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Van de 309 geregistreerde landbo uwbedrijven 129 zonder opvolger

LANDBOUW IN VORDEN VERGRIJST
Vergaderingen worden over het algemeen
slecht bezocht, behalve wanneer er dingen
aan de orde komen waar men zelf nauw bfl
is betrokken. Dan willen de mensen wel
komen.
Een frappant voorbeeld hiervan was de ge-
combineerde vergadering van de afd. Vor-
den van de GMvL, CBTB en de ABTB wel-
ke maandagavond in zaal Smit werd ge-
houden en waarvoor een overweldigende
belangstelling bestond. Aanleiding hiervan
was het onderwerp ,,De landbouw in Vor-
den". De heer A. G. Mennink die een kort
openingswoord hield waarbij hij zijn vreug-
de over de goede opkomst niet onder stoe-
len of banken stak (speciaal was hij ver-
heugd over de belangstelling van veel jeug-
dige boeren) gaf een klein overzicht over
het afgelopen jaar hetgeen hij uiteindelijk
samenvatte met de woorden „Het was al
met al niet slecht voor de boeren".
Vorig jaar zijn in Vorden gegevens verza-
meld over de ontwikkeling van de plaatse-
lijke landbouwbedrijven. Gegevens om de
raad van de gemeente Vorden een inzicht
te verstrekken over hoe de Vordense boer
reilt en zeilt. Weliswaar is de Vordense
raad hierover door bepaalde omstandighe-
den nog niet op de hoogte, maar de heer
H. Pardijs (voorlichter) was van mening
dat het gedane onderzoek dermate belang-
rijk was dat de agrarische bevolking en
andere belangstellenden hierover thans ge-
informeerd dienden te worden.
Het werd een uitvoerige bloemlezing waar-
bij de heer Pardijs de aanwezigen duidelijk
maakte hoe de stand van zaken wat betreft
de landbouwbedrijven in Vorden is. In Vor-
den zijn 309 geregistreerde bedrijven met
in totaal 3319 ha cultuurgroen d.w.z. 2761
ha grasland en 558 ha bouwland.
Van deze 309 bedrijven „vallen" er 286 on-
der de melkveehouderij (waarvan 27 be-
drijven met ligboxstallen). Bedrijven van 5
ha ztjn er 55 (18%); 5-10 ha 109 (35%);
10-15 ha 76 (25%) en boven de 15 ha 69
(22%).
Aantal melkkoeien in Vorden: van 0-3 22
(7,7%); 4-9 koeien 55 (19,2%); 10-19 koei-

en 106 (37%); 20-29 koeien 61 (21,3%);
30-49 koeien 35 (12,2%); 50-74 koeien 6
(2,1%) en van 75-99 slechts één (0,4%).
Dat betekent dat 14,7% meer dan 30 melk-
koeien heeft. In Oost Gelderland ligt het
gemiddelde op 18,5%.
De ontwikkeling sinds 1967 (toen waren er
in de categorie melkveehouderij 327 bedrij-
ven tegen thans dus 286) wat betreft het
aantal bedrijven met minder dan 20 koeien
is als volgt: 1967 301 bedrijven; 1969 270
bedrijven; 1971 245 bedrijven; 1973 201 be-
drijven; 1974 in totaal 183 bedrijven. Be-
neden de 20 melkkoeien hebben dus 64%
van de bedreven; beneden de 30 koeien
85%. De overige 15 procent heeft 34% van
de melkkoeien.
Er zijn 50 melktankbedrijven d.w.z. dat 40
procent van de melk per tank wordt aange-
voerd. De heer Pardijs verwacht dat na
Nieuwjaar dit percentage op rond 50%
komt te liggen. Het totale aantal melk-
koeien bedraagt 5180 hetgeen neerkomt op
1,7 koe per ha.
Wat betreft de totale omvang van de be-
drijven in Vorden (de zgn. Standaard Be-
drijfseenheid) 34,3 ligt beneden de 60 SBE;
26,3% beneden de 60-110; 20,1% beneden de
110-150 en 19,3% beneden de 150 SBE.
Bij het bespreken van de leeftijdsopbouw
van de ondernemers maakte de heer Pardijs
bekend dat de landbouw in Vorden aan het
vergrijzen is. De cijfers luiden: boven de 65
jaar 36 ondernemers; 60-64 jaar 41 onder-
nemers; 55-59 jaar 49; 50-54 jaar 58; 45-49
jaar 43; beneden de 45 jaar in totaal 87
ondernemers.

OPVOLGERS
In totaal hebben 129 van de bedrijven geen
opvolgers; van 117 bedrijven is op dit mo-
ment de opvolging niet bekend (b.v. bij de
jongere gezinnen). Slechts 63 bedrijven
d.w.z. 20,4 procent hebben op dit moment
opvolgers „klaar staan".
149 bedrijven hebben geen ontwikkelings-
mogelijkheden; 81 bedrijven zijn ontwikkeld
en 79 bedrijven kunnen ong ontwikkelen.
Bij de 149 bedrijven met geen ontwikkeling

rijst de vraag moeten deze bedrijven wel of
niet ankmelken. Dat hangt af van vele fak-
toren zoals b.v. inkomen, kosten, opbrengst,
bestaande gebouwen, beschikbare arbeid
etc.

