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Kerstmis 1981
Eén voor één gaan de blaadjes,
Van de kalender af.
De ééne dag, bracht vrede;
De andere soms straf.

Heel wat, is er gepraat,
Nog meer zal dit worden gedaan.
Soms wordt er gelachen,
Dan ook weer een traan.

De dagen glijden langs ons heen,
Samen werd het een heel jaar.
Al is het vaak, koud en donker,
,, Juist'' dan is het sterreklaar.

Het groen halen we binnen,
En kleden het aan, met zilver en goud.
Mooier is het bloempje dat bloeit;
Aan het droge kale hout.

De klokken beginnen te luiden,
Die melodie zoo bekent.
Dat elkeen, die het hoort;
Meteen de waarde kent.

Kaarten gaan de wereld rond.
Met de wens, al wat wenselijk is;
Beste mensen ik wens u allen fijne feestdagen
En al wat,, menselijk'' is.

Mevr. Brouwer.

Vorden, Ruurlo en
Barchem
aktie helpt Polen
Op ons artikel in ons vorig nummer zijn
veel reakties gekomen, donderdagavond
zijn diverse mensen die zich voor de
aktie willen inzetten in het
Dorpscentrum bijeen geweest. De heer
Rigterink die als gespreksleider optrad
benadrukte dat de hele aktie spontaan
moet gebeuren en dat het gaat om echt
een aktie die een neutraal karakter zal
hebben. Het gaat om de mensen in
Polen te helpen. Noodgedwongen heeft
het initiatief-comité t.w. de heren
Elbrink, v. Goethem, Rigterink en
Weevers enkele mensen benadert om
zich in te zetten voor de aktie. Daarij is
alleen maar bekeken welke mensen het
meeste tijd hebben om ook overdag zich
te kunnen inzetten. Van diverse
verenigingen, instanties zijn
toezeggingen gedaan wat zeer
verheugend mag worden genoemd.

Uit Ruurlo was aanwezig de heer van
Langen en uit Barchem de heer van
Oosterum. De heer van Langen gaf een
duidelijke uiteenzetting hoe Ruurlo en
Barchem de aktie heeft opgezet. De
vergadering was er mee eens om zich bij
genoemde plaatsen aan te sluiten.

Coördinatiegroep,
werkgroepen
Tijdens de vergadering werden de
aanwezigen ingedeeld in diverse
werkgroepen, in iedere werkgroep zijn
enkele z.g. leiders aangesteld. De
bedoeling is dat deze zelf zorgen dat hun
aangewezen wordt geregeld.

Tegen kostprijs artikelen
De voorzitter van de winkeliersvereniging
deelde mede dat diverse leden al hadden
toegezegd om artikelen tegen kostprijs te le-
veren van de ingezamelde gelden voor aktie
Polen. Vele echt goede suggesties kwamen
uit de vergadering naar voren. Met de uitno-
diging om zaterdagmiddag te vergaderen
met de diverse aangestelde mensen besloot
de gesprekleider de heer Rigterink de verga-
dering en dankte allen voor hun komst.

LWASIN
De ingezamelde goederen en gelden zullen
ter beschikking worden gesteld aan de inwo-
ners van de plaats LWASIN, liggende in de
buurt van de stad Grudziads. Deze twee
plaatsen liggen ongeveer 80 kilometer ten
zuid-oosten van Gdanks.
LWASIN is een plattelands gemeente met
een centrumfunctie gelegen in een agraries
gebied. In deze plaats staat een streekzieken-
huis en het is in grote vergelijkbaar met de
gemeente Ruurlo en Vorden. Daar op het

Gemeente Vorden
Nieuwjaarsontmoeting

Op 4 januari 1982, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeentebe-
stuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij het
kasteel/raadhuis.

ledereen is van harte welkom.

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

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

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

platteland de nood zeker zo groot is, zo niet
groter, als in de steden, is besloten dit dorp
en deze streek te adopteren, mede omdat er
al langere tijd kontakten met deze streek en
dit dorp van uit Ruurlo bestaan.
De kontakten over de grootste behoeften en
de distributie ter plaatse zijn reeds gelegd
met de plaatselijk artsen, het streekzieken-
huis, de pastoor en de dominee. Zelf zal door
ons door begeleiding van het transport,
waarvoor wij overigens nog een
transportondernemer zoeken, toegezien
worden op de juiste distributie, onder alle
gezinten en onder de meest behoeftigen, ter-
wijl tevens getracht zal worden het plaatselij-
ke streekziekenhuis van de meest noodzake-
lijke zaken te voorzien.

Mocht door de gewijzigde politieke omstan-
digheden te Polen, het transport en de bege-
leiding daarvan niet mogelijk zijn, een en
ander zal plaats vinden in de tweede helft
van januarj^k2, dan zullen de ingezamelde
gelden en g*M*ren ter beschikking worden
gesteld aan het nederlandse Rode Kruis,
opdat deze instantie via internationale hu-
manitaire verdragen alsnog kan zorgen dat
de giften van ons op de goede plaats in Polen
terecht

Oecumenische Adventsdienst
Op maandag 14 december werd in de R. K.
Kerk te Vierakker-Wichmond een oecume-
nische Adventsdienst gehouden, waaraan
mee werkten: Het Vordens Mannenkoor,
Het Jongerenkoor Passé Partout en de Gem.
zangver. Laus Deo uit Wichmond.
Hoewel de weersomstandigheden ongun-
stig waren, was de kerk geheel bezet.

Pastoor Kemperman opende met een ge-
dachte op het naderend Kerstfeest.
Na samenzang en gebed bracht het mannen-
koor vijf Kerstliederen die mooi en beheerst
werden uitgevoerd.

Na de schriftlezing uit Johannes l , zong Pas-
sé Partout, drie kerstliedjes, die goed werden
gebracht, temeer daar dit koor al geruimte
tijd zonder dirigent zit.
Het Kerstverhaal daarna, paste goed aan, in
deze moeilijke tijd.

Ondertrouwd: F. Cornelissen en K.
Wentink.
Gehuwd: A. B. de Bruijn en A. H. Olt-
voort; M. Heijenk en J. M. Brummel-
man; H. Geldof en H. M. P. van
Ooi j en.
Overleden: G. J. Hof s-Winkelman, oud
90 j aar.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgen-
de onderwerpen aan de orde.
1. Ophalen van het huisvuil.
2. Verleende bouwvergunningen,
publikaties ingevolge de Wet Arob.
3. Verkoop vuurwerk.

ad 1. Ophalen van het huisvuil.
Zoals vorige week reeds in deze rubriek
vermeld is, wordt het huisvuil op de
donderdagen 24 en 31 december 1981
normaal opgehaald. Verder wordt er op
gewezen dat in verband met de
jaarwisseling het huisvuil in het
noordelijk deel van de gemeente
(buitengebied) in de even weken wordt
opgehaald, in het zuidelijk deel van de

gemeente wordt dit derhalve de oneven
weken. Dit geldt dus voor het jaar 1982.

ad 2. Verleende bouwvergunningen pu-
blikaties ingevolge de wet Arob.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden
belanghebbenden de mogelijkheid
officieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende
beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor

nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan woningbouwvereniging "Thuis
Best", Kerkekamp 23a te Hengelo (G.),
voor het verbouwen van een werkplaats
aan de Burgemeester Galleestraat 54a te
Vorden.

ad 3. Verkoop vuurwerk
In tegenstelling tot hetgeen dat verleden
week in Contact stond, is de vuurwerk-
verkoop beperkt tot 30 en 31 december.

Na dit ontroerende verhaal zong de gem.
zang ver. Laus Deo op voortreffelijke wijze
een drietal Kerstnummers.
Na een mooi gedicht, datgoed in deze dienst
paste, kwam het Vordens Mannenkoor voor
de tweede maal met 5 Kerstnummers, die op
geblieme wijze werd uitgevoerd, vooral het
laatste nummer: Stille Nacht.
In het slotwoord, herinnerde ds. Fortgens
met een zeer treffend woord de aktuele toe-
stand in Polen, waarvoor na afloop van de
dienst een bijzondere collecte werd gehou-
den. Met samenzang "Ere zij God" werd de-
ze mooie dienst besloten. De opbrengst van
de collecte "Hulp aan Polen" bracht het
mooie bedrag van f. 700,- op.

Twee Kerstnachtdiensten
in de Dorpskerk
De gezamenlijke Ev^j^e
Commissie van de Gereform^Be kerk
en de Hervormde gemeente te Vorden
houdt ook dit jaar weer twee
Kerstnachtdiensten op Kerstavond/ in
de Kerstnacht: a. s. donderdag 24
december en wel in de Hervormde
dorpskerk. De eerste dienst begint 's
avonds om negen uur en de tweede
dienst om elf uur. Ds. Krajenbrink
hoopt beide diensten te leiden. Er is
muzikale medewerking van organist,
trompettist en ook van de Chr.
Muziekvereniging "Sursum Corda" (in
de tweede dienst, elf uur). Verder is er
samenzang, lezingen, meditatie. Nu er
twéé diensten zijn op de Kerstavond is
er in de Dorpskerk genoeg plaats voor
iedereen die komen wil. Liturgieën
worden gestencild en uitgereikt. U bent
er hartelijk welkom! De kaarsen in de
kronen zullen branden. (Zie ook de
advertentie).

Voor Solidaridad en kleine
gemeenten in Oost-Europa
De kollekte bij de uitgang, na de beide
Kerstnacht-diensten in de Dorpskerk,
zal bestemd zijn: deels voor
Solidaridad-hulp aan "kleine" mensen
in Latijns Zuid-Amerika en deels voor
kleine protestantse gemeenten in Oost-
Europa (Hongarije en Subotica). De
Gereformeerde kerk en ook de
Hervormde gemeente hebben contacten
met deze zuster-gemeenten en willen bij
voortduring hen helpen. Graag wijzen
we u op deze uitgangs-kollekte bij de
Kerstnacht-diensten. Tijdens de
diensten wordt er één kollekte gehouden
bestemd voor de kosten van de diensten
en voor het werk van de gezamenlijke
Evangelisatie Commissie.

Kerstvieringen
Zondagsschool
De Zondagsschool in het Medler/Linde
hoopt het Kerstfeest te vieren op de
middag van de eerste Kerstdag,
vrijdagmiddag 25 december, in het
Klubgebouw te Medler. De Zondags-
school in het dorp viert het Kerstfeest
op de avond van de eerste Kerstdag, in
de Hervormde dorpskerk. De
aanvanguren leest u bij de rubriek
Kerstdiensten. Iedereen is bij deze
Kerstfeesten hartelijk welkom!

Tweede Kerstdag:
geen kerkdienst
Dit jaar is er op de 2e Kerstdag,
zaterdag 26 december, geen
gezamenlijke Kerstdienst in de
Hervormde kerk. Op zondag 27
december zijn er weer kerkdiensten in
de bekende kerkgebouwen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Handtekeningen aktie voor
joden in Rusland.
In vele kerken, ook in de Vordense
Dorpskerk, zullen op Oudejaarsavond
vrijdag 31 december (in de avonddienst)
en ook op zondag 3 januari (in de
morgendienst in Dorpskerk en Kapel de
Wildenborcht) handtekening-lijsten
liggen om bij de Russische overheid te
pleiten voor meer vrijheid voor de
Joden in Rusland, vrijheid b.v. om te
willen en te kunnen emigreren naar het
land Israël, vrijheid voor vele Russische
joden die gevangen zitten en bedreigd
worden.
Vele kerken in den lande doen aan deze
handtekeningen-aktie mee. Ook de
Gereformeerde kerken.

