
skippy'en, een spookhuis en een krui-
wagen race.
Daarnaast worden er kinderf i lms ge-
draaid, en in de Talentenjacht die ge-
houden wordt kan iedereen die dat wil
(play-back of l ive) optreden.
Dit gebeuren start woensdag 28 de-
cember om l O uur, en duurt tot onge-
veer 4 uur 's middags.

Corry Verkerk
schreef boek
On/.e ex-dorpsgenote Corry Verkerk,
journaliste bij het Parool heeft een
boek geschreven over het leven van
één van de bekendste oud-choreao-
graven van Nederland "Jack Bow".
Dit boek wordt deze maand feestelijk
gepresenteerd in de Gooilandzaal te
Bussum. Het boek wordt uitgegeven
door uitgeverij Thieme in Zutphen.

Veel belangstelling
voor Kerstzang
Op initiatief van de Raad van Kerken
te Vorden-Kranenburg werd zondaga-
vond in de Hervormde dorpskerk een
Kerstzangavond gehouden, waaraan
door diverse plaatselijke koren werd
medegewerkt. Voor deze zangavond
bestond een grote belangstelling. Be-
halve het parochiekoor, Vordens Da-
meskoor, Vordens Jongerenkoor en
de Chr. Gemengde zangvereniging
"Excelsior" werd medewerking ver-
leend door Arie Wullink, trompet en
Rudi van Straten,
organist.

Het Vordens Jongerenkoor "Inter-Ch-
rist" zong gezang 122; terwijl het Paro-
chiekoor Vorden-Kranenburg "Can-
temus Domino" het "Rorate caeli dé
super" zong.
Na een declamatie door mevrouw Er-
na te Winkel zong het Vordens Da-
meskoor o.m. het "Wiegelied in den
Kerstnacht".
De Chr. Gemengde Zangvereniging
"Excelsior" zong o.m. "Komt herders
van rondomme". De avond werd be-
sloten met het gezamenlijk zingen van
het lied "Ere zij God".

GEBOREN: Robertus Wilhelmus
Gerardus Stapelbroek.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.H.Th. Hartman en
H.Th.H.M. van der Mond; P.J.M.
Hummelink en E.H.M. Nijenhuis.
OVERLEDEN: M.M. Gotink-Vel-
ders,oud 93 jaar; H.F. de Vries-Haver-
hock, oud 75 jaar; J.M. Begieneman-
Oosterink, oud 83 jaar.



Veel deelnemers
Veldtoertocht
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" organiseerde zondag een veld-
toertocht over een afstand van ruim
40 kilometer. Start en finish van deze
tocht was bij de kantine van het ge-
meentelijk Sportpark. Niet minder
dan 115 coureurs namen aan deze
tocht deel. Door het bestuur van de
"Achtkastelenrijders" was een par-
cours uitgezet dat liep vanaf het Grote
Veld tot aan het Medler. Voor de deel-
nemers uitermate zwaar want door de
"zachtere" weersomstandigheden wa-
ren de paden behoorlijk glad gewor-
den. Het ligt in de bedoeling dat er op
zondag 5 februari wederom een veld-
toertocht wordt georganiseerd.

Volleybal
Nederlaag voor heren Dash
Dankzij een aantal arbitrale dwalin-
gen heeft het eerste herenteam van
Dash de uitwedstrijd tegen Isala IV uit
Deventer met 2-1 verloren. De eerste
set eindigde in een 15-13 zege voorde
thuisclub, terwijl Dash in de tweede
set duidelijk met 6-15 de betere ploeg
was. In de derde set opnieuw een be-
ter spelend Dash. Helaas voor de Vor-
denaren had de arbiter zijn dag niet
waardoor Dash de set met 15-12 ver-
loor.
De heren II van Dash deden het uit-
stekend en door twee overwinningen
op respektievelijk tegen Hansa V met
2-1 en tegen DSC II met 3-0 staan de
Vordenaren thans bovenaan.

Verlies voor Dash dames
in Tubbergen
De dames van Dash uit Vorden heb-
ben zaterdagmiddag de competitie-
wedstrijd tegen Tornado, welke in

Tubbergen wed gespeeld verdiend
met 3-2 verloren. De ploeg van trai-
ner/coach Ab Polderman zat deze
middag muurvast.
"Je kunt rustig stellen dat we in deze
wedstrijd mentaal in het hoekje zaten
waar de klappen vielen", zo annaly-
seerde Polderman. In de eerste set
werden de Dash dames al vrij snel
naar een 15-9 nederlaag gespeeld. In
de tweede set leek het aanvankelijk
dezelfde kant op te gaan. Tornado liep
uit tot 12-2. Het gelukte de Vordense
dames door een reeks van goeie opsla-
gen alsnog de setwinst 12-15 naar zich
toe te trekken. In de derde set Dash
tot 3-8 op voorsprong maar uiteinde-
lijk toch een 15-12 setoverwinning
voor Tornado. De vierde set leverde
een regelamtige 10-15 zege op voor
Dash.
De vijfde en beslissende set was het
een oppermachtig Tornado dat Dash
met 15-7 geen enkele kans gaf.
De komende weken spelen de dames
van Dash een tweetal oefenwedstrij-
den. Dinsdag 20 december thuis te-
gen BOVO uit Aalten, terwijl dinsdag
27 december het Zelhemse Sparta op
bezoek komt.