Over de zgn. „probleembedrijven" merkte
de heer Pardijs op dat vakmanschap zeer
belangrijk is, daarnaast moet de onderne-
mer een goede mentale instelling hebben. In
welke tak deze ondernemer zich moet ont-

wikkelen hangt behalve van de interesse af
van. de oppervlakte van de grond. De heer
Pardfls gaf tijdens zijn uiteenzetting een
groot aantal praktijkvoorbeelden. Wel wees
hij erop dat elk bedrijf anders is. Vaak is
individuele voorlichting nodig. Neem alleen
dan ingrijpende beslissingen nadat deze
goed zijn doordacht en berekend, aldus ad-
viseerde de heer Pardijs. Na de pauze kon
men over de door de heer Pardijs verstrek-
te gegevens discussiëren.

Koerselman
cassettes
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KLEUREN-TV ?

WIST U

dat u voor ƒ 18,— per week
zonder aanbetaling de aller-
nieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

ITT
SCHAUB-LORENZ

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

3 jaar garantie op alle types
kleu^ntelevisie

2 jaaWgarantie op alle overige
apparatuur
Eigen servicedienst, ook in de
weekends
3 maanden garantie op iedere
reparatie

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

De eerstvolgende vergadering van de raad
der gemeente Vorden zal plaatsvinden op
16 december. Daarom zal deze week in deze
rubriek in hoofdzaak aandacht worden be-
steed aan de raadsagenda en zal verder nog
iets worden medegedeeld over het ophalen
van huisvuil in het buitengebied.

De raadsagenda.
Op de agenda komen de volgende onder-
werpen voor:

•—• Wijziging uitkerings- en pensioenveror-
dening wethouders.

- Vaststelling lozingsverordening riolering
-— Subsidie in restauratiekosten „de Wiers-

se".
—• Verdaging van een door de heer J. F.

Fleurke ingediend bezwaarschrift tegen
weigering bouwvergunning.

— Medewerking ex artikel 50 Kleuteron-
derwijswet R.K. Kleuterschool dorp bfl
de aanschaf van meubilair en materiaal.

- Medewerking ex artikel 50 Kleuteron-
derwijswet Nutskleuterschool bij aan-
schaf van diverse materialen.

- Subsidie Stichting Peuterspeelzaalwerk.
— Krediet voor het verbeteren van de ge-

meentewoning Smidsstraat 17.
- Wijziging „Toldijk" in „Tolweg".
- Wijziging vergoedingsregeling vrijwilli-

ge brandweer.
— Aanvulling lijst beschermde monumen-

ten in de gemeente Vorden.
- Voorlopige vaststelling gemeentereke-

ning 1974.
- Voorlopige vaststelling rekening 1974

van het gemeentelijk grondbedrijf.
- Verzoek tot schadevergoeding ex artikel

49 Wet op de ruimelijke ordening van de
heer P. A. Baron van der Borch tot Ver-
wolde.

Op één van deze onderwerpen zal nader
worden ingegaan te weten:

Vaststelling lozingsverordening riolering.
Ingevolge artikel l lid l van de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren is het ver-
boden zonder vergunning met behulp van
een daarvoor bestemd werk, afvalstoffen,

verontreinigende of schadelijke stoffen, in
welke vorm ook, te brengen in oppervlakte-
wateren.
Artikel l lid 2 van genoemde wet bepaalt,
dat het verbod, bedoeld in het eerste lid,
niet geldt voor een lozing met behulp van
een werk dat op een ander werk is aange-
sloten, mits de door de beheerder van dat
andere werk gegeven voorschriften bij de
lozing worden nageleefd.

Deze in het tweede lid bedoelde, zogenaam-
de geschakelde werken zullen zich in vele
variaties kunnen voordoen. Veelal zal een
bepaald perceel met behulp van een werk
zijn aangesloten op een gemeentelijke rio-
lering en zal deze riolering zijn aangesloten
op een zuiveringsinstallatie. Deze zuive-
rings-installatie loost het effluent op een
oppervlaktewater, dat in beheer is hetzij bfl
het Rijk, hetzij bfl de Provincie, hetzij even-
tueel bij een ander openbaar lichaam (arti-
kel 6 van de wet).
Voor de lozing van het effluent (hiermee
wordt bedoeld het door de zuiverings-in-
stallatie gezuiverde water) verleent de be-
heerder van het oppervlaktewater vergun-
ning, of indien de beheerder van het opper-
vlaktewater dezelfde is als de beheerder
van de zuiveringsinstallatie, stelt deze daar-
voor een beschikking vast (artikel 7 van
de wet).