Kaarsen uit Soweto
In de Dorpskerk zijn nog kaarsen-uit-
Soweto, uit donker Afrika verkrijgbaar.
Door deze kaarsen te kopen steunen we
het werk van zwarte mensen, brengen
we (net als kaarsen) licht in hun vaak zo
donker bestaan.

En tot slot
En tot slot wensen we u allemaal een
gezegend Kerstfeest toe! Viert u het
Kerstfeest mee in de Kerstdiensten en
Vieringen. Dat is een goede mogelijk-
heid. U bent er (overal) hartelijk
welkom. Plaatsen en tijden staan in dit
blad vermeld bij de Kerkdiensten.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 24 december (Kerstavond/-
Kerstnacht): 21.00 uur ds. J.C. Krajenbrink,
Orgel en trompet.
23.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink, m.m.v.
Organist en "Sursum Corda"

Vrijdag 25 december ( I e Kerstdag): 10.00
uur: ds. J. Veenendaal, Kerstdienst m.m.v.
Jeugd en het Koor"Inter-Christ" en Koper-
blazers.
14.30 uur: Kerstfeest Zondagsschool Med-
ler. In klubgebouw Medler.

19.00 uur: Kerstfeest Zondagsschool Dorp.
In de dorpskerk.

Zaterdag 26 december (2e Kerstdag): Geen
Dienst.

Zondag 27 december: 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink.

Donderdag 31 december (oudejaarsavond):
19.30 uur ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK
Donderdag 24 december 21.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Kerstnachtdicnst in de N.H.
Kerk
23.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink, Kerstnacht-

, dienst in de N.H. Kerk.

Vrijdag 25 december 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.
15.00 uur: Kerstviering met de kinderen

Zondag 27 december 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra

Donderdag 31 december 19.30 uur: ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
25-26-27 december: W.A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253.

WEEKENDDIENST HUISARTS
25-26-27 december: dr. Sterringa. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Donderdag 24 december 7 uur tot maandag
28 december 7.00 uur dr. Warringa. Tevens
avond- en nachtdienst.

Donderdag31 december 19.00uurtotzater-
dagmorgen 2 jauari 1982 7.00 uur Dr. We-
chelaer.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 830-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

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

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg.- Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

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

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

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



30 en 31 december volop
VUURWERK Ook vooruit te bestellen Kranenburg

Club 8 -een idee om op voort
te bouwen van kerst tol kerst.

Het eerste pak Club 8 meubelen laat de
ogen van de ontvanger stralen als kerstkaarsjes,
en zo laat dit het volgende en daaropvolgende.

Club 8 groeit mee van speelkamer tot
studentenkamer, en het kost je niet veel om er
beetje bij beetje op voort te bouwen.

club
8

De jonge stijl met oog voor de toekomst.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29
van de Wet ABM liggen vanaf heden op
de secretarie van de gemeente Vorden
op werkdagen van 8.30 tot 12.00 en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum
te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de navolgende verzoeken met
bijlagen van:

1. G. Hendriksen Wiersserallee 4, 7251
LH Vorden, datum verzoek 26-10-'81,
adres inrichting Wiersserallee 4,
kadastraal sectie E, nummers 322, 645,
646 en 647 om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een veehouderij
met mestopslag, alsmede de opslag van
propaan.

2. G. Broekgaarden, Tolweg 2, 7251 PP
Vorden, datum verzoek 30-10-'81, adres
inrichting Tolweg 2, kadastraal sectie N,
nummer 245, om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een agrarisch
bedrijf met mestopslag.

3. a. Fa. G.A.M. Wissink, Wilden-
borchseweg 14, 7251 KC Vorden, datum
verzoek 30-10-'81, adres inrichting Wil-
denborchseweg 14, kadastraal sectie C,
nummer 1123.
b. H. J. Decanije, de Leuke 4, 7251 LL
Vorden, datum verzoek 30-10-'81, adres
inrichting de Leuke 4, kadastraal sectie
B, nummer 2164.
c. H. Meijerink, Rommelderdijk l, 7251
MB Vorden, datum verzoek 27-10-'81,
adres inrichting Rommelderdijk l,
kadastraal sectie E, nummers 630, 678,
679 en 680.
d. D.B. Eskes, Kerkhoflaan 2, 7251 J W
Vorden, datum verzoek 30-10-'81, adres
inrichting Kerkhoflaan 2, kadastraal
sectie B, nummer 2153.
e. J. A. Roeterdink, Lieferinkweg 2,
7251 NV Vorden, datum verzoek 26-10-
'81, adres inrichting Lieferinkweg 2,
kadastraal sectie G, nummers 128 en
916.
f. D. J. G. Harmsen, Schimmeldijk 4,
7251 PX Vorden, datum verzoek 28-10-
'81, adres inrichting Schimmeldijk 4,
kadastraal sectie M, nummer 227.
g. T. Roeterdink, Zomervreugdweg l,
7251 MX Vorden, datum verzoek 28-10-
'81, adres inrichting Zomervreugdweg
l, kadastraal sectie G, nummer 1224.
h. G. J. W. Zweverink, Hengeloseweg
3, 7251 PA Vorden, datum verzoek 29-
10-'81, adres inrichting Hengeloseweg
3, kadastraal sectie N, nummer 313 en
314.

i. M. Langwerden, Beunkstege 3, 7251
NA Vorden, datum verzoek 30-10-'81,
adres inrichting Beunkstege 3,
kadastraal sectie F, nummers 2030 en
2032.
j. Exploitatie Nieuw Mombarg, p/a H.
Gosselink, het Kerspel 6, 7251 CV
Vorden, datum verzoek 30-10-'81, adres
inrichting Schuttestraat 24, kadastraal
sectie F, nummer 2369.
k. L. Groot Bramel, Wiersserbroekweg
l, 7251 LG Vorden, datum verzoek 29-
10-'81, adres inrichting Wiersserbroek-
weg l, kadastraal sectie D, nummer
2003.
1. H. J. Maalderink, Bleuminkmaatweg
l, 7251 MS Vorden, datum verzoek 28-
10-'81, adres inrichting Bleuminkmaat-
weg l, kadastraal sectie F, nummer
1852.
m. D. Pardijs, Strodijk 10, 7251 RS
Vorden, datum verzoek 27-10-'81, adres
inrichting Strodijk 10, kadastraal sectie
L, nummer 241, om een vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een agrarisch
bedrijf met mestopslag.
Aangezien voorshands wordt aangeno-
men dat er geen behoefte aan zal be-
staan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, zijn de door ons opgestelde
ontwerp-beschikkingen tegelijkertijd
met de verzoeken om vergunning ter
inzage gelegd. Strekking van het
ontwerp van de beschikkingen is die te
verlenen onder de gebruikelijke
voorwaarden ter voorkoming van
gevaar, schade of hinder van ernstige
aard buiten de inrichtingen.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het
verlenen van de vergunningen en/of de
ontwerp-beschikking kunnen door een
ieder gedurende één maand na
dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen
bezwaarschriften worden mede ter
inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon
of bij gemachtigde MONDELINGE
BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 17 januari 1982.
U gelieve daarvoor een afspraak te
maken. Indien men dat wenst, worden
de persoonlijke gegevens van degene die
een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet
schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.
Datum: 24 december 1981.

B & W van Vorden,
de secretaris, de burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

f Mister ̂ H
Jl^ Steam *
Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

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

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

ZEER LAGE PRIJZEN!
Nieuwe en gebruikte haarden,
kachels, gevelkachels, fornui-
zen.
Schaatsen en sleden, inruil mo-
gelijk.

JANSEN Bleekstraat 1, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1360

Te koop: cirkelzaag 3 pk motor
ongeveer 40 m. kabel
Tel. 05753-7213.

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

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

met
Televisie

reparaties
- direct

• i' naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

•Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 24 december:
1e Kerstdag 25 december:
2e Kerstdag 26 december:
Oudejaarsdag 31 december:
Nieuwjaarsdag 1 januari:

10.00-17.00 uur
GESLOTEN
15.00-02.00 uur
10.00-18.00 uur
1 5.00-02.00 uur

Wij wensen iedereen prettige feestda-
gen en alvast een voorspoedig 1982.

„ie Herberg"
OUDEJAARSDAG

* traditionele spijkerslaan
* gewicht raden
* Nieuw: Wie wordt kampioen van Vorden met het

voet ba l spe l.

Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

Danslessen
bij
Dansschool
Houtman

WHfWP;

Clubs voor verloofden en gehuwden.
Inschrijving: 29 december en 6 januari van 7-8 uur in zaal
Eykelkamp.
9 januari van 5-6 uur Dorpscentrum.

Inschrijfgeld f 5,-. Blijf bij de tijd!

Twee Kerstnacht-diensten
in Hervormde kerk Vorden

Op Kerstavond, in de Kerstnacht a.s. donder-
dag 24 december zullen er ook dit jaar
weer twee Kerstdiensten gehouden wor-
den in de Vordense Dorpskerk:

negen uur (21.00 uur)
en

elf uur (23.00 uur)

Samenz.
medew
da")

, Lezingen, Meditatie, Muzikale
g (orgel, trompet, "Sursum Cor-

We nodigen u allemaal vriendelijk uit. Er is in twee dien-
sten plaats voor iedereen.

De genp^nlijke Evangelisatie Commissie
van oe Geref. kerk en Herv. gemeente.

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
EN MEDEWERKERS

wenst allen

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1982

Dit model en nog een heleboel andere schoe-
nen zijn nu bij Wullink lekker voordelig ge-
prijsd. Kom maar eens kijken

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Schoenen
Lederwaren

©
Reparat ie

KKINK
Nieuwsiad L4-Vorden-Telefoon 05752-2386

wenst iedereen
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1982

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wjj vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zün
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wü u de uitge-
breide er~^ kollektie.

Desiree
uerlouingsringen

uw juwelier
Oö juwelier
sïemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden



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

DICK EN HETTY

VLOGMAN

Vorden, december 1981
Berend van Hackfortweg 58

Wij willen U bij deze hartelijk
danken voor Uw belangstelling
en voor de vele kado's en bloe-
men welke wij mochten ontvan-
gen tijdens ons zilveren huwe-
lijksfeest.

W. MARTINUS

W. MARTINUS-AANTJES

Wij wensen U prettige Kerstda-
gen en een voorspoedig 1982.

Vorden, December 1 981
Almenseweg 28.

Wij danken, mede namens onze
kinderen en kleinkinderen een
ieder voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die wij bij
ons 40-jarig huwelijk mochten
ontvangen

A. WOLSHEIMER

H.J. WOLSHEIMER-

KUENEN

Vorden, december 1 981
Larenseweg 2.

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

Te koop:roodbonte dragende
vaars 1 -1 -'82 aan de telling
A.G. Winkels. Almenseweg 40

Een kleine woning te huur ge-
vraagd door dame alleen. 65+
in dorp Vorden.
Enkweg 13, Vorden.

Voor een teken - knip en naai-
cursus kunt u zich vanaf heden
melden bij
J. Pardijs, Almenseweg 23.
Vorden. Tel. 2985.

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

Zeer voordelige aanbie-
ding in cassettes, serviezen en
pannensets.

JANSEN Bleekstraat 1, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1360

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

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL05752-1971

heeft ze in voorraad

U kunt zich opgeven voor gym-
nastiek voor moeder en peu-
ter (van 2 en 3 jaar).

Mevr. Wullink, Almenseweg 1,
tel. 2281

Bouwk. tekenwerk
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Te koop: Een GRY dekbeer, 9
maand
E. Lettink, Vorden. Tel. 05753-
1526.