Henk Arfman
toerfietser
van het jaar
Tijdens de zaterdagavond gehouden
feestavond van de V.R.T.C. "De
Graafschaprijders" werd Henk Arf-
man uitgeroepen tot toerfietser van
het jaar. Hij kreeg deze onderschei-
ding voor. het feit dat hij de meeste
trainingsuren had afgelegd voor de
wedstrijd Parijs-Vorden. Zoals be-
kend hebben leden van "De Achtka-
stelenrijders" een paar maanden gele-
den deze (monster)fietstocht van Pa-
rijs-Vorden volbracht. Henk Arfman

kreeg uitbanden van voorzitter Johan
Pardijs een wisselbeker alsmede een
herinneringsbeker overhandigd. In
het jaaroverzicht ging Johan Pardijs
nog uitvoerig op deze tocht vanuit
Frankrijk in. De aanwezigen konden
deze avond bovendien nog een film
bewonderen want Henk Arfman en
Henk Steintjes hadden een film ge-
maakt van deze grote tocht. De avond
van "De Achtkastelenrijders" werd
verder doorgebracht met bingo en dis-
comuziek.

Dames Jong Gelre
zaalvoetbalkampioen
De dames van de afdeling Vorden
hebben het regionale zaalvoetbaltoer-
nooi van Jong Gelre van West-Achter-
hoek gewonnen. In de finalepoule
werd gewonnen van Hummelo en ge-
lijkgespeeld tegen Warnsveld. Vol-
doende voor het kampioenschap, l
dus Vorden; 2. Warnsveld; 3. Hum-
melo; 4. Laren.
Bij de heren ging het voor Vorden niet
van een leien dakje. Enkele wedstrij-
den gingen na het nemen van straf-
schoppen verloren. Het team van
Warnsveld werd kampioen; 2. Hum-
melo; 3. Steenderen; 4. Zelhem.
De wedstrijden werden gespeeld in de
sporthal van "Appie-Happie" in de
Veldhoek.

Volleybalcompetitie
Jong Gelre
Bij de regionale volleybalcompetitie
welke momenteel in het Dorpscen-
trum te Vorden wordt gespeeld is de
stand na drie speelavonden. 1. Steen-
deren 4 gespeeld 4,5 punt; 2. Hengelo
2 gespeeld 3,5 punt; 3. Warnsveld 4
gespeeld 3 punten; 4. Laren 2 ge-
speeld 2 punten; 5. Almen 2 gespeeld
1,5 punt.
Dames: 1. Steenderen 4 gespeeld 5
punten; 2. Warnsveld 4 gespeeld 4,5
punt; 3. Hummelo 2 gespeeld 3 pun-
ten; 4. Almen 2 gespeeld 2,5 punt; 5.
Hengelo 2 gespeeld l punt. De eerst
volgende speelavond is 6 januari. Dan

komen de teams van Warnsveld,
Hummelo, Vorden en Laren in aktie.

Velocitasl - D.E.O. 1:9-1
Met uitstekend combinatiespel werd
het Borculose D.E.O. aan de zegekar
gebonden. Vooral voor rust werd er
erg goed gespeeld.
Jan Addink opende de score na gqed
aangooien van keeper Tonnie Meyer.
Jan Leegstra, Richard Bargeman en
nogmaals Jan Addink voerden nog
voor rust het verschil op tot vier doel-
punten.
Na rust werden de combinaties soms
iets te ver doorgevoerd, waardoor het
rendement beneden de mogelijkhe-
den bleef. Richard Bargeman, Jan
Leegstra, Corry ten Barge en twee-
maal Jan Addink zorgden met een
paar schitterende aanvallen, dat er
toch vijf doelpunten vielen. Bij de
stand 6-0 scoorde D.E.O. éénmaal te-
gen.
Twintig seconden voor tijd had Jan
Addink de mogelijkheid om dubbele
cijfers op het scorebord te brengen,
maar alleen voor de keeper trof hij
slechts de paal, waardoor het bij de 9-1
eindstand bleef.

Uitslagen:
Velocitas l -D.E.O. 1: 9-1; Rietmolen
IV - Velocitas II: 1-2.
Programma:
Zaterdag 24/12: Zutphen: Velocitas I
toernooi S.M.S.
Woensdag 28/12: Eibergen: S.S.S.E.
III - Velocitas II.