In dit samenstel valt noch de gemeente
voor de gemeentelijke riolering noch de
partikulier voor het lozingswerk van zijn
perceel op de gemeentelijke riolering onder
het lozingsverbod van artikel l van de wet,
met dien verstande, dat het verbod weer
geldt wanneer de door de beheerder van de
zuiveringsinstallatie gegeven voorschriften
bij de lozing niet worden nagekomen.
De wet gaat er dus vanuit, dat de beheer-
der van de zuiveringsinstallatie voorschrif-
ten kan geven aan de gemeente als lozer
op die installatie. Hetzelfde geldt voor die
gevallen waarin de gemeentelijke riolering
rechtstreeks zou lozen op een oppervlakte-
water. In beide soorten van gevallen zullen
aan de daarvoor nodige vergunning voor-
schriften kunnen zijn verbonden waaraan
het afvalwater moet voldoen en is er de

hoofdzaak dat deze voorschriften worden
doorgespoeld aan degenen die op de ge-
meentelijke riolering zijn aangesloten.
Om te bewerkstelligen, dat het op de zui-
veringsinstallatie of het oppervlaktewater
aangevoerde afvalwater aan de door de be-
heerder ^gestelde voorwaarden voldoet, zal
de gemeente op haar beurt dus voorschrif-
ten moeten geven met betrekking tot de
eisen waaraan het afvalwater dat op de
gemeentelijke riolering wordt ontvangen,
moet voldoen. Voor het geven van deze
voorschriften is een privaatrechtelijke rege-
ling denkbaar.

Het verdient echter in het algemeen geen
aanbeveling een zaak waarbij publieke be-
langen zijn betrokken, privaatrechtelijk te
regelen, indien een publiekrechtelijke rege-
ling getroffen kan worden.
Het verdient dan ook de voorkeur deze
kwestie bij verordening te regelen. Een (pu-
bliekrechtelijke) verordening biedt de beste
mogelijkheden voor het geven van een
rechtspositie aan hen die bij de regeling
belang hebben.
In dit verband kan gedacht worden aan re-
gels voor het aanvragen van een vergun-
ning en de behandeling van de aanvraag,
de weigeringsgronden, het beroepsrecht, het
overleg met de beheerder.

Een publiekrechtelijke regeling ligt ook
voor de hand vanwege de verwevenheid van
de materie met de uitvoering van de Wet
verontreiniging oppervlakte wateren.
De verordening beperkt.zich niet tot het
aspekt van de verontreiniging van het op-
pervlaktewater. Het biedt ook de mogelijk-
heid voorschriften te geven in het belang
van de bestemming en de goede werking
van zuiverings technische werken en in het
belang van het rioolstelsel en tot het te-
gengaan van gevaar en stank.

Ophalen huisvuil buitengebied.
Nu l januari 1976, Nieuwjaarsdag, valt op
de ophaaldag van het huisvuil in de buiten-
wijken Delden en Hackfort, zal in plaats
van op deze dag het huisvuil in de genoem-
de buitenwijken worden opgehaald op zater-
dag 3 januari.

Brandje
Zondagmiddag ontstond op de Ruurloseweg
bij de Kranenburg een begin van een brand-
je in een rijdende auto. Passerende auto-
mobilisten hebben met brandblusapparaten
het brandje geblust.

Pannekoekenrit
A.s. zondag organiseert de Auto- en Motor-
club De Graafschaprijders een pannekoe-
kenrit. De start is bij Rotonde. Alle auto-,
motor- en bromfietsrrjders kunnen eraan
deelnemen. Iedereen krijgt bij de finish een
pannekoek aangeboden.

Aktiviteiten
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre gaat vrij-
dagavond a.s. heerlijk smullen. Het zal niet
al te vroeg op de avond zijn want het be-
stuur h^ft bepaald dat de leden eerst mee
moeten ̂ Ppèn aan een dropping, waarvan
het vertrek is bepaald bij Hotel Bloemen-
daal. Men kan zich daar opgeven.
Men blijft het bij Jong Gelre in het „bénen-
werk" zoeken want op zaterdag 3 januari
wordt in zaal Smit het traditionele Nieuw-
jaarsbaJ^fcphouden met medewerking van
CannonVHl. 17 januari zal een bezoek wor-
den gebracht aan de bowling te Deventer.
U ziet het de boog bij Jong Gelre te Vorden
staat beslist niet gespannen.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Diederik Roudewijn, z,v. A. G. van
der Reijt en C. M. A. J. Chorus.
Gehuwd: B. J. Heuveling en S. B. H. Braam

Verspreiding
Contact

Editie Vorden 18 december
normaal

Editie Ruurlo 18 december
normaal

Editie Hengelo 16 december
normaal

Kerstmis- en
Oud en Nieuw-nummer:

Editie Vorden
verspreiding copy binnen
14 december 19 december

Editie Ruurlo
verspreiding copy binnen
24 december 18 december

Editie Hengelo
verspreiding copy binnen
24 december 17 december

Oud en Nieuw:

GEEN CONTACT

Eerste verspreiding 1976:

Editie Vorden
verspreiding
8 januari

copy binnen
6 januari

Editie Ruurlo
verspreiding copy binnen
8 januari 5 januari

Editie Hengelo
verspreiding copy binnen
13 januari 7 januari

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 december (3e Adventszondag):
10.00 uur ds. J. Veenendaal, m.m.v. Het
Jeugdkoor o.l.v. de heer Nuis

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 14 december: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink, Gezinsdienst m.m.v. Wilden-
borchse sohool en Zanggroep Medlerschool
o.l.v. mevr. Hazekamp
Het lied van de week/van de zondag: Gez.
121. Na de dienst in dorp en kapel: verkie-
zing ambtsdragers.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 december: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; 19.00 u. ds. J. Bonnes te Neede

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 10.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.16 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'B avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, teL 1066

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wiJkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wiJkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In bat wijkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, teL 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1382,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05760-12981.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 0-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toiiekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken la het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konslstoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak ia het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05758-2346

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma,, di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18̂ 0-21.00 u. 14.00-17.30 u,
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
KIPFILET

GELD. SCHIJVEN

BIEF- OF
AJUINBURGERS

SOEPPAKKET

MALSE RIBLAPPEN

Runderstooflappen

100 gram

4 halen

3 stuks

ONS BEKENDE
NU

500 gram

500 gram

138
3 BETALEN

298
258
598
498

Steeds voorradig LAMS- EN KALFSVLEES

Vleeswaren
Kalfsleverworst 500 gram

Boerenmetworst

BERLINER

PALINGWORST

Slagersleverworst

100 gram

150 gram

250 gram

225
129
79
109
139

ZONNETUIlt
BLANKE WITLOF

SOEPGROENTE

JONATHANS

COX ORANGE

BANANEN goudgele „„ Wo

MANDARIJNEN

500 gram

PANKLAAR
per bakje

HANDAPPEL
2 kilo

HANDAPPEL
\ 2 kilo

CLEMENTINES
per net

139
55
189
198
98
239

DIEPVRIES-VOORDEEL

Choc. ijstaart
IGLO spinazie
IGLO soepgroente

grote
van 650 voor

pak 450 gram nu voor

bekertje nu

Frikandellen grijpzak a 25 stuks
van 535 nu

495
85
49

435

Alles zolang de voorraad strekt

MARGARINE Vruchtenlim

DAGVERS VOORDEEL

500 gram

500 gram

Dinsdag 16 december

HUTSPOT

RIBBETJES
Woensdag 17 december

GEK. BIETEN

SPEKLAPPEN

500 gram

dik bevleesd
500 gram

500 gram

magere
500 gram

45
248

59
248

59
248

GRAAG TOT
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

Bij aankoop van 20,— aan boodschappen

een grote plak CHOCOLADE GRATIS

BOLLETJE ZOUTJES
mini of lange stix per pak 69
Voor de laatste maal In '75

CLOSETPAPIER
pak a 4 rol 99

WASVOORDEEL
Dobbelman blauw
ALL zeeppoeder
RADION zeeppoeder
CLIEN

9karton

voordeden

498
750
498
298
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Erwtensoep
literblik van 245 voor

VOORDEEL
HENKES BESSEN- OOR
JENEVER van 12,75 nu öv/U

Floryn of Eelaart
JONGE JENEVER

Floryn CITR. BRANDE-
WIJN van 10,40 nu

Café Oriëntal MOKKA
LIKEUR van 15,50 nu

Costa Blanca SHERRY
Med. 2 Ifr van 13,95 nu

Rum - Gin - Vodka
WHISKY om te mixen

995

795

1295

1095

795

[ SLIJTERIJ
Mispelblom BRANDE-
WIJN van 14.30 nu

Henkes LIKEUREN
alle smaken

Baxter's Barley Bref
WHISKY van 14,95 nu

Smirnoff VODKA
van 14,95 nu

DUJARDIN VIEUX
blauw van 13,75 nu

LANDWIJN
3 liter voor

1195

695

1095

1195

1095

895

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

SLAGROOMSTAM

TOMPOUCEN

van 365 nu

5 stuks

318
225

Bloemen en Planten
in pot nu slechts

per bos

98
298

ZOETWAREN VOORDEEL

van 395 voor

SUIKERKRANSJES

AFTER EIGHT

Bastogne koeken pak van 179 voor

BORRELNOOTJES Calvé
van 177 voor

95

298

159

149

SUPERVOORDEELTJES

Vinet landwijn
wit - rood -rose - van 330 voor 298
MOSELBLUMCHEN c

ko,?!5 flessen III

K.G. vac. koffie
250 gram van 251 voor 209
ROZEBOTTEL HERO confuture jam

nu per pot 159

SANTUSA
per pot 298

VOOR DE KLEINTJES

Roosvicee
dubbele fles van 390 voor 298
HONIG MIE

MIX HAGEL

pak van 169 voor 149

KWINKSLAG
500 gram 229 nu 198

Kalf s- of kipperagoutv
u
a
N

n°£9 voor 239

THEEZAKJES COMBO
pak van 105 voor 89

«

Appelsap
of Jus d' Orange
KRINGS - Grote fles 69
KOFREMELK ff«e

L
M78nu 149

Nieuwjaarsrolletjes
KOOF ZE NU - Per doos 295

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

>
i
i
»>
>
>
>
>

r>•
><

< >

Oi



Kweek Uw eigen kleur
en geurl

Jiffy minigro
kweekkosje'