Te koop: 1 paar schaatsen
(noren), maat 40. Zo goed als
nieuw. Bij Elkink. Tel. 05752-
2937. '

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOHDEN- TEL 05752-1971

Op 29 december 1980 zijn wij getrouwd in
het gemeentehuis van Warnsveld.
Op dinsdag 29 december 1981 zeggen wij
nogmaals "ja" tegen elkaar in de Ned. Herv.
Kerk te Warnsveld.

JAN POORTERMAN
en

ANJA BARGEMAN

Dithuwelijkwillenweom 1 3.00 uur laten in-
zegenen door Ds. Kranendonk.

Vanaf 15.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid
tot feliciteren in café-restaurant "Herfkens"
te Baak, Z.E.-weg 64.

Schimmelpennincklaan 17
7203EVZutphen.

LAMMY SMEITINK
en

HENNIEBUUNK

trouwen op woensdag 30 december a.s.
om 14.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden" te Vorden.

Receptie van 16.00 uur tot 1 7.00 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

December 1981.
Doesburg: l penstraat 2
Vorden: v. Heeckerenstraat 16

Wij gaan wonen: B. v. Hackfortweg 52 te Vorden.

?-*^-'-&-'^-'^'+^''-&''~&~'>*

(Rectificatie)

De dierenartsen

H.J. Breukink en J. Wechgelaer
maken bekend dat met ingang van maandag 28 decem-
ber a.s. hun ochtendspreekuur (8-9 uur) gehouden zal
worden op:

het Jebbink 3 te Vorden,
alwaar ook m.i.v. die datum de maatschapsapotheek ge-
vestigd zal zijn.

Spreekuren kleine huisdieren blijven ongewijzigd op het
Jebbink 3 en wel

maandag van 18.30 tot 19.00 uur
woensdag van 18.30 tot 19.00 uur
vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur
en volgens afspraak.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD

wenst U allen
een gelukkig Kerstfeest

en een voorspoedig 1982

CHINEES SPECIALISTENRESTAURANT

TAO SING IN VORDEN

wenst zijn vele gezellige gasten

heel goede Kerstdagen en
een vreugdevol Nieuwjaar

Wij wensen u prettige
Kerstdagen en een goed 1982

DEKKER ELECTRO B.V.
Vorden.

Wij wensen al onze kliëntèle,
vrienden en bekenden

een voorspoedig nieuwjaar.

Fa. OLDENKAMP
Vorden, telefoon 05752-2577

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

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

woensdagavond 30 december
de gezamenlijke banken van Vorden.

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij U kennisvan
het onverwachte overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa

THEODORUS WILHELMUS ZIEVERINK
echtgenoot van H.J. Greve

op de leeftijd van 60 jaar.

H.J. Zieverink-Greve

Gerard en Diny
Kim

Frans en Carla
Wendy en Robert

7251 EH Vorden, 1 9 december 1981
Prins Bernhardweg 4

Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4, Vorden alwaar gelegenheid tot con-
doleren dinsdag 22 december van 19.30 tot 20.00 uur.

De crematie zal plaatshebben woensdag 23 december
om 11.00 uur in aula 1, van het crematorium te Dieren.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het geheel onverwacht
overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moe-
der en oma

GERRITDINAHENDRIKA
STOKKINK-SLAGMAN

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: D. Stokkink
Bemmel: G.W. Stokkink

JAM. Stokkink-Weijers
Marriëlle en Bas

Vorden: DJ. Stokkink

Vorden 19-12-'81
„'t Koskamp"
Sekdijk 1, Wildenborch.

De rouwdienst zal gehouden worden op a.s. woensdag
23decemberom 12.00 uurinde Kapel de Wildenborch,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 13.00 uur op
de Algemene begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er in de Kapel gelegenheid om de fa-
milie te condoleren.

Heden overleed in het Berkelpaviljoen te Zutphen onze
lieve tante en oud tante

NEELTJE VAN MEERDE

in de ouderdom van 84 jaar.

Uit aller naam
H. van Heerde

22 december 1981
Korrespondentieadres:
Molenweg 9
7251 ED Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 24 de-
cember om 11.00 uur in het rouwcentrum Het Jebbink
4, te Vorden. De begrafenis heeft aansluitend om 1 2.00
uur plaats op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Condoleren na de begrafenis in voornoemd rouwcen-
trum.

Het goedkoopste adres voor uw

VUURWERK
Nu ook pakketten van f 10,00 en f 15,00. Voor de kinde-
ren o.a. Trektouwtjes, Sterretjes.
Bestellingen vanaf heden in de winkel.

Aflevering en verkoop alleen op woensdag SOdecember
en donderdag 31 december, uitsluitend aan personen
boven de 16 jaar.

Vuurwerkboetiek

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Tandarts W.F. Haccou
Wegens verhuizing van de praktijk

AFWEZIG
van 23-12-'81 tot 6-1-'82

Waarneming praktijk voor spoedgevallen
A t/m K Tandarts N. Edens. Tel. 1453
L t/m Z Tandarts W. Houtman. Tel. 2253.

Laatste speciale

AANBIEDING
van 1981

met de nieuwste modellen

BEHA'S

2 halen — 1 betalen

VORDEN TEL. (05752) 1381

munte wenst
iedereen

Prettige feestdagen en
poedigvoors

1982
SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

Vuurwerk Veilig verpakt.

Vuurpijlen - Rotjes - Kanonslagen - Vuurpijlen -
Siervuurwerk

pakketten:
met 6 soorten, 150 knallen f 11,-
Siervuurwerk, grond en luchteffecten
ca. 18 soorten, ca. 25 st f 16,-
Knal, sier, en pijlen ca. 25 soorten,
ca. 80 st f 27,-
Siervuurwerk en pijlen
ca. 20 soorten, ca. 40 st., ...f 20,-

Wapen- en sporthandel

Verkoop 30 en 31 december.

U kunt nu reeds bestellen.
Matten

<totltnfl€*4l

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

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

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

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1982



Kerstkrans
Roomboter, 400 gram.
Cegarneerd met bigar-
reaux en sucadesnip-
pers. in 'n mooie doos,
maar die eet u niet op.
Dus laten we alleen de
krans zien.

IJstaart
Een grandioze ijstaart
van vanille-roomijs voor
maar liefst 8 personen,
7 mag ook als 't moet.
Weet u wat, u kleedt 'm
prachtig aan met kaars-
jes erop.

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

Aardbeien
Zomerkoninkjes in winter-wonder-
land Heel blik, 820 gram

Geisha asperges
Genoemd naar de lieftallige Japanse
dametjes, die zo sierlijk zijn. 't Zijn
tenslotte ook sierlijke asperges. Blik

250 gram

Kerststol
Royale plakken met veel krenten, ro-
zijnen en spijs erbij ... pardon erin!

kerststol weegt bijelkaar
ar eventjes zon 700 gram.

13OO grams-Kip
Een royale maaltijd voor méér dan 't
gemiddelde gezin van vijf personen.
Laatst vroeg iemand uit een kleiner
gezin of die kip voor hem ook geschikt
was. Zéér geschikt, dachten wij!

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

Doubletkransjes of Sneeuwblaadjes
pak 150 gram

UnOX ragOlltS champignon, kalfs. kip of
rundvlees, blik 400 gram

UnOX COCktailWOPStjeS blik 200 gram

Regent bonbonSgesorteerd, doos 400 gram

Chinese sperziebonen blik 850 gram,
Coca-COla literfles

Kalkoenrollade ± 700 gram, "Uit de diepvries'

Chaudfontainemineraalwateriiterfies
Hero gevulde SOep groente-, kip- of tomaat
heel blik

Reddy zonnebloemolie nterfiacon
Doperwten extra fijn, heel blik

Slaolie hele liter

Tarwebloem kiio
Zelfrijzend bakmeel pak soo gram.

JAC. HERMANS

199
199
199
399
199
119
499
59

199
389
199
199
99
69

Crabmeat
blik 170 gram

Melba toast
van dat eigen Hermans merk. Dus met
oranje blokjes, dus goed, en de prijs.

? Acn. die had u toct^f^gezien?
5 pakjes a 6 stuks

\

Musketkransjes
Ze zouden in de Kerstboom kunnen
hangen, maar presenteren is wél zo
leuk. Pak 235 gram

Rode zalm
Veel roder dan roze zalm dus Hele
moot. Blik 220 gram voor de feeste-
lijke prijs van

Zonnebloemolie
Daar zeggen we nou es mooi niks bij.
De oranje blokjes zeggen al genoeg*

Literflacon

Clementines
ledereen kent die mandarijntjes zon-
der pit. Net 1 kilo

Seven-up
Nog net even voor de lage
prijs, want de accijnsman-
nen zijn weer aan het
rekenen (u rekent toch
mee!) n Hele liter

119
Slagroomtaart
Feestelijk versierd voor maar liefst 8
personen, 7 mag ook als 't moet. U
mag hem net zo als de ijstaart, opvro-
lijken met kaarsjes. Uit de diepvries

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met
een groente- en fruitafdeling
Prijzen geldig t 'm 24 december a s

Witlof,
500 gram

Tomaten,
500 gram

179
(̂ £^7 500 gram nu

Champignons, 1QQ
250 gram luu

399Appelen,
'Winston", 2 kilo

U Ai Italiaanse import, 0,7 liter,ver mout i\, rood of wit 3 voor

Cider, demi-sec, 0,75 liter. 199
Mateusrosé, 0,74 liter 579
Duitse sekt, 0,75 liter 599
Advokaat, 0,5 liter, Vrij Produkt 499
DOW! RamOS Sherry,metSpaans garantiezegel 499

Bourbonpudding vanille, chocolade, 70
aardbeien of caramel i o

Rozijnen zakje 200 gram 99

Ananasstukjes heel biik 149
Suikerkransjes pak 250 gram 99
Cranberries potje 385 gram 299
Stuart grapefruitpartjes wik 538 gram 299
25 «raketten "uit de diepvries" 299

50 Bitterballen "uit de diepvries" 299
Rose zalm hele moot, Fancv pink, blik 220 gram 299

Campbell SOep selderij-creme, champignon-
crème, ossestaart, of uien, blik 0,3 liter

TUC dubbelpak 150 gram

DuyviS ZOUte pinda's zak 250 gram

WokkelS paprika of naturel

Bahlsen ZOUtjes bacon, barbecue of zout. . .

Colden Wonder Chips 120 gram, paprika of
naturel

CalifomiSChe Walnoten netje 300 gram .

129
99
249
129
129

59
269

Chateau Haut Canteloup, 1979,0,75 liter 799
Graves Superieur, A.C., 0,7 liter 499

Camalen blik 200 gram

Mayonaise pot 500 mi
Uitjes zoetzuur spotje
Augurkjes % pot
Zure mosselen potje 200 gram

Musketringen pak 150 gram. .

229
129
99
169
189
149

PRIJS-SLAG
Nieuwstad 5 VORDEN

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 24 december a.s..