Pannekoekenrit
Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag haar jaarlijkse Pannekoe-
kenrit (met na afloop dus pannekoe-
ken eten) waaraan in totaal 44 perso-
nen deelnamen. De rit met een lengte
van 38 kilometer was uitgezet door de
dames Wisselink, Mennink en Ver-

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 23
december 1983 ingevolge artikel 24, lid 2 van de Wet
ABM op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden ter inzage het 2e ontwerp van
de beschikking op het verzoek om een vergunning inge-
volge de Hinderwet van:

1. de heer A.W.M. Wolbrink, Wolfstraat 2, 7223 DP
Baak, betreft een verzoek van 1 juni 1983 om een
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een inrichting voor de fabrikage van stalinrich-
tingen en voederinstallaties op het adres Industrie-
weg 10 te Vorden, kadastraal bekend sectie M, no
818;

2. de Fa. G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V., Ruurlose-
weg 47, 7251 LA Vorden, betreft een verzoek van 11
maart 1983 om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een verkooppunt voor di-
verse motorbrandstoffen, waaronder een L.P.G.-in-
stallatie met een inhoud van 19.950 liter, alsmede de
opslag van f lessengas en kolen -t- een autowasserette
op het adres Enkweg 3 te Vorden, kadastraal bekend
sectie K, nummers 3014 en 3312.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in de
toekomst te verwachten ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder van de inrichting ten
opzichte van de omgeving is het ontwerp van de be-
schikking dusdanig opgesteld dat:
1. de vergunning aan de heer A.W.M. Wolbrink voor-

noemd wordt verleend;
2. de vergunning aan de Fa. Weulen Kranenbarg en Zn.

B.V. voornoemd wordt verleend voor:
a. een verkooppunt voor diverse motorbrandstof-

fen, te weten: petroleum, dieselolie, superbenzi-
ne, normaalbenzine en huisbrandolie;

b. de opslag van flessengas en kolen en
c. een autowasserette;

3. de vergunning wordt geweigerd voor het oprichten
van een L.P.G.-installatie met toebehoren met een
inhoud van 19.950 liter (betreft Fa. Weulen Kranen-
barg en Zn. B.V.)
Deze weigering vloeit o.a. voort uit het beleid van
ons college om i.v.m. de gevaarsaspecten (explosie-
gevaar) geen nieuwe L.P.G.-installatietoete staan in
de bebouwde kommen en binnen een afstand van
150 meter daarvan.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de
aanvragers en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij ons college worden in-
gediend vóór 7 januari 1984. Indien men dat wenst,
worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij ons college worden ingediend.

Vorden, 22 december 1983.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

öurnOx;

Rockport
Bufflox: een wel zeer bijzondere leer-
soort. Dat leert u het "leerboek" Origi-
nal Rockport. Een boekwerkje, dat op
aanschouwlij ke wijze iets vertelt over
dit puur-natuur leer. Verwerkt aan
schoenen en kleding toont het een on-
miskenbaar eigenzinnig en indivi-
dueel karakter. Het leerboek wordt u
op tel. verzoek toegezonden. Tel.
04160-36431.

steege. Start en finish waren bij café
Eykelkamp, waar de heer D.J. Rou-
wenhorst na afloop de prijzen uitreik-
te.
De uitslagen waren:

A-klasse: 1. E.A. Verstege, Hengelo
40 str.; 2. L.H. de Boer, Zutphen 41; 3.
B. Hendriksen, Zwolle 42; 4. B. Enze-
rink. Laren 42; 5. H. Horsting, Vorden
44. Poedelprijs L. Grovestein, Henge-
lo 89 strafpunten.

B-klasse: 1. A. Wielink, Borne 44 str.;
2. E. Wisselink, Groningen 54; 3. J.
Slagman, Vorden 68; 4. J.H. Bakker,
Zutphen 77; 5. L. Jolink, Doetinchem
78. Poedelprijs T. Brummelman, Vor-
den 149 strafpunten. Voor de kinde-
ren waren er spelletjes georganiseerd.

De prijzen werden gewonnen door:

Kinderen 3 t/m 5 jaar: l . Rolf Wope-
reis; 2. Peter Hendriksen; 3. Danny
Bakker.
6 t/m 8 jaar: l. Leroy Sieker; 2. Ronald
Visschers; 3. Audri Wopereis.

Idem 9 t/m 12 jaar: l . Mirna Visschers;
2. Bas Roelants; 3. Ilona Sieker.

Dammen
Johan Krajenbrink
presteert goed
Na de l e volledige week van het Jeugd
WK in Westerhaar heeft Johan Kra-
jenbrink goede uitzichten op een
plaats bij de eerste drie. De stand op
17 december was aan kop: 1. Gerard
Jansen 17; 2. Keisels en Tsjizov (bei-
den Sowjet-Unie) 16; 4. v.d. Zee en
Krajenbrink 15 punten.
Voor Krajenbrink heeft er wel meer
ingezeten overigens: hij speelde on-
nodige remises tegen de Italiaan Lu-
cio Manzana (zetje over het hoofd ge-
zien) en tegen de Rus Tsjizov (in zeer
goede stand remise gegeven). Daar-
naast werden fraaie en overtuigende
overwinningen geboekt, o.a. op Jiry
Sysel (Tsjecho. Slowakije), die na 4
ronden de ranglijst aanvoerde.
Vrijdag 23 december wordt de laatste
ronde gespeeld; om 16.00 uur vindt de
sluiting van het toernooi plaats.