Grandioze Welknpjes
Gun de vogels een
goedkoop winterrestaurant

ff£

Vogelvoederiiuisje

grootformaat, lage prijs, Inclusief
pakje zaad, o.a. begonia en
geranium. Afmetingen: 60x22x8 cm.
Goed voor 44 Jiffy bakjes (5 cm
vierkant). Kleur en geur naar keuze.
Normaal f 12.25,
nu héél goedkoop,
voor een
aktieprijs van

op weer en wind gebouwd! Decoratief
in Uw tuin, maar vooral ook een
beschut winterrestaurant voor de vogels.
Voor het goeie
doel extra
voordelig.
Van f 34.90 voor

5̂ 11%

Vbgelsnocks
voor van de winter...
Vergeet komend winterseizoen de
vogels niet! Voer hen ongepelde en
opgebrande pinda's. Of strooi een

mengsel strooivoer. Denk ook aan
vetbollen (zaad ingelegd in vet,

óók voor kanaries en tropische
vogels). Ze snakken er naar!

gsiBurwn vuui ue vuy ei&.

f 27.95
i geur naar Keuze.

f 9.75 HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

ENKELE PRIJSTIPS
VOOR DE DURE
DECEMBERWEKEN

100% wollen tapijt
zelf meten, zelf halen, zelf leggen
BERBER 400 cm breed, foam-rug voor
woon- en slaapkamer
geen 159,- of 129,- maar voor de QQ c(\
speciale decemberprijs van CKJjWW

p. sfr. m.

Nylontapijt
in twee dessins 400 cm breed, foam-rug,
voor woon- en slaapkamer
nu voor de zelf meten, zelf halen, JJQ c/>
zelf leggen-prijs van w^5%/w

Keukentapijt
200 cm breed voor de zelf meet, on Cfl
zelf haal en zelf leg-prijs van O*J5%W

Novilon „Star"
200 cm breed, tijdelijk voor 29,50

Eiken wandmeubels
220 cm breed, 200 cm hoog. Niet voor de
normale winkelprijs van 1175,- 07^
maar een decemberprijs van Of %/j™

775 -
175 breed en 200 hoog voor

Wandmeubel
185 cm hoog, 185 cm breed, wengé met
wit front. Niet voor de normale winkelprijs
van 995r- maar voor een RQ'?
decemberprijs van Ow%/5"

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

hengelo <gid>
tel. 05753-1461

14 DECEMBER

DANSEN

Buffoons

Ook in de rundvee ligboxenstal heeft de In-
diana rubbervloer reeds bewezen de beste

vloer te zijn.

BETAAL U NIET ARM AAN
DUUR STROOISEL

Geen gesjouw meer met zand, zaagsel, schaaf-
sel of kippenmest. Geen werk meer met dicht-
maken van gaten en kuilen in de boxen. Een
zachte, schone, droge vloer. Geen zand of an-

dere rommel in de kelder.

Geen broeihaard van ziektekiemen
Rustige en schone koeien met gaaf beenwerk
en schone melk. Vraag ons adressen van tevre-
den gebruikers. A. R. Wagenvoort, stalinrich-

ting, Vorden, telefoon 05752-1259

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

BROOD
een maal apart

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Morris Mini 1973
Renault R 12 TL 1971
Datsun 140 J de Luxe 1974
Citroen 2CV 6 1974
Citroen Ami 8 Break
GS 1015 motor 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 504 1972
Ford Taunus coupé 1300 .. 1970
Morris Mini 850 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of lOiOOO km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Adventsterren

kaarsen
diverse soorten

kerstboompieken

prachtige druipkaarsen
enz. enz.