Magere filetrol lade soo gram 850
Magere varkensfricandeau 500 gram 745
Magere varkensrollade kiio 11,90

JAC. HERMANS
Stationsplein 31 ZUTPHEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 24 december 1981

43e jaargang nr. 41

Mededelingen
koördinatiegroep
aktie Polen

Depots
Het hoofddepot/magazijn is het Dorpscentrum in Vorden welke geo-
pend is dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Koördinatiegroep
A. J. A. Hartelman, voorzitter, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, sekretaris. Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J. H. Lubberdink, penningmeester, Decanijeweg (Bondsspaarbank),
telefoon 1988

Start woensdag 23 december Enveloppen

Hoofddepot Vorden:
Medler:
Kranenburg:

Linde:
Veldwijk:
Delden:
Hackfort:
Wildenborch:
Galgengoor:
Den Bramel:

Dorpscentrum v.a. woensdag 23 december
de heer Norde, Wierssebroekweg 10
de heer Nijenhuis, Ganzesteeg 4
de heer Overbeek, Ganzensteeg 2
de winkel van Van Asselt
Hoornenborg (de bakker), Zutphenseweg
G. Wolters, Langkampweg
Harmsen, Bosmanshuis
R. Mennink, Galgengoorweg
mevr. Velhorst-Voskamp, Galgengoorweg 3
de heer Smallegoor, Almenseweg 62

Zaterdagmiddag jl. werden de diverse taken verdeeld tijdens een bes-
preking in het Dorpscentrum. Als startdatum van de aktie werd toen
gesteld woensdag 23 december 1981. Eind van de aktie 17 januari.
Vanaf deze datum staan in alle supermarkten en winkels in de gemeen-
te Vorden die daarvoor in aanmerking komen, manden klaar bij de kas-
sa's opdat u uw gaven voor de aktie Polen daarin kunt deponeren. Zeker
in deze maand december met zijn vele feestmaaltijden moet het een
goede zaak zijn ook aan anderen gedacht te hebben, vooral zij die hon-
ger lijden.
Via de scholen zal na de Kerstvakantie de inzamelaktie een vervolg krij-
gen terwijl wekelijks in de pers de stand van zaken vermeld zal worden.
Hopenlijk kunnen wij namens de Vordense bevolking meerdere vracht-
auto's met hulpgoederen naar het noodgebied in Polen laten vertrek-
ken om daar de mensen te helpen de winter door te komen.
Kunt u goederen beschikbaar stellen of wilt u de aktie ook financieel
ondersteunen dan kunt u kontant geld, Eurocheques of betaalkaarten
afgeven bij de depots. Voor het geld dat bijeen wordt gebracht kunnen
wij tegen gunstige voorwaarden de noodzakelijke hulpgoederen aan-
schaffen.

Zoals u wellicht weet is de financiële gift van u aan deze aktie fiscaal af-
trekbaar.

Ook kunt u uw financiële bijdrage per bank of giro storten op de volgen-
de bankrekeningen.

Amrobank:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 43.43.56.557
Bondsspaarbank:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 92.31.10.755
Rabobank Vorden
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 36.64.33.547
Rabobank Kranenburg
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 15.51.01.307

Geen geld in de manden bij de winkeliers... alleen goederen...

Centrale telefoonnummers

In dit nummer van Contact bevindt zich een enveloppe. Hierin kunt u
uw gift voor natura-aankopen doen als u dit nog niet hebt overgemaakt
op de diverse gironummers van de banken.
Voor het dorp Vorden kunt u deze enveloppes af geven in het Dorpscen-
trum. Voor de buitengebieden worden deze enveloppes opgehaald of
kunt u ze afgeven bij de betreffende depots (zie de lijst van depots).

Kwitantie
Bij de depots kunt u een kwitantie vragen van het bedrag dat u schenkt.

Goederenlijst
Levensmiddelen:
babyvoeding, melkpoeder, voedzame groenten in blik, rijst, macaroni,
olie (in plastic flessen), margarine, koffie, thee, suiker, vacuüm verpak-
te kaas, vlees in blik, vis in blik, vleeswaren in blik.

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

Toiletartikelen:
toiletzeep, tandpasta, shampoo, verbandmiddelen, pleisters.

Kleding:
babykleding, warme winterkleding zoals o.a. truien, mutsen, broeken,
handschoenen e.d., laarzen en schoenen.

rs, katoenen lakens, handdoeken, theedoeken e.d.
Verder:
stoffen^

Enige tips:
1. In verband met het gevaar voor breuk s.v.p. geen glasverpakking en

glas- en aardewerk.
2. Geen aan bederf onderhevige levensmiddelen (gedacht wordt aan

een t^fciijn van twee maanden waarbinnen de levensmiddelen 9
moeten blijven).

3. Kleding e.d. dienen schoon te zijn en in goede staat te verkeren.

Deelnemende zaken
de heer Janssen
de heer Lubberdink

Het Wiemelink te Vorden telefoon 2275
Bondsspaarbank te Vorden telefoon 1988

Werkgroepen
Winkelaktie:

Kerken:

Scholen:

Pers/publikatie:
Ophaaldienst/vervoer:
Depots:

de heer Elbrink
de heer Schoolderman
de heer Rigterink
mevrouw Spitholt
de heerZeevalkink
de heer Brinkman
de heer De Koning
de heer Weevers
de heer Van Goethem
de heer Eijerkamp
de heer Remmers

telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon

1381
2250
2933
2005
1317
1953
2147
1404
2879
1386
1379

Ten Brinke
B runekreeft
Eskes
Krijt
Ten Kate
Prijs-Slag
Schoenaker
VIVO Oonk
VS-Markt
Vlogman

levensmiddelen, Zutphenseweg
groente en fruit, Dorpsstraat
levensmiddelen, Delden
slagerij, Dorpsstraat
drogisterij. Dorpsstraat
supermarkt. Nieuwstad
levensmiddelen. Kranenburg
supermarkt, Zutphenseweg
supermarkt, Dorpsstraat
slagerij Zutphenseweg

Wilt u helpen met de diverse werkzaamheden, bel dan een van de centra-
le telefoonnummers 2275 of 1988.

Bij bovengenoemde zaken staan manden gereed waarin u uw gekochte
artikelen kunt deponeren.

Voor de winkeliers is het uiteraard vrij om leuke aanbiedingen te maken
voor het kopend publiek die het dan weer kunnen bestemmen voor de
aktie Polen. Het is maar een idee...

Men wordt verzocht geen enveloppes met geld te deponeren bij boven-
genoemde zaken, alleen de aldaar gekochte goederen.

Vragen betreffende de aktie Antwoordkaart
ALLEEN via de centrale telefoonnummers 2275 en 1988. Wilt u s.v.p.
niet op eigen initiatief iets organiseren, maar neem kontakt op met de
koördinatiegroep.

Bij het transport van de goederen gaan antwoordkaarten mee opdat u
een persoonlijk dankwoord uit Polen kunt verwachten. Deze kaarten
kunt u gratis krijgen bij de depots. Wel duidelijk naam en adres invullen.
Kaarten s.v.p. afgeven bij de diverse depots.

Dammen
DCV 3 promoveert naar de tweede klasse
distrikt Oost

De beslissingswedstrijd, die nodig bleek
voor het kampioenschap van de 3e klasse,
tussen DCH 2 Hengelo en DCV 3 is geëin-
digd in een 6-8 zege voor de Vordenaren. De
zenuwen waren bij de Vordenaren wel aan-
wezig. Zowel Bennie Hiddink en Saskia
Buist stonden gewonnen maar door onver-
klaarbare oorzaken werd er bij deze duels
slechts l punt genoteerd.
Veel remises in deze wedstrijd: deze waren
ook wel terecht.
De winstbrengde partij was die van Jan La-
mers: in een fraai eindspel vergiste de Hen-
geloër zich. Alhoewel er fraaie winstmoge-
lijkheden in deze stand zitten, is het eindspel
objektief bezien toch nog remise te maken.
Het team dat de promotie bewerkstelligde
bestond uit Henk Hoekman, Henk Esse-
link, Saskia Buist, Bertus Wentink, Jan La-
mers, Gerco Brummelman, Berend Rossel
en invaller Patrick Eckringa, Wim Sloetjes,

Bennie Hiddink en Jan Dijk.
De individuele uitslagen van dit duel waren:
M. de Hamer - B. Wentink 1-1; Joh. Wen-
tink - S. Buist 1-1; M. Hoefsloot - H. Hoek-
man 1-1; J. Luyten - J. Lamers 0-2; B. Har-
kink - H. Esselink 1-1; T.G. v Manen - B.
Hiddink 2-0; H. Dijkman - P. Eckringa 0-2.

Zonder al te veel moeite besloot DCV 2 de
kompetitie met een 13-7 overwinning op het
laaggeplaatste VADAC Varsseveld.
Na een storachtig begin deze kompetitie,
waarin zelfs nog over promotiekansen ge-
dacht werd en een teruggang (3 achtereen-
volgende nederlagen) zijn de Vordense re-
serves op de 6e plaats geëindigd met 10 pun-
ten uit 9 wedstrijden.
De scorelijsten van het tweede ziet er zo uit:
G. Hulshof 14 uit 9; S. Wiersma 12 uit 9; B.
Nijenhuis 11 uit 8; H. KI. Kranenbarg 11 uit
9; H. Wansink 9 uit 9; G. ter Beest 7 uit 7; J.
Lankhaar7 uit 9; B. Breukeró uit 6; G. Dim-
mendaal 5 uit 8; J. Hoenink 5 uit 9; W. Sloe-
tjes 3 uit 3; H. Hoekman 2 uit 3; B. Rossel l
uit 1.
De individuele uitslagen van het duel met

VADAC zijn: S. Wiersma-H. SeinhorstO-2;
G. Dimmendaal - D. Wassink 0-2; B. Breu-
ker - H. Bruggink 0-2; J. Lankhaar - W. Sein-
horst 1-1; G. Hulshof-J. Seinhorst2-0; G.
ter Beest - B. Rougoor 2-0; H. KI. Kranen-
barg - B. KJ. Wassink 2-0; J. Hoenink - A.
Plant 2-0; H. Wansink - L. Grönnert 2-0; W.
Sloetjes - H. Wisselink 2-0.

Piet Dekker wisselbeker
De Vordense damclub DCV gaat het oude
jaar uitluiden. Dit begint dinsdagmiddag 29
december met een oliebollentoernooi voor
de jeugd welke in het Dorpscentrum wordt
gehouden, 's Avonds vindt het sneldam-
kampioenschap plaats om de Piet Dekker
Wisselbeker, die momenteel in het bezit is
van Henk Grotenhuis te Harkel.
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
B. Rossel -H. Klein Kranenbarg 1-1;T. Slut-
ter - G. Brummelman 2-0; M. van Burk - W.
Hulshof 2-0; M. Boerkamp - J. Slutter 0-2;
Groep 2. M. Boersbroek - B. van Zuilekom

0-2; J. Brandenbarg - A. Sloetjes 0-2; B.
Voortman - A. Plijter 0-2; H. Berenpas - B.
Bielawski 2-0; G. Brinkman - E. van Est 2-0;
R. Bulten - J. Kuin 0-2; R. Slutter - H. Beren-
pas 2-0; J. Kuin -G. Brinkman 2-0; E van Est
- A. Sloetjes 0-2; J. Brandenbarg - R. Slutter
0-2.

Bi'j ons in d'n Achterhoek

,,Now gao'j eers maor 's nao dar p en haal mien de bood-
schapp'n ".,, 't Isjao gloepend kold, de wind snit ow 'n aosum af,
kan 't neet wachten tot margen?". Willem Goorman had eerluk
ezeg helemaols gin zinne umme no\v op vri'jdagaovund nog nao 't
darp te gaon. 'n Helen dag was e bi'j de "Vossenbelt" an 't
timmeren ewes in un tochtugge schuure. Hee leep al wel bi'j Drees
in de weie maor zo now en dan wol e nog wel 's un mense in de
buurte voorthelpen at 't zo te passé kwam. Veur vandage had e
koldugheid genog eleen v on e. Zien vrouw Mieneken had
eavenwel andere gedachten. "Margenvrog kö'j 't ok neet en tot
margenmiddag kan'k neet wachten, dan löp mien alles in 't
honderd. At 't un betjen metvölt bu'j d'r met drie ketier weer.
Zo 'n endjen loop 'n gao 'j trouwens neet dood an". "Loop 'n meen
i'j?, 'k bun un betjen gek. Met de fietse kan'k 't in twintug
menuten wel. Dan kan'k 't joernaal teminsten ok nog zeen".
Mieneken kek um es goed an: "En dan de butte kepotvall'n met
die gladdugheid. Dan kan'k met de kersdage nao 't ziekenhuus
drapsen inplaatse van met de kinder en kleinkinder 't bos in te
gaon. I'jgaot maor met de beenewagen".