Dios 5 - DCV 4: 6-4
Het vierde team kon winnaar worden
van de 4e klasse A als de wedstrijd te-
gen Eibergen winnend afgesloten
werd. Door onnauwkeurig spel van
Jurgen Slutter en Michiel Boerkamp
werd de zege een feit voor Dios, dat nu
winnaar werd. Na de 2 nederlagen van
Jurgen en Michiel speelde Wim I luls-
hof een verdienstelijke remise. Mar t in
Boersbroek behaalde een keurige
eindspeloverwinning en Wim Beren-
pas, die niet op dreef was had de groot-
ste moeite met zijn toch vrij zwakke
tegenstander. Het werd dan ook remi-
se.
J. Egberink - W. Berenpas 1-1; A. te
Rietmole - W. Hulshof 1-1; H. Broc-
kotter - J. Slutter 2-0; H. Roeloffzen -
M. Boersbroek 0-2; H. Wassink - M.
Boerkamp 2-0.

Doordat DSO 2 Sinderen in de 2e
klasse van DEZ Dinxperlo verloor,
b l i j f t het derde team in deze klasse
omdat ze nu als 9e geëindigd zijn. In
het Gelders Kampioenschap behaal-
de Jurgen Slutter een verdienstelijke
winst op Coen de Wit uit Doetinchem.
Henk Hoekman speelde remise tegen
Wout Buesink, eveneens uit Doetin-
chem.

Onderlinge kompetitie
Senioren: H. Esselink - A. Wassink 0-
2; W. Berenpas - S. Buist 0-2; J. Lunk-
haar - G. Brummelman 2-0; H. Wan-
sink - B. Rossel 2-0; J. Masselink - H.
Klein Kranenbarg 1-1; J. Slutter - B.
Breuker 0-2; B. Hiddink - B. Wentink
0-2; B. Nijenhuis - S. Wiersma 1-1; G.
Wassink - T. Slutter 2-0; W. Sloetjes -
J. Hoenink 2-0.
Junioren: C. Wiekart -1 . Baakman 0-
2; J. Brandenbarg - G. Vruggink 2-0;
W. Hoenink - A. Bouwman 0-2; H.
Boerkamp - J. Slutter 0-2; J. Kuin - W.
Addink 1-1; E. te Vel thuis-G. Vrug-
gink 2-0; J. Slutter - M. Kuin 2-0; G.
Vruggink - C. Wiekart 2-0; R. Slutte -
H. Boerkamp 2-0; M. Vruggink - M.
Bouwman 2-0; B. van Zuylekom - M.
Boerkamp 0-2; M. Baakman - H. Be-
renpas 0-2; R. S lu t te r -M. Kuin2-0; G.
Brinkman - J. Brandenbarg 0-2; H.
Boerkamp - C. Wiekart 0-2; M. Boer-
kamp - M. Vruggink 2-0; W. Addink -
E. te Velthuis 0-2.

Vrijdag 30 december en zaterdag 31 december
bakken onze koks weer: ouderwetse verse en
warme

oliebollen en
appelbeignets
BONDSRESTAURANT

De Rotonde"a
TELEFOON 05752-1519, VORDEN.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordeningen 50, lid 8 van de Woningwet, medewerking
te verlenen aan de heer G. J. Groot Jebbink, Lindeseweg
21 te Vorden teneinde middels vrijstellingen als bedoeld
in artikel 6, lid d en sub j van het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1982" de volgende bouwwerken te kunnen
realiseren op het perceel Lindeseweg 21;
a. een garage/berging en
b. een hobbykas.

De op de betreffende bouwaanvragen betrekking heb-
bende stukken liggen vooreen ieder vanaf 27 december
1983 gedurende 14 dagen ter inzage. Binnen gelijke ter-
mijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen genoemd
voornemen worden ingediend bij hun college.

Vorden, 22 december 1983.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris, De burgemeester
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Kastelenkalender
In 4 kleuren gedrukt. Een pracht Kerst-cadeau, waar u het
gehele jaar plezier van hebt.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "Marianne", Hengelo
Schildersbedrijf Harmsen, Hengelo
Kantoorboekhandel Hulshof, Warnsveld

Voor een grote kol lekt ie

VUURWERK
kunt U terecht in onze

vuurwerkboetiek
Aflevering en verkoop op

vrijdag 30 en zaterdag 31 december
a.s. aan personen

vanaf 16 jaar en ouder.

kreatief
centrum

VOORVERKOOP VANAF HEDEN.
CERKEPAD

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921



met
Televisie

reparaties
-. - direct

l i i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Denkt u aan het tafeltennis
toernooi op 8 januari a.s.
U kunt zich telefonisch opge-
ven tel. 2385, 2653 of
05753-3571.

Vrijdag 23 december

ERWTENSOEP
te koop op de Vordense markt

voor

Or50 cent
per kop.

WONINGRUIL

Aangeboden: moder-
ne, ruime eengezins-
woning te Warnsveld.

Gevraagd: woning in
Vorden.

Tel. 05750-28504.

Tijdens de Kerst kunt
u bij ons ook nog

ONGERESERVEERD
a la carte eten.

REST.-CAFÉ

„DE TIMMERIEË"
Warnsveld, tel. 05751-336

ARIE MAALDERINK.