Hengelo, tol. 05753-1787
Linde, fel. 05752-6641
Ruurlo, fel. 05735-1541
Vorden, fel. 05752-1352

•j [•

spoorstraat 46 ruurlo
rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

Speciaal voor Kerstmis
* ZIJDE-JERSEY

in chique en smaakvolle dessins.
Reeds vanaf 13,90

TWEED- EN LODEN STOFFEN
Om de winter warm door fe komen.
Reeds vanaf 11,90

* Prachtig comb. PULLI'S
Reeds vanaf 11,50

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG £-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

VOOR AL UW

KERSTART.
KERSTBOOM-
VERLICHTING

KERSTBOOM-
VERSIERING

KAARSEN enz.
BIJ

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Telefoon 1261
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Restauranthouder J im Dadema bouwde
zelf een sauna in de verloren uurtjes
Jim Dadema aan de Stationsstraat te Vorden is nu niet bepaald een persoon
die langdurig met de armen over elkaar kan zitten. Officieel heet het dat hij
restauranthouder is (hotel Bloemendaal). Want om je brood te verdienen
moet je toch een vak uitoefenen, nietwaar!
Maar wanneer je Jim Dadema over zijn zaak hoort vertellen en hij sleept je
mee om alles toch eens nauwkeurig te bekijken dan heb je eerder het ge-
voel dat je hier te maken hebt met één of andere enthousiaste bouwvakker,
die trots vertelt wat hij allemaal gemaakt heeft. Aan een restauranthouder
denk je dan al lang niet meer.

SOORT FAMILIEHOTEL
„Het moest een soort familiehotel worden.
Ik bedoel de gasten moeten zich bij ons
thuis voelen. Echt lekker ontspannen. Dus
ik ben gelijk lambrizeringen gaan maken,
terrasjes bouwen, barbecue e.d.
Samen met mijn vrouw heb ik drie maan-
den in Zevenaar een metselaarscursus ge-
volgd. Na één uur cursus ben ik al be-
gonnen met de binnenmuren van de slaap-
kamers," zegt Dadema gekscherend. In een
snel tempo werd er voorts een dinerzaal
gecreërd, een vertrek met open haard, ter-
wijl boven de ene na de andere slaapkamer
verrees.
Totaal zijn er nu 10 gastenkamers (capa-
citeit 20 hotelgasten). Over de bezetting is
het echtpaar Dadema redelijk tevreden.
„Natuurlek zitten we niet de gehele zomer
konstant vol, maar we mogen niet moppe-
ren." Verder worden er veel vergaderingen
gehouden terwijl zij het hele jaar door hun
handen vol hebben met kleine partijen e.d.
Vooral veel diners. „Daaraan besteed ik
veel aandacht, een beetje exclusief, leuke
opmaak, bloemetjes op tafel. Juist die klei-
ne dingen doen het," zegt Jim Dadema.

SAUNA GEBOUWD
Een paar maanden geleden ontsproot weer
een nieuw plan in Jim Dadema's brein.
„Weet je wat Dien, ik ga een sauna bou-
wen, die is er niet in Vorden, dus waarom
niet," zo zei Dadema hardop tot zijn vrouw.
De handen werden vlot uit de mouwen ge-
stoken. In de kelder onder het huis (65 m2)
werd gemetseld en getimmerd dat het een
lieve lust was. ,,Ik zal je vertellen dat ik

BOORDEVOL PLANNEN
Hij zit boordevol ideeën en kan bijna zijn
mond niet houden wat hfl over één, hooguit
2 jaren, weer voor plannen heeft. „Hou je
mond hier nu maar over, dat is op dit mo-
ment niet aan de orde," zo zegt echtgenote
Dien resoluut.
Na een uurtje, het echtpaar Dadema zit be-
hoorlijk op de praatstoel, kan ook zg niet
nalaten ons een tekening te laten zien over
hun toekomstplannen. We moesten wel
plechtig beloven daar niets over te schr^-
ven, want eerst moeten vergunningen wor-
den aangevraagd. Enfin, u weet wel hoe
dat gaat, liever niet de mond voorbij pra-
ten.
Drie jaar geleden nam Jim Dadema Hotel
Bloemendaal van zijn schoonouders over.
Daarvoor was hij in de horeca werkzaam
in de bediening. O.a. prijkte een paar jaar
achter zijn naam „passagierssteward". Da-
dema dacht op een gegeven moment bjj zich
zelf van Hotel Bloemendaal is iets te ma-
ken.

heel wat saunabaden van te voren heb ge-
had. Wat een zweten." Onwillekeurig strijkt
Dadema langs zijn voorhoofd alsof hij de
zweetdruppels nog voelt!
Het dient gezegd, de heer des huizes heeft
er iets moois van gemaakt. Behalve de
sauna zelf (rechtstreeks door de firma
Blokhuis uit Haaksbergen uit Helsinki ge-
ïmporteerd) is er een dompelbad van 3,5
bij 4 meter en een tweetal gezellige relax-
ruimtes.
Daarnaast is er een solarium waarvan men
gratis gebruik kan maken. Eind deze week
begin volgende week wordt de sauna (10
personen kunnen er tegelijkertijd terecht)
officieel in gebruik genomen. De prijs be-
draagt tien gulden (incl. solarium). Bij wij-
ze van introduktie kan men een „tienritten-
kaart" kopen voor 75 gulden.

GEEN HARTVERLAMMING
Nu is het over het algemeen zo dat de
mensen weinig van sauna's afweten. Vaak
hoor je, ik ben nogal gek, nat bezweet en
dan het koude bad in, een hartverlamming
hou je ervan over! Dit is natuurlijk pure
onzin. Omdat de schrijver van dit artikel-
tje zelf een paar jaren wekelijks een sauna-
bad neemt lijkt het mij goed u een paar
punten te noemen.