Zee hadd'n al hele plannen emaakt. 'n Oldsten van de j onges zol
met vrouw en drie kinder de beide kersdage bi'j eur deurbrengen.
Die zaogen ze neet alle dage want die woon'n argens onder in
Braobant. Veur al Mieneken verheugen zich t'r op de kleinkinder
un paar dage umme zich hen te hemm'n. As die snee now maor
bleef ligg'n dan konn'n ze nog 's lekker 't bos in. Un slee lei d'r
altied nog op de zolder, 't was meschien al wel dattug jaor eleen
dat den 't leste gebruukt was. Willem had um al 's an un oldiezer-
kearl met will'n geven maor dat had zee neet will'n hemm 'n. Now
was zee d'r maor wat bli'j umme.

"Now, 'k gao dan maor effen", zei Willem die zien duf f eisen
jekker anetrokk'n had. Daor kon e de kelde met zien komm'n.
Dat e toch de fietse metnom zei e maor neet, wat hei an den
trammelant in huus, daor wier al zat ruzie emaakt en de weald. Al
waarn de straoten goed glad (estreujd wier d'r neet buuten de
grote straoten, de gemeente zat schienbaor ok al krap bi'j kas)
zien boodschappen had e vlot edaon en met de tassen vol an 't
stuur toer'n e op huus an. 't Ging allemaole bes tot e zo'n kleine
viefhonder meter van huus was. Daor kwam um un auto
achterop. Willem wol goed an de kante gaon maor kwam daor b i'j
an 't sliern en kwakk'n met de fietse tegen de grond. Met dat e de
grond raak'n vuul'n e iets knapp'n in zien pols. Hee had metene
deur wat t 'r gaonde was en mos an Mieneken 's weurde denken.

Un paar uur later leveren eur de buurman, den met was ewes nao
't ziekenhuus, weer bi'j huus af. "De boodschappen breng ik ow
margen wel, met de fietse, dat steet allemaole nog bi'j ons".
Daormet ging de buurman weg. "A 'j 't dan maor veur de middag
doet", schreeuwen Willem um nao, "want Mieneken mot nog
zoneudug an 't bakken"! Dat was neet aardug ezeg van Willem,
maor jao, hee is neet anders as de meesten bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

- Oh jao, nog un paar goeie kersdage toe-ewenst.

Damkampioen
Het derde team van de Vordense damclub
DCV is erin geslaagd om kampioen te wor-
den. Dit gebeurde na een bijzonder span-
nende strijd tegen DCH II uit Hengelo. Vor-
den won met 6-8.

Aktiveteiten S.V.Ratti
Enkele aktive leden van S.V.Ratti hebben
ook dit jaar weer een prachtige dropping uit-
gezet, welke zal gaan door de prachtige na-
tuur die Vorden kent.
Deze dropping zal worden gehouden op 29
januari 1982. Vertrek is zoals ook andere ja-

ren vanuit de kantine van S.V. Ratti. Aan de-
ze dropping kan iedereen meedoen, ook niet
leden. Opgave bij de bekende adressen, of in
de kantine van S.V. Ratti. Opgave voor 15 ja-
nuari 1982.

Geef U spontaan op met uw familie, want
deze dropping is voor jong en oud. En zo ge-
niet U van de prachtige natuur.
Na afloop boerenkool met worst. Nadere in-
lichtingen zijn te verkrijgen in de kantine
van de S.V. Ratti, ofbij W. Sloetjes de Steege
l Vorden.

Trim u fit, doe allen mee. Er zijn vele mooie
prijzen te behalen. Wij rekenen op een grote
deelname, dus geeft u zo spoedig mogelijk
op

Nederlaag Velocitas
Voor het eerst na acht wedstrijden is de Vor-
dense zaalvoetvalvereninging Velocitas op
een nerderlaag getrakteerd. Verantwoorde-
lijk hiervoor was den Drayer II uit Ruurlo.
Alles wat maar mis kon gaan ging mis. Na de
ruststand van 2-1 in het voordeel van
Drayer, met een tegengoal van Corry ten
Barge (die ook nog een keer in eigen doel
schoot) werd de schade mede door goed kee-
perswerk van Tonnie Haverkamp tot 5-1 be-
perkt. Door deze nederlaag staat Velocitas
nu samen met Drayer op een gedeelde twee-
de plaats achter koploper halfweg II. Veloci-
tas II verloor met 7-4 van Sp. Haarlo I.

Volleybal
Dash Dames l winnen met 4-1 van
Orion 2
Het eerste damesteam van volleybalclub
DASH speelde zaterdag in de Vordense
sportzaal een vriendschappelijke
wedstrijd tegen Orion 2 dames uit
Doetinchem. Dash, dat uitkomt in de
derde divisie van de Nevobo, wist tegen
de hoger geklasseerde bezoeksters
(tweede divisie) goed partij te geven.

Zowel bij Dash als Orion werden nieuwe
en- of jonge speelsters ingezet om hun
krachten te testen. De Vordense dames
wisten de eerste set op hun naam te
brengen, waarna Orion goed terug
kwam en de stand in evenwicht bracht:
1-1. Naar in beide laatste sets liep Dash
steeds verder uit en wist met ruim
verschil de winst te pakken, eindstand 4-
1 voor Dash l.

Forse nederlaag Vordense
waterpolodames
De dames van Vorden hebben de cpmpeti-
tiewedstrijd tegen de IJsselmeeuwe uit Zut-
phen met forse cijfers 7-1 verloren. In de eer-
ste periode wist Henriet Hazekamp nog wel
een 1-0 achterstand ongedaan te maken,
maar dit was dan ook de enige daad van bete-
kenis van Vordense zijde, de Zutphense da-
mes voerden de stand geleidelijk tot 7-1 op.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Aichinger, I. Naar de andere oever; Boer,
H.P. de. De Nymfentrein; en andere verha-
len; Cookson, G. Tillu; het land van de
hoop; Feith, R. Julia; Lugt, A. van der. Her-
berg "De Rode Lantaarn"; Vreede, M. de.
Mijn reis; Goede, J. de. Kalligraferen.

».
Jeugd:
Ainsworth, R Het verhalenboek voor
nieuwgfierigekinderen; Anderson, M. De
Verwisseling; Kieviet, C.J. Fulco de min-
streel; Swartenbroekx, R. De lege cel; Welke
boom is dat? Dreacken, I. en W. Scheneider.
Atlas voor kinderen; Keen, M.L. Magneten
en magentisme.



Fa. Lainmers neemt nieuwe ruimte
voor onderkleding in gebruik

Oude kerstgebruiken worden
in ere gehouden

LANGS de grote spoorlijn van Washington naar Philadelphia staat een
grote hulstboom. Het is de grootste die de wereld kent. Deze ruim hon-
derdjarige boom wordt elk jaar omstreeks kerstmis opgetuigd met
honderden lampjes. Dit doet de Baltimore and Ohio Railroad Company,
een van de vele Amerikaanse spoorwegmaatschappijen. Wanneer deze
altijd groene boom met tienduizenden rode besjes daar in de donkerte
van het wijde Amerikaanse landschap opdoemt gaan de steeds voort-
razende sneltreinen langzamer rijden.
In een andere Amerikaanse stad - Denver - blaast in de kerstnacht een
hoornblazer de inwoners naar het stadhuis om daar oude kerstliederen
te komen zingen. Dit zijn twee tradities van de vele honderden, die in de
kersttijd ergens op deze wereld in ere worden gehouden. Vooral in het
oude Europa bestaan veel van die gebruiken, die waard zijn om ze ta
laten bestaan.

blijkt, dat omstreeks de kersttijd de
boswachters en houtvesters de aan
hun zorgen toevertrouwde dennebo-
men bijzonder in het oog moesten
houden. En in 1832 moesten de
boeren uit de streek rondom Hanno-
ver, die daar naar de jaarlijkse kerst-
markt kwamen om bomen te verko-
pen, eerst naar de 'polizei'. Daar
moesten zij kunnen aantonen dat het

had meegemaakt. Een dergelijke lan-
ge kerstbrief was in het traditierijke
Engeland gewoonte.
Maar in dat gedenkwaardige jaar
weigerde Cole achter zijn schrijftafel
te gaan zitten om deze lange kerst-
brieven te gaan schrijven. Hij liet een
kaart drukken en verzond deze naar
zijn relaties. Deze nieuwigheid viel niet
bij iedere ontvanger in goede aarde.
Maar wel kreeg Cole er een grote be-
kendheid door. Een exemplaar van
deze eerste echte kerstkaart is be-
waard gebleven en in een vitrine in het
Londense postmuseum te zien

Een dezer dagen heeft de firma Lammers aan de Zutphenseweg een nieuwe ruimte voor onderkleding in gebruik genomen.
Door het wegvallen van steeds meer verkooppunten van goede onderkleding in Vorden heeft de firma Lammers gemeend het
assortiment te moeten uitbreiden met onder- en nachtkleding, voor zowel dames- heren als kinderen.
Voor de jonge sportieve mensen heeft men de ten Ca te Certiform kollektie van elastisch katoen en ook de 100% katoenen
kollektie van ten Cate. Voor de klassiekere groep mensen de 100% katoenen interlock kollektie van Ascona, een echte
degelijke kwaliteit zoals we die al vele jaren kennen. En dan vooral in de koude en gure jaargetijden van belang de Ascona
Thermolana kollektie, warmte-isolerend en energiebesparen gezondheidsondergoed, dit is een half wollen kwaliteit gebreid in

fijnrib, echt ideaal ondergoed voor mensen die veel buiten zijn en/of die binnen willen bezuinigen op energie.

Al met al een hele complete kollektie die in de nieuwe ruimte overzichtelijk is opgesteld en zeker weer een aanwinst is voor
Vorden waar het aanbod in textiel de laatste jaren maar steeds kleiner is geworden en daarom zijn we blij met deze nieuwe
aktiviteit van de firma Lammers en wensen hun veelsukses toe.

Verschijning Contact
Het laatste nummer van edities Ruurlo en Vorden voor dit jaar zal
ook één dag eerder verschynen.
De copy hiervoor ook gaarne uiterlijk maandag 28 december voor

12 uur in ons bezit.
Editie Hengelo zal in die week NIET verschynen.

Wij hopen hiermede aan de wens van de adverteerders tegemoet te
komen, doch vragen beleefd doch dringend uw copy op tyd in te le-
veren.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De Redaktie.

Hebt u het al geprobeerd dat
lekkere warme Thermolana on-
dergoed van Ascona.

IN het bergachtige Oostenrijk is het
maken van kerstkribben een nationale
volkskunst. In het land waar het 'Stille
Nacht' is ontstaan, bestaan in de
bergdorpjes zeldzame exemplaren van
die kerstkribben, die uit verschillende
tijdperken stammen. Het zijn ware
kunstwerken, die in de kersttijd op de
kleine dorpspleintjes en in de kerkjes
worden opgebouwd.
Ons nabuurland België kent levende
kerstkribben. In navolging van de be-
kende passiespelen worden in ver-
schillende Belgische dorpen getrouwe
nabootsingen gegeven van de gebeur-
tenissen, die in het kerstevangelie
worden verhaald.
In de Beierse hoofdstad München is
een prachtige verzameling kerstkrib-
ben bijeengebracht in een van de vele
musea die deze stad heeft. Deze col-
lectie is beroemd over de hele wereld
en in deze dagen komen honderden
mensen bewonderend kijken naar wat
eenvoudige mensen en grote kunste-
naars hier in de loop der tijden hebben
gemaakt. Men ziet eenvoudige papie-
ren toneeltjes met uitgeknipte figuren
tot kostbare met bladgoud opgelegde
beelden.

legaal gekapte bomen waren. De boe-
ren kregen een stempel op de boom
en pas dan mochten ze verkocht wor-
den. Over het merendeel van de wes-
telijke wereld is de kerstboom inge-
burgerd. Zelfs in Spanje - waar tot
voorkort de kerstboom zeldzaam was
- gaat de kerstboom zijn plaats inne-
men. Maar toch is de kerstkribbe
voorlopig nog wel de trots van elk
Spaans huisgezin.