VRIJDAG A.S.
In de soos

Bertus Siebelink
ca. 21.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN - TEL 05752-1971

Te koop: mooie verse kerstbo-
men alle maten, bij:
Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

Bouwkundig tekenwerk

Schoolstr. 17
Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike- ,
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Daarvoor naar uw
Banketbakker

Kerstkranzen
Kerstbroden
Kersttaarten
Midwinterkranzen

VERWEN UZELF, VRIENDEN, RELATIES,
MET DIE HEERLIJKE

Leonidas bonbons
Kerstchocolade
Kerstpudding

HARTIG Kaassoesjes
Hamsoesjes
Roggebrood
Saucijzen
Hawai speciaal
Pizza

VOOR DIABETICI:

Vanille pudding
Chocolade pudding
Slagroom gebak
Mocca gebak
Vruchten gebak
Us
UW BANKETBAKKER

J. WIEKART
SPECIALITEIT ZWANENHALZEN,
LEONIDAS BONBONS. TELEFOON 1750.

"HET HOGE"
School met de Bijbel

Vrijdag 23 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 wel-
kom, evenals de kinderen, die vol-
gend jaar op school hopen te ko-
men.

Er zijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten

Inzitten don zonder
die hoge rente van deNMS.

Ncderlandscht Middenstand;
^»^ i'i.mk

Voor alle informat ie over on/c spaarvormcn, kunt u terecht
b i l ons agentschap:

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie voor het
jaar 1984 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
Bondsspaarbank nr. 92.31.88.959 of per
Amrobank nr. 41.48.32.450 of per
postgiro nr. 84.79.03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f 40,- per jaar.

Wordt u na J februari een kwitantie aangeboden, dan
komt er f 4,- administratie- en inkassokosten bij en be-
taald u f 44,-.

Bestuur en medewerkers

Ond. Waarborg. Mij,
Vorden WA
wensen u

prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1984

4 Sterke kinderschoen

39,-
Geheel leer met
sterke rubberzooi.
Maten 28 t/m 35.
Deze week slechts

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL. 1342.

Tulband vormen
Bakblikken
Elektrische oublie
en Wafelijzer
Poffertjes pannen enz.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, tel. 3566.

Ruurloseweg 91, telefoon 6658.

LM.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163

Dealer
Te koop:
- diverse inruiltraktoren met en zonder cabine.

Om zelf op te knappen!
- l mengmesttank 2000 liter f 500,- excl.
- l mengmesttank 2000 liter "Veenhuis" f 1.250,-
excl.

Tevens:
- l gebr. J.F. mestverspreider 2.5 ton met enkele
wals.
— voor het komende voorjaar nog enkele goedkope
l en 2 schaarwentel en kantelploegen.
- gebr. cultivator.

OMEIN

Grands Vins du
MEI

CHATEAÜ
UTOURCART^

DORPSSTRAAT 10 7251 BB VORDEN
TEL. 05752-1391

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tufnaitikelen:
bloembakken,

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L Holtslag Ruurlo
wenst alle klanten, vrienden en
bekenden

prettige Kerstdagen
en een
gelukkig 1984
U kunt nog tot 30 december voor de oude
prijs rolluiken en keukens bestellen.

Showroom geopend dagelijks van 8.00-12.00
en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdags ook van 19.00-21.00 uur. Zaterdags van
9.00-13.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Te koop agrarische grond, gelegen in 5 percelen,
totaal groot ca. 11,5 ha.
In VORDEN aan de WILMERINKWEG gelegen per-
ceel agrarische grond, groot ca. 3.60.00 ha.

In WARNSVELD gelegen 3 percelen agrarische
grond gelegen aan de:
OUDE BORCULOSEWEG - groot 2.36.20 ha.
ALMENSEWEG - groot 2.16.50 ha en ca. 1.20.00 ha.

In RUURLO, aan de ROMMELDERDIJK gelegen
perceel agrarische grond, groot 2.31.60 ha, gelegen
in de RUILVERKAVELING.

DEZE GRONDEN ZIJN DIREKT EN VRIJ VAN
PACHT TE AANVAARDEN.

Inl. Makelaars en assurantiekantoor VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 05752-1531.
LID NVM/MDC



IN de loop der jaren is de viering van Christus' geboorte terecht uitge-
groeid tot het grootste feest van de christelijke wereld, die zozeer haar
stempel heeft gezet op de cultuur van de westerse landen. De viering is
begonnen in de kerk met zeer devote samenkomsten, waarbij het gebed
centraal stond. In de loop der eeuwen is daar veel aan veranderd. Van
gebedssamenkomsten ging het stap voor stap naar erediensten. De
symbolen van de zonnewende-vereerders werden opgenomen in de
kerstviering. De kunst werd in al zijn uitingen dienstbaar gemaakt aan
het kerkelijk beleven dat steeds uitgebreider werd en eerst goed op gang
kwam nadat er twee dagen in plaats van één dag aan dit heilsfeit
werden gewijd. Twee dagen waarop er niet gewerkt werd zodat de ker-
ken alle ruimte kregen om de gelovigen naar de kerkgebouwen te trek-
ken.