De sauna heeft een bijzonder prettige uit-
werking, het bevordert de huiddoorbloeding.
Door het transpireren en de stimulerende
werking op de nierfunktie worden talrijke
afvalstoffen afgevoerd. De hartfunktie
wordt bij een juiste afwikkeling van het
saunabad sterk ontlast. Een sauna wordt
zelfs toegepast bij revalidatie van hartpa-
tiënten na een hartinfarkt.

Eenmaal per week genomen saunabaden
bieden voldoende weerstand tegen voorko-
mende besmettingen. Nu moet men niet
denken dat men in de sauna „afvalt". Bij
het gewichtsverlies in de sauna gaat het
allereerst om vochtverlies. Een blijvende ge-
wichtsvermindering is alleen in combinatie
met een verstandig dieet te realiseren.

Er is eigenlek nog veel meer over te ver-
tellen. Het beste is, lieve mensen, neem
zelf eens een saunabad. U zult het als bij-
zonder plezfcrig ervaren en bovendien voelt
u zich door-en-door schoon. Jim Dadema:
„Ik ben er zelf bijna niet meer uit te slaan!"

Rouwcentrum in Vorden:
„Heel wat voeten inde aarde'
Het jaar 1975 Ls bijna ten einde en nog
steeds heeft de gemeenteraad van Vorden
zich niet uitgesproken over de plek waar
een rouwcentrum (al dan niet bescheiden)
zal worden gebouwd.
Ook bij de raadsstukken voor de vergade-
ring van dinsdag 16 december ontbreekt
een dergelijk voorstel. Toch bestaat er nog
een kleine kans dat een agendapunt be-
treffende deze kwestie aan de raadsstuk-
ken wordt toegevoegd maar dan moet er
wel snel een uitspraak van het Bisdom ko-
men.
We bedoelen hier het zgn. plan Bogchel-
man dat behelst een rouwcentrum niet ach-
ter de R.K. Kerk in het dorp maar daar-
naast. Besprekingen met het Kerkbestuur
zfln hierover reeds gepleegd. Wethouder
Bogchelman verwacht wel dat (mocht het
voor 16 december niet lukken) binnenkort
„spijkers met koppen" kunnen worden ge-
slagen.

VRAAGTEKEN
Vooreerst moet hier toch wel een vraag-
teken bij geplaatst worden, want de kwes-
tie of rouwcentrum of mortuarium of aula
is al diverse keren in de raad behandeld en
steeds wanneer je dacht nu wordt een be-
slissing genomen, dan kwam er weer
iemand met een nieuw voorstel op de prop-
pen en moest één en ander weer bestudeerd
worden!
Over één ding is men het wel eens gewor-
den nl. dat een rouwcentrum zal worden
gebouwd. Wanneer alles nogeens op een
rijtje wordt gezet dan kan de raad wat be-
treft de paatsbepaling kiezen uit o.a. ach-
ter de R.K. Kerk; naast de R.K. Kerk; Alg.
Begraafplaats, terwijl in oktober ook nog de
mogelijkheid, het leegstaande schildershuis
Blaauboer, werd genoemd. Keuze genoeg en
nu maar hopen dat er niet nog meer sug-
gesties komen, want het wordt hoog tijd
dat er nu inderdaad die beroemde spijkers
worden geslagen!
Nu dateren plannen om in Vorden tot een
rouwcentrum te komen al van jaren ge-
leden. Onwillekeurig gaan mijn gedachten
dan uit naar één van de eerste initiatief-
neemsters die het uiteindelijke reseultaat
t.z.t. uit de krant zal moeten vernemen.
Ik bedoel hier mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg,
de enige vrouw die ooit zitting heeft gehad
in de raad van Vorden en die bij de laatste
gemeenteraadsverkiezing op een dusdanige
plaats door de leden van haar party werd
gezet, dat herverkiezing bijna niet meer
mogelijk was!
Dat heeft haar ontzettend veel verdriet ge-
daan omdat haar verdwijnen uit de raad
automatisch inhield dat ze het voorzitter-
schap van de openbare leeszaal en biblio-
theek alsmede het bestuurslidmaatschap
van het bejaardencentrum De Wehme heeft
moeten beëindigen omdat ze deze funkties
als afgevaardigde van de raad bekleedde.
Dit alles heeft haar bijzonder aangegrepen
omdat zij zich zowel voor de leeszaal als
het bejaardencentrum zogezegd „het vuur
uit de sloffen liep". Het alom bekend dat
op mevr. v. d. Heide steeds een beroep kon
worden gedaan. Het gedwongen afscheid
moeten nemen van al die werkzaamheden
die haar bijzonder na aan het hart lagen,
heeft het echtpaar v. d. Heide mede doen
besluiten om Vorden vaarwel te zeggen en
zich in een naburige plaats .(Borculo) te