*w
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Kerstviering
Samenwerkingsschool
Kranenburg
In zaal Schoenaker werd de jaarlijkse
kerstviering gehouden van de Samen-
werkingsschool Kranenburg en
omstreken. Voorzitter J. Lucassen van
het oudercomité kon een groot aantal
belangstellenden/ouders verwelkomen
benevens pastoor van Zeelst en dominee
Krajenbrink. De leerlingen van klas l, 2
en 3 kwamen eerst met een leuk
gebracht kerstspel op de planken,
waarvoor zij een luid applaus kregen. In
de pauze tracteerde men op chocolade-
melk, terwijl de gebroeders Erik en
Herbert Hulstij n op het orgel speelden.

Het hoofd van de school G. Bekker en
juf Besselink declameerden nog een
kerstverhaal, waarna de kinderen van

klas 4, 5 en 6 gezamenlijk een kerstspel
opvoerden, wat veel waardering
oogstte. De voorzitter dankte allen voor
hun inzet en medewerking.

Veel belangstelling
Kerstsamenzang
Voor de Kerstsamenzang die in de Her-
vormde Dorpskerk te Vorden werd gehou-
den bestond een flinke publieke belangstel-
ling. Het Chr. Gemengd Koor "Excelsior"
zong een drietal liederen evenals het Vor-
dens Dameskoor.
Het vordens mannenkoor maakte veel in-
druk mete onder andere een Oekraïns Kerst-
lied, het "Wiegelied" en de Duitse versie van
"Stille nacht, Heilige nacht".
Tijdens deze kerstsamenzang werd de me-
ditatie verzorgd door Ds. J. Veenendaal.

'BOMEN
DUITSLAND is van oudsher het land
van de kerstbomen. De gewoonte om
deze sparrebomen met kerstmis te
versieren is een over heel de wereld
verspreide gewoonte. J^klijks wor-
den door onze oosterbwPn circa 18
miljoen kerstbomen gekocht, opge-
tuigd en te pronk gezet. Als symbool
van het eeuwig jonge is de sparre-
boom al lang geleden zijn glorieuze
opmars begonnen. In een gemeente-
lijke verordening uit 1521 uit de Elzas

KERSTKAARTEN
ENGELAND Misschien wel het
meest traditierijke land ter wereld -
viert het kerstfeest liefst in de huise-
lijke kring. Plumpudding is dan het
nationale gerecht. Het is ook in
Engeland geweest, waar de gewoonte
om met kerstmis elkaar kaarten te stu-
ren, is begonnen. Ruim honderd jaar
geleden - in 1843 - kwam Henry Cole,
toen directeur van het grote Victoria
and Albertmuseum in Londen, op het
idee zijn familie, vrienden en kennis-
sen een speciaal gedrukte kaart met
kerstgroet te zenden. Het was een
idee, geboren uit gemakzucht. Henry
Cole had namelijk geen zin om zijn
hele familie en aan al zijn kennissen
een lange brief te schrijven met daarin
de kerstwensen en de up and downs
die zijn familie in het afgelopen jaar

LEVEND LICHT
STRAKS gaan de kaarsen weer aan.
Niet alleen in onze warme huizen. In
de Provence gaan op kerstavond de
bewoners van de dorpen met bran-
dende kaarsen naar buiten. Ze lopen
langs de weg naar de kerk om daar de
nachtmis bij te wonen. Wanneer
iedereen in de kerk zijn plaats heeft in-
genomen wordt een wagentje de kerk
ingereden. Hierop ligt een jong lam-
metje, symbool van de onschuld. De
priester zegent dit beestje dat korte
tijd later weer dicht bij het moeder-
schaap gaat liggen.
Maar in onze huizen geeft het levende
licht van de kaarsvlam een sfeer van
huiselijke gezelligheid. Vooral in de
donkere en meestal koude december-
maand. De vraag naar kaarsen wordt
elk jaar groter. Naar voorzichtige
schatting zullen op kerstmis ruim 75
miljoen kaarsen in allerlei vormen en
maten in de Nederlandse huiskamers
hun zachte licht verspreiden. De tere
en romantische vlam is in feite ook
een overblijfsel van de gewoonte
onzer voorouders om beschutting te
zoeken tegen het onbekende. De hol-
bewoner van vroeger kende het vuur
als enige bron van warmte en licht.
Ook hier dus een veredeling van een
vroeger gebruik.
(Nadruk verboden)

FOTO-
STRIP.
VER- f
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik

Misschien zijn we tegenwoordig niet meer zo blij met sneeuw en ijs
als vroeger. Koning Winter heeft een kostbare huishouding, waar-
voor we betalen in de vorm van een hoge gasrekening. Maar als het
wintert dan nemen we de nadelen maar op de koop toe en zorgen we
er voor, dat de winterse fotokansen niet onbenut blijven. Vooral de
sneeuw is in dit opzicht een inspirerend fotomodel, zoals de eerste
foto laat zien: een plaatje van zomaar een rijtje bomen in het land.
Omdat de sneeuw van één kant tegen de stam en takken is gewaaid,
ontstond er een mooi zwart-wit-effekt. Deze foto is genomen met een
groothoeklens, waardoor ik van zo'n korte afstand toch de hele
boom in beeld kon krijgen.

En ook deze foto is het resultaat van een wandeling
door de Hollandse winter: een Breugheliaans ijs-
pretplaatje. Met opzet koos ik dit standpunt, waar-
door de jongelui op de voorgrond het hoofdmotief
vormen. Vooral als er -zoals hier- véél figuren op
een foto staan, dan is het goed te zorgen voor een
rustpunt voor het oog. Een goede tip: wandel voor-
dat u zo'n opname gaat maken eerst eens rustig
langs de kant van de vaart en kijk zo nu en dan door
de zoeker vóór u een of enkele opnamen maakt.

En dit is een echte aktiefoto, die ik in de duinen heb
genomen. Een geslaagde plaat, vooral omdat ik een
standpunt koos, waardoor de flat op de achter-
grond ook in het beeld is opgenomen. Dat gebouw
met z'n strakke lijnen vormt een opvallend kontrast
met de vloeiende vorm van de duinen. Ook dit is
een gezicht van de winter, dat het waard is om te
worden vastgelegd. Dat kan voor wie er op uittrekt
met de kamera als de sneeuw de wereld heeft
veranderd in een Bijzonder mooi fotomodel.

Directie en personeel
van Drukkerij Weevers bv

wenst u allen een

*****
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Onze monster-KERST-kruiswoord
NA goede oplossing van dit monster-
kruiswoordraadsel, kunt u in de te-
kening in het midden een rijm invul-
len. De cijfers in het diagram in de te-
kening geven aan, welke letter u uit
het kruiswoord in moet vullen, om de
uiteindelijke oplossing te krijgen. Deze
oplossing is uw kans, om één van de

' prijzen te winnen.

HORIZONTAAL: 1. uitroep; 2. voch-
tig; 5. druppel; 8. smal watertje; 13.
smart; 16. heen en weer; 18. koren-
halm; 19. veter; 21. koninklijk besluit;
23. rangtelwoord; 26. muurholte; 28.
waterdoorlatend; 30. vroegere ko-
ningin; 32. deel v.e. boom; 33. kleur;
35. smalle plank; 36. bedorven; 38.
mager; 40. vogeleigenschap; 42. edel
dier; 44. pi. in Z. Holland; 46. sein; 48.
gewicht; 50. zot; 52. binnenkort; 53.
toiletart.: 54. ieder; 56. vaatwerk; 57.
loot; 59. wintervoertuig; 60. mannelijk
zoogdier; 62. oud paard; 64. deel v.e.
schip; 66. gelofte; 67. bergplaats; 68.
oorzaak; 70. verpakking; 71. Fr. lid-
woord; 73. boterton; 74. studeren; 76.
stel paarden; 79. vogeleigenschap;
80. noot; 81. zijde; 83. achter; 84.

metaal; 85. bloem; 87. voorzetsel; 88.
bouwland; 89. Chr. feest; 90. pi. in
Drente; 92. keurig; 93. daar; 94. en
andere; 95. achter; 98. roem; 99.
luchtig verblijf; 102. ongevuld; 104.
lengtemaat; 106. en omstreken; 107.
roemen; 109. bloeiwijze; 110. rund;
111. snavel; 113. bijb. fig.; 114.
trottoir; 116. voorz.; 117. sprookjesfi-
guur; 119. deel v.e. boom; 120. toren-
omgang; 122. binnen; 123. soort on-
derwijs; 124. tegenover; 125. water in
Brabant; 128. op de wijze van; 130.
soort onderwijs; 131. dichterbij; 133.
deel v.e. bloem; 136. kleur; 137. be-
vroren water; 139. nummero; 141.
Eur. land; 142. bijb. fig.' 143. noot;
145. tegenover; 147. zeevis; 148. deel
v.e. huis; 150. de dato; 151. op grote
afstand; 152. vr. munt; 153. wederk.
vnw.; 154. i.h.jaar onzes Heren; 157.
telw.; 158. dwarshout; 160. titel; 161.
bijwoord; 162. voegw.; 164. fam. lid;
165. vlaktemaat; 167. roem; 168. oude
lengtemaat; 169. nimmer; 172. num-
mer; 175. slaapziekte; 177. Eur. land;
180. eenmaal; 182. al; 185. loods; 186.
lidw.; 187. metaal; 189. naamloze
vennootschap; 190. lidwoord; 192.

vogelprodukt; 193. hechten; 199. ou-
de lengtemaat; 200. pi. in Overijssel;
203. verbrandingsrest; 205. kader;
208. noot; 209. flits; 213. beschadi-
ging; 214. wereldtaal; 215. titel; 216.
binnen; 217. fam. lid; 219. zeearm;
221. woonschip; 223. paar; 224. niet
even; 225. kenteken; 227. zintuig;
229. verdriet; 231. hetzelfde; 232. pi.
in N.Br.; 235. tocht; 237. metaal; 238.
kant; 241. tegenover; 243. sprakeloos;
246. dwarshout; 248. begrip; 251. vr.
munt; 255. spil; 257. onnozel mens;
259. opsporingsmiddel; 262. nota;
265. inbraak; 268. bezit v.e. boer; 270.
telw.; 272. duinvallei; 273. nummero;
274. noot; 275. voegwoord; 277. wiel;
278. geldstuk; 279. kweken; 281.
voorz.; 282. water in Friesland; 283.
kippeziekte; 285. gissen; 287. voorz.;
288. opstootje; 289. doffe dreun; 292.
broos; 294. lor; 295. lidw.; 296. Euro-
peaan; 297. spinneweb; 298. scheeps-
kabel; 300. een zekere; 302. hert; 304.
steensoort; 306. keurig; 307. deel v.e.
fiets; 309. snelle loop; 312. larve; 314.
onderricht; 316. kloosterlinge; 317.
Bidt; 318. streling met de tong; 320.
zeearm; 321. godin; 322. Noorse god-

heid; 324. mann. zoogdier; 326. noot;
328. voorz.; 331. motorrace; 332.
bouwmaterialen; 334. verbinding;
336. dwarshout; 337. fam. lid; 338.
kleur; 339. ijdele gedachte; 340. Euro-
peaan; 341. spil.