BINNEN die gebouwen werd de
kerstkunst in allerlei vormen geculti-
veerd. De schilderkunst ging zich
uitleven in schilderijen over de aanbe-
den geboorte, de beeldhouwkunst
greep naar voorstellingen van scha-
pen, herders en alle personen die bij
de gebeurtenissen in de velden van
Efrata een rol hebben gespeeld. De
muziek- en zangkunst wierp zich op
de vertolking van de kerstvreugde in
koor- en orgelmuziek en in het com-
poneren van kerstconcerten en ande-
re manifestaties in de ruimste zin van
het woord. Met die ontwikkeling ging
samen een proces van verwereldlij-
king en commercialisering, zich uiten-
de in het presenteren van kerstca-
deau's, het stimuleren van kerstmaal-
tijden en het verbreden van de symbo-
liek door juist in de donkere kersttijd
de begrippen licht en vrede centraal te
stellen.

Zo hebben wij twintig eeuwen be-
steed aan het bouwen van een uitge-
breid kerstcircus, waarbij de herden-
king van Christus' geboorte steeds
meer op de achtergrond is geraakt en
het vieren van een gezellig feest het
centrale element is geworden. Naar
mate de kerk is geseculariseerd heb-
ben de symbolen het Christuskind ver-
drongen en heeft de nostalgie steeds
meer terrein gewonnen op aanbidding
en bezinning. Dit proces zal door-
gaan, vooral nu het christelijk geloof
aan het afkalven is ten gunste van een
dominerend materialistische levens-
houding. De Christ-verering vervaagt,
de symbolen vertolken steeds meer
alleen gezelligheid en sfeer.
DAT hangt ook samen met de veran-
deringen in het gezin. Want het ver-
lengde van de kerkelijke kerstviering
vond vanouds plaats in de familie-
kring. Daar werd het dankgebed aan-
vankelijk voortgezet rond een een-
voudige maaltijd, die in latere jaren

uitgroeide tot het kerstdiner. Dat
kerstdiner was een vertolking van de
saamhorigheid binnen het gezin. Daar
vond men eind december de veiligheid
en knusheid van het samen bidden,
spreken en eten, dat uitgangspunt
werd van een nieuwe periode van
samen werken voor veiligheid en wel-
zijn. Daar ligt ook het uitgangspunt
van het in deze tijd aandacht besteden
aan de minder bedeelden, die met
extra voeding en andere gaven wer-
den bedacht.
Landelijke, gemeentelijke en kerkelijke
overheden zorgen nu voor bestrijding
van het gebrek. Voorts is de patriar-
chale waardigheid van het gezins-
hoofd in het moderne christelijke ge-
zin al lang naar de geschiedenis
verwezen. Men komt met Kerstmis
niet meer in zo'n groten getale samen
in gezinsverband. De intense saam-
horigheid van de familie "rond de
kerstboom" wordt uitgebannen, want
de krachtige gezinstand heeft schade
opgelopen door het individualiserings-
proces dat alom zijn intrede heeft ge-
daan. Daarmee is ook de centrale
plaats van de kerstboom in de ge-
zinskring terug gedrongen. Stap voor
stap wordt de kerstboom als bepalend
symbool naar de hoek gedrongen. De
kaarsen zijn er al uit verdwenen en
vervangen door kil elektrisch licht dat
de herinnering nog levendig houdt,
maar hoe langer hoe meer verschraalt
tot een dagelijks brandende schemer-
lamp van groen in de laatste weken
van het jaar.

VAN de versiering met kleine voor-
stellingen uit de stal van Bethlehem is
weinig meer over. De engeltjes in de
kerstbomen worden kleiner in getal.
De sterren Worden schitteringen die
eigen zijn aan het computertijdperk en
de kerstklokken hebben weinig meer
gemeen met de oude kerstklokken die
hun roepstem uitzonden over de vel-
den. Stap voor stap lijken wij het
Kerstfeest weg te vegen naar de cul-
turele historie. De toenemende ver-
deeldheid over de betekenis van het
Christendom voor de wereld draagt er
eveneens het zijne aan bij.
Midden in dit voortschrijdende proces
worden wij geconfronteerd met een
cirsis in de wereldeconomie die ons
dwingt tot een kerstwaardering van
aardse goederen en verhoudingen.
Hetgeen ons in het verleden staande
heeft gehouden interesseert ons
steeds minder. Centraal staat hetgeen
wij in de toekomst, vooral materieel,
hebben te verwachten. Daar heeft
ook het kerstfeest onder te lijden. Wij
hebben dit feest immers vervormd tot
een hoogtepunt-viering van welvaart
en overvloed.
Inlevering van weelde ontneemt aan
het kerstgebeuren een stuk van zijn
uiterlijke glans. Wat geven wij elkaar
door met de kerstdagen in de komen-
de jaren? Alleen maar kleinere pakjes
bij de kerstboom, als die nog is blijven
staan? Het uitzicht op een meer spor-
tieve dan royale wintersportvakantie?
Velen zullen daar niet eens meer aan
toe komen. In dit proces heeft de
terugkeer naar meer saamhorigheid
rond de herdenking van de kerstkribbe
meer kans. Een ware massale terug-
keer van het oude kerstfeest kan
alleen verkregen worden wanneer een
kerkelijk reveil doorbreekt. De kans
daarop is althans op kort zicht niet
groot.

Het lijkt reëler wanneer wij ons
allen individueel afvragen welke
andere waarden wij in het leven
kunnen koesteren dan materiële
welvaartsvermeerdering. Te noe-
men zijn saamhorigheid, hulp aan
de door deze tijd getroffenen,
levensblijheid, arbeidsvreugde en
innerlijke vrede. De vrede waarvan
de kerstboodschap spreekt in en
buiten de kerken. Daarmee bou-
wen wij dan werkelijk aan ons zelf
en aan de maatschappij van mor-
gen. Wij zullen ontdekken dat
daarvoor geen luxueus kerstdiner
nodig is of^^n concert in welke
verlichte h^Pdan ook. Met dit
soort wapens overwinnen wij ze-
ker de crisis rond de vele vormen
van oneigenlijke kerstviering en
misschien ook wel die in het ker-
kelijk leveMAn de kernbewape-
ning. De w^Pelijke betekenis van
Christus' geboorte is dezelfde ge-
bleven.
(Nadruk verboden)

DrsA.vanMIERLO

Motor 6 daagse
International six days
enduro 1984
In 1984 bestaat de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging 80
jaar. Ter gelegenheid hiervan bestond
via de goede contacten met de F.I.M.
de mogelijkheid ons voor de eerste
maal in de geschiedenis van de Neder-
landse motorsport een Wereld Kam-
pioenschap Enduro in Nederland te
organiseren. Inmiddels werd dit unie-
ke evenement aan Nederland
(K.N.M.V.) toegewezen.
Deze 59e Zesdaagse (Internationaal
Six Days Enduro 1984, de ISDE)
wordt van l t/m 6 oktober 1984 ge-
houden rond de motorstad Assen,
met als middelpunt het fameuse TT-
circuit.

Om u enige indruk te geven van de or-
ganisatie kan worden vermeld dat de
K.N.M.V. in de directe omgeving van
Assen maar liefst 3500 hotelbedden
heeft gereserveerd voor genodigden.
Tijdens dit motorspektakel, welke in
het bui tenland zeer populair is en nu
dus ook in Nederland is te bewonde-
ren, zullen ruim 400 deelnemers ver-
schijnen uit meer dan 20 landen.
Gerekend wordt dan ook op een zeer
grote publieke belangstelling. Onge-
veer 150.000 bezoekers worden gedu-
rende deze periode verwacht.
Deelname rijders in onze omgeving,
leden van de V.A.M.C. worden: J.
Braakhekke Malle; J. Harkink Lo-
chem; R. van der Straaat Almen; J.
Klein Brinke Vorden.

Bovengenoemde heren hebben door
een grote serie selectie wedstrijden en
jaren lange training dit bereikt.
In het buitenland hebben zij hun spo-
ren reeds verdiend, voor het eerst rij-
den zij in ons land de zesdaagse.

Geen subsidie
Als individueel rijder ontvangt men
geen subsidie en als u bedenkt dat

men alleen aan inschrijving, benzine,
onderdelen, banden, kleding enz.
ruim f5000,- kwijt is kunt U begrijpen
dat deze sportmensen speciaal uw
aandacht vragen.
U kunt uiteraard iemand persoonlijk
steunen doch voor bedrijven, instel-
lingen, industrie enz. ligt hier een kans
om hun zaak te laten promoten, meer

dan 150.000 bezoekers zullen uw re-
klame boodschap zien en niet te ver-
geten de televisie en pers. U steunt de
renners niet alleen doch zakelijk een
pracht reklame.

Neem contact op met Jan Klein Brin-
ke, Brinkerhof33, Vorden. Tel. 05752-
2663.

Flinke jongens...
Om Vorden in de kerstsfeer te
brengen, is ook dit jaar weer een
kerstboom geplaatst in de kom van
het dorp.
Kosten noch moeite zijn gespaard,
maar toch weer... zijn er personen
geweest die de lampen er uit heb-
ben gehaald en stuk gegooid.
Waarom toch? Dit is toch niet no-
dig! Laten we ons dorp mooi hou-
den en er geen rotzooi van maken,
dat wordt elders in ons land al meer
dan genoeg gedaan.

verzendt met een gemiddelde van 18
kaarten per gezin. Moeder de vrouw
speelt bij die verzending een grote rol,
want in 89% van de gezinnen bepaalt
/ij wie wel en wie niet een kaart moet
hebben. Bovendien schrijven de vrou-
wen meestal de kaarten (in 73% van
alle gezinnen) en we mogen aanne-
men dat vrouwen ook vaak de kaarten
kopen, een gegeven dat voor de kerst-
kaartproducenten van betekenis is,
want zij zullen talrijke produkten op de
markt brengen, die het juist bij vrou-
wen goed doen.

PROGRESSIEF'
KERSTKAARTEN zijn er in alle soor-
ten en de artistieke kwaliteit van de
prent kan sterk verschillen. Maar een
algemene tendens is toch wel merk-
baar. Kaarten met zeer sentimentele
prenten, die de benaming kitsch ver-
dienen, doen het in Nederland niet zo
best. Vooral uit de Ver. Staten is de

Kerstkaarten sinds 1890

*•:

HET zenden van kerst- en nieuwjaarsgroeten naar familie, vrienden,
bekenden en zakenrelaties behoort tot de vaste gewoonten van bijna
alle Nederlanders. Onze bevolking besteedt in december voor zo'n 110
miljoen gulden aan kerstkaarten, dat is voor zo'n slordige f 7,50 per
hoofd van de bevolking. Kerstkaarten zijn er in alle soorten, kwaliteiten
en prijsklassen. Vooral winterlandschappen zijn erg populair, kerst-
stukjes eveneens, terwijl ook de kerstboom een geliefd attribuut is,
waarmee heel wat in Nederland verzonden kerstkaarten gesierd zijn.
Het religieuze gebeuren, dat aan het kerstfeest ten grondslag ligt, komt
anders dan bijvoorbeeld in Zuideuropese landen op de in Nederland
verspreide kerstkaarten in steeds mindere mate tot uitdrukking.