VERTIKAAL: 1 schel; 2. achter; 3.
vlaktemaat; 4. lidw.; 5. grote plaats;
6. kleverige stof; 7. telw.; 9. water in
Friesland; 10. bier; 11. verpakkings-
middel; 12. heilige; 14. loot; 15. vo-
gelprodukt; 17. huid; 18. pi. in Duits-
land; 19. voeg; 20. zandige kust-
strook; 21. steen; 22. slaapplaats; 24.
prikken; 25. roemen; 27. heilige; 29.
oude lengtemaat; 31. niet parkeren;
33. hert; 34. verdriet; 37. niet even;
39. boom; 41. naaigerei; 43. woon-
boot; 44. bergplaats; 45. namelijk; 47.
wagen; 48. beneden; 49. nevens; 51.
wiel; 53. fier; 55. bloemenring; 57.
roem; 58. scheur; 61. drank; 63. or-
gaan; 65. Bidt; 66. vogel; 68. knaag-
dier; 69. deel v.d. keel; 71. verbinding;
72. loot; 74. kleur; 75. kloosterlinge;
77. klomp planten; 79. pers. vnw., 81.
vr. munt; 82. tot en met; 84. zwak; 86.
grondsoort; 88. vlaktemaat; 91. een
zekere; 93. bar; 96. pi. in Overijssel;
97. niet gespannen; 98. voor alles; 99.
gesloten; 100. vervoermiddel; 101. hik
bij schreien; 103. en andere; 104.
rund; 105. klap; 106. een zekere; 108.
oude lengtemaat; 110. schaal; 111.
bevel; 112. erg; 115. mak;^H. jong
dier; 119. guit; 120. speelg^K; 121.
flink; 123. weg met bomen; 126.

bloedvat; 127. wintervoertuig; 129.
spil; 130. dienstbode; 131. boom-
vrucht; 132. daar; 134. voorz.; 135.
verdriet; 137. werklust; 138. vruchte-
nat; 140. regel; 142. water in Fries-
land; 144. en andere; 146. alom; 147.
gras eten; 149. onzin; 150. ontberen;
153. noot; 155. noot; 156. noot; 159.
water in N. Brabant; 163. rekening;
166. groep zangers; 168. wild zwijn;
170. niet even; 171. voorz.; 173. over-
schot; 174. deel v.e. trap; 176. deel
v.e. voet; 178. elk; 179. uitgave; 180.
eerstkomend; 181. mist; 183. heilige;
184. deel v.e. been; 188. een weinig;
191. wagen; 194. rund; 195. ooievaar;
196. boom; 197. Nederlandse Tele-
visie Stichting; 198. kerel; 201. bouw-
land; 202. verbinding; 203. bloedvat;
204. noot; 205. vrolijk en bekoorlijk;
206. wintervoertuig; 207. delen van
een uur; 210. paard; 211. ondeelbaar
deeltje; 212. zware plank; 214. hetzelf-
de; 218. korenhalmen; 220. regel; 222.
noot; 223. heilige; 224. militair; 226.
kunstmatige inseminatie; 228. militair;
230. insekt; 231. hetzelfde; 233. tel-
woord; 234. bevel tot stilstaan; 236.
vaartuig; 237. ongebonden; 239. zot;
240. verslagen; 242. achter; 244. deel
van een boom; 245. windvrij; 247. pa-
radijs; 248 nummer; 249. bemoedi-
ging; 250. eerstkomend; 251. het Ro-
meinse Rijk; 252. vertegenwoordig-
ster; 253. maanstand; 254. persoonlijk
voornaamwoord; 256. telwoord; 257.
vangwerktuig; 258. Europeaan; 260.
stand; 261. reeds; 263. roem; 264.
ontkenning; 266. regeringsreglement;

Contact
editie
Vorden
Ruurlo
Hengelo

1981
267. gewoonterecht; 268. heidemeer;
269. wondvocht; 271. voor alles; 273.
kloosterlinge; 276. bijbelse figuur;
278. bewijsstuk; 280. Europeaan; 281.
gevogelte; 284. Romeins badhuis;
286. roeipen; 289. de indompeling;
290. calciumsulfaat; 291. muntje; 293.
hert; 296. op zekere tijd; 297. deel van
een bijenkorf; 299. ons (Eng.); 301.
deel van de Bijbel; 303. geestdrift;
305. van Ierland; 306. numero; 307.
zuster; 308. slimmigheid; 310. bedor-
ven; 311. internationaal; 312. voedsel;
313. soort school; 315. aansporing;
316. gevangenis; 317. boom; 319.
steen; 321. Turks bevelhebber; 323.
boom; 325. eetgerei; 327. militair;
329. stad uit de oudheid; 330. de on-
bekende; 332. aansporing; 333. daar;
335. aanvoertroepen.

De prijzen die te winnen zijn:
1e prijs f 25,-
2e prijs f 20,-
3e prijs f 15,-
4e t/m 10e prijs f 10,-

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in-
zenden vóór dinsdag 5 januari 1982 met
vermelding in de linkerbovenhoek van
„Kruiswoordpuzzel" aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12 te
Vorden, postbus 22.

Personeel en medewerkers van dit blad
zijn uitgesloten van deelname.
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WIE KLEURT MEE?
Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor
jullie hebben we een prachtige kleur-
plaat. Laat jullie fantasie maar werken
en maak er een kunststukje van.
Wanneer jullie er mee klaar zijn doe hem
dan in een enveloppe met in de linker-
bovenhoek de vermelding ,,Kleurplaat"
en stuur hem naar Drukkerij Weevers
BV, Nieuwstad 12, Vorden, postbus 22.

Vergeet vooral niet je naam, adres en
leeiuju ui ie vunen. veei SL

1e prijs. .
2e prijs. .
3e prijs. ,
10 troostprijzen van .

Naam

f 10," Adres

* f ̂ * Woonplaats
f 5,00"zf _ Leeftijd
f 2,50

Over de uitslag kan niet gekorrespon-
deerd worden.

Inzenden voor dinsdag
5 januari 1982



SCHAATSEN
Hoge Noren - Lage Noren - Kunstschaatsen
Houten schaatsen - Glijijzers - etc. etc.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 4>VORDEN»Tel.05752-1318

Wij wensen u allen
goede kerstdagen
en een voorspoedig 1982.

LOONBEDRIJF HAARING
EN MEDEWERKERS

Beunksteeg 2 - Hengelo (Gld.)

Na een wandeling in de sneeuw " *• • x

Pannekoeken eten
bij kaarslicht

De Heikamp
Hengeloseweg 2, Ruurlo. Tel. 05735-2090

2e Kerstdag zijn wij ook geopend.

W i j wensen U prettige feestdagen.

Voor de feestdagen hebben we nog enkele

Japonnen en
Pakjes

met

Feest-prijzen
Kom nog even kijken

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Wij wensen U
prettige feestdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

AUTORIJSCHOOL
„OORTGIESEN"

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

KURSUS
VOLKSSCHILDERKUNST

Voor de kursus van 13 januari ver-

volg van 24 februari beginners zijn

nog enkele plaatsen vrij zowel om

19.00 uur als om 20.45 uur.

Inlichtingen en opgave bij:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

W/j wensen u allen prettige feestda-

gen en een voorspoedig 1982

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDENTEL.05752-1921

Familie H.J. ter Huerne-Smit.

VUURWERK
4 dagen lang

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

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

Café slijterij „'t Waf0 van 't Medler"
A. J. Eijkelkamp - Telefoon 6634

Wij wensen u prettige
kerstdagejen een

nieuwjaar

Eerste kerstdag gesloten — Nieuwjaarsdag ook gesloten
Tweede kerstdag geopend
Wij verzorgen gaarne uw kerstdiner

Boek van de maand

Daar komt de trein

24,50NU

UW BOEKHANDEL L*GA
HEEFT HET!

L0GA Boek & Kantoor
Raadhuisstr. 22 - Vorden - Tel. 3100

KASTELENKALENDER
1982

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

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

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Loga,^fedhuisstraat, Vorden

Boekhandel Hoytink^Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)

Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

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

Te koop: eetaardappelen Sur-
prise en Pimpernel. G. Wolsink,
Tolhutterweg 11, Ruurlo. Tel.
05735-1411. Ans en Wim Bruggink

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Wij wensen U allen
heel fijne Kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig
1982 toe.

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zi jn slechts 10 dagen geldig

Velours dorée. 100% katoen. In acht
gloedvolle eigentijdse kleuren. Baan-
breedte 120 cm p.m. 45 -

39.50
Kompleet raamdekor. Notehout
28 mm doorsnede. Met afstands-
steunen, ringen, eindknoppen.
Vanaf 1.60 mtr 39.50

ONZE TOPPER

Slijtvast nylontapijt. Met foamrug. 1 kleur.
400 cm breed. Meeneemprijs, alleen bij
Visser f 39,- per meter.



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

Vroeg bestellen is verstandig

BESTEL UW VUURWERK VANAF
MAANDAG 21 DECEMBER IN DE
ZAAK

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

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

Certiform
vantenCate:

da's Pa's pasvorm!
De ideale onderkleding voor de man is Certi-
form van ten Cate. Slips, singlets en T-shirts van
elastische katoen.
Dat zit goed. Past perfect. Draagt behaaglijk. En
gaat lang mee.
Want zelfs na vele wasbeurten (met de witte
was tot 95 °C) blijft de pasvorm uitstekend.
Certiform is ook na vele malen wassen blijvend
elastisch!

Verras uw man met ten Cate Certiform van:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971'

De veelzijdige kwaliteit
vantenCate.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Histor verf, eer van je werk
nu alle kleuren direct meenemen

Dit kan met onze nieuwe Histor
kleurmeng machine

en verder leveren wij:
- grondverven
- muurverven
- behang R en D collectie
- raam ventilatoren

- jalouzieën
- gereedschappen
- en natuurlijk
vakkundig advies

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker

Tel. 05754-361

Haal iets lekkers in huis voor de Kerst.

fijne OlOllen met echt spijs

Heerlijk roomboter

Amandelkrans

Lekker Brood en broodjes

fijne

Echte bakker

van echte boter

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Allesbranders
branden bij

H0.TSLAG
in de showroom

HOLTSLAG
Spoorstraat 28
Ruurlo
Tel. 05735-2000

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1982

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden. T
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND NU.

Bent u nog geen abonnee van het
plaatselijk blad Contact?

Blijf op de hoogte van het plaatselijke nieuws en let
op de reklameaanbiedingen van de middenstand

Voor f 34,- bent u abonnee tot 31 december 1982, als u zich
opgeeft vóór 1 januari.
U kunt zich opgeven bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12,
Postbus 22 Vorden. Telf. 1404.

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

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

Nassi/Bami speciaal ....... .................... f f 9,-
Indische kipgerechten ..... ̂ .̂ .................... f 10,50
Complete menu'sv.a ................................ f 13,-
Speciaal KERSTMENU:
topklasse alleen nu p. p .............................. f 25,-
(en nog 1 70 andere mogelijkheden)

Chinees specialistenrestaurant

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. Bosman
en medewerkers

wensen U prettige Kerstdagen een goede jaar-
wisseling en een gelukkig 1982.

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2619

Een lucifer in een hooiberg
hoef je nooit te zoeken,

een goede brandverzekering ook niet:

Over de risico's op het agrarische bedrijf
hoeven wij u niets te vertellen, die kent u zelf
goed genoeg.