ONGEV

ir^TC

18 KAARTEN PER GEZIN

DE traditie van df: kerstkaarrTC in ons
land reeds meer dan eon eeuw oud. In
1870 werden in Rotterdam en om
streken de eerste kerstkaarten ver
kocht en de belangstelling ervoor was
zo groot, dat de betreffen^^Rotter
damse firma het volgende^rar met
een aanzienlijke grotere hoeveelheid
prentbriefkaarten op de markt kwam
en sindsdien een van de belangrijkste
leveranciers van kerst en nieuwjaars-
kaarten is gebleven met een huidige
oplage van rneer ricin 30 miljoen kerst
kaarten

In economisch opzicht is de kerstkaart
<;t;n /eer belangrijk artikel geworden.
Talr i jke mensen moeten er aan ver-
dienen. De ontwerper, de lithograaf,
de drukinkt- en papierfabrikant, de
drukker en natuurlijk is verder de PTT
een van de grootste profiteurs van de
kerstkaartencültus.
De PTT heeft in 1973 door het NIPO
een onderzoek naar de koop- en ver
/endgewoonten van kerstkaarten la-
ten instellen en daaruit bleek onder
meer dat 85% van de Nederlandse
gezinnen kerst en nieuwjaarskaarten

afgelopen jaren een groot aanbod van
dit soort glitterige kerstromantiek ge-
weest, maar de Amerikanen hebben
daarmee onze markt niet kunnen ver-
overen, al hebben ze er wel een aan-
deel in.

Je zou de gemiddelde Nederlandse
kerstkaart 'progressief' kunnen noe-
men, recht op de man af, met een
moderne kijk op natuur, landschap en
religie. Ook op Nederlandse kaarten
met een religieuze inslag overheerst
die modernere inslag. Geen suikerzoe-
te uitbeeldingen, maar gevoelige,
doch veelal ietwat afstandelijke voor-
stellingen overheersen in deze sector.

NUCHTERHEID
DE smaak van het publiek kan zich in
de loop der jaren wijzigen en daar
moeten de uitgevers van kerstkaarten
uiteraard terdege rekening mee hou-
den. Neem de met name in ons land
nogal geliefde winterlandschappen,
waarop de hagelwitte sneeuw domi-
neert. Het is zeker niet onmogelijk dat
de over het algemeen met veel reali-
teitszin uitgeruste Nederlander minder
belangstelling voor dit soort kaarten
gaat krijgen, omdat het al jaren bij ons
geen winter meer is en sneeuw en
ijspret zeldzame verschijnselen zijn
geworden (de laatste strenge winter
dateert uit 1963, en na de winter van
1969-1970 hebben we alleen maar
natte kwakkelwinters gehad).
Onverwoestbaar blijken nog immer de
kerstkaarten met kerstbomen en
kerstmannetjes te zijn. Ook kaarten
met kerststukjes vallen bij rond 40%
van de Nederlandse verzenders in de
smaak. Ook hier geldt echter weer dat
de afbeeldingen niet te 'druk', te sen-
timenteel of te opdringerig moeten
zijn. De smaak van de gemiddelde
Nederlander op dit punt blijft onze
landaard weerspiegelen: eenvoud,
nuchterheid en afstandelijkheid.
(Nadruk verboden)

HANHORMAN

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1984

Op juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Volop KERSTBOMEN met en zonder kluit. Een pracht
van een CYCLAAM voor een kleine prijs van f 5,-.
Verder alle KERSTVERSIERING, BAKJES,
KERSTSTUKKEN, PLANTEN enz.
Bij aankoop van deze artikelen boven f 25,-een KAAPS
VIOOLTJE CADEAU.
AVOND-VERKOOP op 21-22-23 december van 7-9
uur in de verlichte bloemenkassen.
Bloemisterij

b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508.

Foto van Vorden-van-toen

van

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

„b' Ö^lbc
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Uw bestelling zien wij gaarne vroegtijdig tegemoet.

1ste Kerstdag, 2de Kerstdag, Nieuwjaarsdag GESLOTEN.

Door attente lezers werd ik er op gewezen dat de tekst bij de foto van vorige
week niet juis t was. Het was niet de fami l ie van l l aa f ten die in het huis aan de
Zutphenseweg woonde. Wel woonde hier architect van Houte, terwijl langgele-
den de apotheek van Gallée hier gevestigd was. Ook was er eens een katholieke
kapel . Het huis werd gesloopt voor uitbreiding van de winkel van Helmink.

Hierboven ziet U nogmaals een foto van de Nieuwstad die volgens de inzender
uit ongeveer 1910 dateert.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).