Wij hebben passende oplossingen om de
risico's te verkleinen en ongelukken te beper-
ken of te voorkomen. Oplossingen die u,
naast een lagere premie ook een veiliger ge-
voel opleveren. Uitgebreide burgerwoonhuis-
verzekering vanaf / 0,65 en uitgebreide in-
boedelverzekering vanaf f 1,35 per / 1.000,—
van het verzekerde bedrag. Brandpremies
voor de boerderij vanaf f 1,55 per f 1000,—.
Praat er eens over met de heer A. Florijn van
de Onderlinge Waarborg mij. Vorden of loop
eens binnen bij het servicekantoor in Warns-
veld.

OWM VORDEN
Rijksstraatweg 32, Warnsveld.
Telefoon 05750-26222.

w.a.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21, Zelhem
Telefoon 08342-2617.

Aangesloten bij de federatie van onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland (FOV).

Kranzen, broden, staven

Taarten 10 soorten, borrelhapjes

Kerstbonbons-chocolaadjes

Puddingen

't Lekkerste komt
van de banketbakker.

J. WIEKART
Specialiteit. Zwanehalzen, Leonidas Bonbons

tel. 1750



KERST MEUBELSHOW
van woensdag 23 december tot en met donderdag 31 december

Tijdens uw bezoek tonen wij U, de nieuwste kollektie
op ruim 3500 vierkante meter meubeltoonzaal.

KOOPAVOND
woensdag

23 DECEMBER

AANBIEDING GEDURENDE DE KERSTSHOW
Toog kast 1.50 m. breed
met zware massief eiken panelen
(ook leverbaar met 2 glasdeuren)

(uit voorraad leverbaar)

1495,-
Verder:

Spektakulaire aanbiedingen in

* Grenen meubelen
* Manou meubelen
* Blank eiken
* Bruin essen
* Massief eiken

HELMINK b.v
Zutphenseweg 24 Vorden
Tel. 05752-1514

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Gratis bezorgen door eigen vakmensen
Koopavond woensdag 23 december

Wij wenwVjnéttigeffiestöagen
eneetfÜo&iïpdedig m2

H.C.I CENTRUM VOOR DE BOUW U.B.I
W/e bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft Tel.: 08356-3141.

H0IHK
tweede kerstdag 26 december

TAKE IT EASY
zondag 27 december

TEAMWORK
nieuwjaarsdag 1 januari

RENDEZ VOUS
zondag 3 januari

NEW FOUR

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Hoe zit dat met de jaartelling?
WANNEER BEGINT DE EEUW?

EEN eeuw bestaat uit 100 jaar, nietwaar? Maar dan óók de eerste eeuw!
Geen flauwekul met een eerste eeuw van 99 jaar en de rest 100 jaar.
Maar dan is die eerste eeuw niet geëindigd in het jaar 99 maar op 31
december 100. Een opa die in 1900 geboren werd is dan niet in de 20e
eeuw geboren, maar in de 19e. En in het veelbesproken jaar 2000 begint
niet de 21e eeuw, maar eindigt onze 20e. De 21e eeuw zal pas beginnen
op 1 januari 2001. Door precies dezelfde oorzaken begint een decen-
nium niet in 1970,1980 enz. maar in 1971, 1981. Daar bestaan uitgebrei-
de, wiskundige theorieën over, met de positionele waarde van onze
huidige cijfers als inzet.

GESLACHTSREGISTERS

HET verband met het Kerstfeest be-
staat daarin, dat Kerstfeest Christus-
fees betekent en dat onze jaartelling
begint met Christus geboorte. Alweer
mis, want Christus werd geboren in
een van de jaren 5 - 8 voor Christus!
Dit mag de bijbelvaste lezer vreemd in
de oren klinken, maar het is met de
bijbel in de hand te bewijzen. Lucas
vertelt ons, dat Christus geboren werd
tijdens de regering van Herodus de
Grote (de grote moordenaar mag u
óók zeggen). Deze vorst stierf echter
(en dat staat nauwkeurig vast omdat
de Romeinen nauwkeurig boek hiel-
den inzake hun vazallen) in het jaar 4
v. Chr. En in ieder geval zijn Jozef en
Maria naar Egypte gevlucht vóór de
moordenaar van Bethlehem aan zijn
einde gekomen was, anders hadden
zij niet behoeven te vluchten. Nu
geeft iedere encyclopedie u uitvoerige
inlichtingen over de perikelen waarin
men verzeild raakt als men zich in jaar-
tellingen verdiept. Wij pikken dus de
slechts de minder bekende feiten uit
de hoeveelheid gegevens om enkele
merkwaardige zaken te ontdekken.
Zoals gezegd rekenen wij onze jaartel-
ling vanaf Christus' geboorte en zijn
dan op zijn minst 5 en op zijn hoogst 8

jaar mis. Overigens is die Christelijke
jaartelling pas in 525 door Dionysius
Exiguus uitgedacht en aanbevolen en
heeft het nadien nog een heel tijdje
geduurd voor men zijn plannen aan-
vaardde. Dat men dit toch deed kwam
doordat het Christendom intussen een
groot deel van de meest ontwikkelde
streken van de Oude Wereld had ver-
overd en het dus zinloos was gewor-
den om al die oude kalenders (bijvoor-
beeld vanaf de veronderstelde stich-
ting van Rome) te handhaven. Ook
het feit dat de Joden een goede kalen-
der hadden speelde mee. Zij rekenen
vanaf de schepping der aarde en laten
die in 3760 v.Chr. beginnen. Als u
vraagt waarop zij dit grondden is het
antwoord niet moeilijk.
De bijbel, althans het Oude Testa-
ment, bevat vele geslachtsregisters
met namen en leeftijden. Denk maar
aan Methusalem, die 969 jaar oud
werd. Zeer orthodoxe Joden nemen
dat jaartal 3760 v.Chr. nog serieus,
maar het merendeel van de gelovige
Joden toch niet meer. Als verklaring
van het jaartal, dat wil zeggen om het
in overeenstemming te brengen met
moderne onderzoekingen geven zij
een tweetal explicaties. De eerste is

dat men zich kan afvragen of de ge-
slachtsregisters wel volledig zijn. Zoon
kan immers ook afstammeling bete-
kenen (Christus is een zoon van David
enz.) en dan kunnen er heel wat méér
eeuwen zitten tussen schepping en
het begin van de Christelijke kalender.
Ten tweede is het Joodse jaar wei
zeer nauwkeurig berekend, maar wan-
neer men Adam en Eva aanvaardt als
de eerste en enige mensen op aarde,
dan mag men hen geen Joden noe-
men. Dat volk is pas veel later ont-
staan. Daarmee zou dan ook de Jood-
se tijdrekening vervallen voorzover die
betrekking heeft op de tijd vóór Abra-
ham. Nog andere verklaringen zijn er.,
bijvoorbeeld deze, dat getallen in de
bijbel vaak alleen een zinnebeeldige
betekenis hebben

WAT IS EEN JAAR?
VOOR onze voorouders bestond een
jaar uit de afwisseling van drie seizoe-
nen: lente, zomer en winter (de herfst
gold niet als jaargetijde). Een maagd
van 20 lentes was 20 jaar oud. Aan
een nauwkeurige dagtekening hadden
zij oorspronkelijk geen behoefte en zo-
dra die er wél was kon men met
maan-maanden gaan rekenen. Toch
was het jaar dan een zonnejaar, zoals
de feesten van midwinter- en zomer-
zonnewende bewijzen. Zodra onze
voorouders een gezeten leefwijze had-
den en dus landbouwers werden, was
dit nodig. Oogst en zaaien moeten
immers in bepaalde tijden vallen.
Heel anders was het bij volkeren die
rondtrokken. Deze hadden in het al-
gemeen een maanjaar van 12 maan-
den - 354 dagen. Dat klopt helemaal
niet met de zon en daarom voegt men
regelmatig een 13e of schrikkelmaand
in. Vroeger deed men dat bij de Joden
om de twee of drie jaar naar gelang
van de stand van de oogst. De tegen-
woordige Joodse kalender kent vaste
regels: Men rekent met maanjaren,
maar in een tijdperk van 19 jaar heeft
men 12 jaren van 12 en 7 jaren van 13
maanden Dus stelt men 19 jaar gelijk

aan 235 maanden. En dat zit reken-
Kundig goed in elkaar, want de
maan-maand duurt 29,53 dagen. Re
kent u nu maar uit: 235 x 29,53 =
6939,55 dagen. Ons zonnejaar telt
365,24 dagen. En 19 x 365,24 =
6939,60 dagen. Dat scheelt dus maar
heel weinig.
Goed, maar wat is nu toch een jaar?
Och, er zijn tal van jaren. Men kan
zeggen: Het is de tijd die de zon nodig
heeft om van lentepunt tot lentepunt
te geraken. Dat is 365 dagen, 5 uur, 48
minuten en 45,17 seconden. Dit vol-
gen wij en omdat wij dan elk jaar een
beetje te kort rekenen, voegen wij
slechts eenmaal in de vier jaar een
schrikkeldag in, nl. de 29e februari om
die 5 uur, 48 minuten enz. in te halen.
Daarnaast kent ment het siderische
jaar (tijd die de zon nodig heeft om de-
zelfde stand in te nemen ten aanzien
van de vaste sterreh), het maanjaar,
het burgerlijke jaar, het kerkelijke jaar,
het economische jaar enz. De laatste
twee hebben echter niets te maken
met lengte van het jaar in dagen, uren
en seconden.
De laatste grote kalenderovergang,
namelijk van de Juliaanse naar de
thans geldende Gregoriaanse had
plaats in de 17e eeuw. Door het weg-
laten van de schrikkeljaren was men
namelijk 12 dagen ten achter geraakt.
Men sloeg die eenvoudig over, stelde
een goede regeling in voor de schrik-
keljaren en de zaak was rond. Deze o-
vergang heeft tot in het begin van on-
ze eeuw zijn sporen nagelaten in de
huur van meiden en knechten op het
platteland. Zij verhuurden zich alge-
meen op 1 mei. Maar de boeren wil-
den hun geen 12 dagen cadeau geven
en verschoven dus in vele streken de
huur naar 12 mei...

HERZIENING
ZIJN wij nu met onze kalender hele-
maal gelukkig? Nee, dat niet. Per
eeuw lopen wij toch weer seconden
voor. Afgezien daarvan vinden han-
delsmensen en ruimtevaartdeskundi-

gen het bezwaarlijk, dat onze 12
maanden ongelijk van lengte zijn. On-
derwijskringen betreuren de elk jaar
wisselende vakanties. Velen wensen,
dat een bepaalde datum (laten wij
zeggen: 25 december) elk jaar op een-
zelfde weekdag (bijvoorbeeld zondag)
zal vallen. Dat kan (rekent u het maar
uit) als wij elk jaar één week van 8 da-
gen invoeren plus per schrikkeljaar
twee weken van 8 dagen, de zoge-
naamde blanco dagen.
In 1954 reeds hebben de Verenigde
Naties een besluit genomen tot her-
ziening van de Gregroiaanse kalender
(die toch wel op de hele wereld erkend
wordt) bij internationaal accoord.
Maar dat accoord is nooit bereikt.
Waarom niet? Daar zijn eerst de gods-
dienstige bezwaren: Een of twee blan-
co dagen, dat zijn de dagen die men
wilde toevoegen aan 1 week per jaar
en aan 2 weken per schrikkeljaar, zijn
absoluut onaanvaardbaar voor Joden
en Zevendedagsadventisten en ook
voor de Mohammedanen. Tenslotte
ook voor de vele Christenen die de
zondag in ere houden en dat regel-
matig om de 7 dagen willen doen.
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