gaan vestigen.
WaRJom haar naam in verband gebracht
met het rouwcentrum? Wel omdat zij al
jaren geleden in de Vordense raad 'n warm
pleidooi hield voor het bouwen van een
aula. De plek was er ook al nl. naast ga-
rage Barink aan de Nieuwstad waar toen
de familie Hekkelman woonde in een oud
boerderijtje. Dit boerderijtje moest worden
afgebroken en op die plek zou een aula
verrijzen.
Inderdaad de boerderij verdween (er staat
nu een bungalow) maar helaas er was geen
geld voor een aula. Mevr. v. d. Heide heeft
er daarna een flink steentje toe bijgedragen
dat men in Vorden van de rouwkamers van
De Wehme en Villa Nuova gebruik mocht
maken!
Voor degene die het interesseert, het gaat
mevr. v .d. Heide thans uitstekend. „We
hebben een mooi huis, fijne buren en ik
woon in een gemeenschap waar de handen
daadwerkelijk uit de mouwen worden ge-
stoken. In Vorden werden er soms teveel
zaken o pde spits gedreven," aldus mevr.
v. d. Heide, die met deze woorden blijk geeft
het wel en wee in Vorden nog steeds te
volgen, zij het dan niet van nabij maar uit
de krant.

Aktiviteiten
^petbal verenig i ng
Vorden
Vrijdagavond 12 december wordt er voor de
junioren van de voetbalvereniging Vorden
e^fcspeurtocht (per voet) gehouden. Na af-
li^F wacht de deelnemers een heerlijke kop
snert. In de kantine zal een discoteam aan-
wezig zijn om de jongelui bezig te houden.
Vriendinnetjes van de spelers mogen best
meekomen, zo deelt de juniorencommissie
mee.

De klaverjasavonden van de voetbalvereni-
ging Vorden mogen zich in een steeds groei-
ende belangstelling verheugen. Vrijdag-
avond 19 december vindt wederom in de
kantine een kaverjasavond plaats waarvoor
fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld. De
klaverjasavonden voor 1976 zijn vastgesteld
op 23 januari, 20 februari; 19 maart en
16 april.

Zondag 28 december wordt er een grote
bosloop georganiseerd voor alle leden, pu-
pillen, junioren, senioren. Ook donateurs,
dames en ouders kunnen hieraan meedoen.
En wat krijgt u na afloop? Juist, een war-
me kop snert.

TENNISKLUB BEGINT GESTALTE TE
KRIJGEN IN VORDEN
Gebruik makend van de „speelruimte" (het
afgelopen seizoen kon immers nog niet wor-
den getennist) heeft het bestuur van de
nieuwe tennisclub voornamelijk achter de
schermen gewerkt.

Het heeft in deze periode kennis kunnen
maken met een merkwaardige, zij het niet
onbeknde sport: hordenlopen op een veld
vol voetangels en klemmen. We zullen u
niet vermoeien met allerlei details van de
besprekingen. Er kan worden volstaan met
de opmerking, dat heel wat uren zfln be-
steed aan het beoordelen van de technische
en/of financieel-economische facetten met
betrekking tot de keuze van de banen, het
aantal banen, de situering, financiering,
subsidies enz. Tevens werden de standpun-
ten van de gemeente gepeild.

Stap voor stap werden de horden genomen,
waarbij niet te veel op zere tenen werd ge-
let. De plannen zijn uitgewerkt en 't hoofd-
doel, namelijk het kunnen tennissen in het
komende seizoen lijkt te kunnen worden ge-
realiseerd.

Als alles volgens deze plannen verloopt, ko-
men er drie gravelbanen op het veld naast
het huidige gymlokaal MJ de Vordense
beek, dus praktisch in het centrum van het
dorp. Deze banen worden aangelegd door
de tennisclub, die aanvankelijk in stich-
tingsvorm zal opereren.
Aan de genoemde banen werd de voorkeur
gegeven, aangezien vrij snel over de grond
zou kunnen worden beschikt. Bovendien is
het bijzonder praktisch indien in verloren
uurtjes overdag niet al te ver van huis zou
kunnen worden getennist.

Voor de kinderen van tennisspelende moe-
ders zal naast de drie banen op een gedeel-
te dat voor een vierde baan wordt gereser-
veerd, een zandbak worden aangelegd. Te-
vens is een terras geprojekteerd. Het is nog
niet zeker of van een gedeelte van het gym-
lokaal als kleedruimte gebruik zal (kun-
nen) worden gemaakt.

Indien dit niet het geval is, zal naar een
andere oplossing worden gezocht. Buiten de
tennisbanen komt beplanting, terwijl in de
planning verder een parkeerhaven is opge-
nomen. Op deze manier zal een fraai ten-
nispark ontstaan, waaraan niet alleen de
tennisspelers veel plezier kunnen beleven.
Het bestuur van de tennisclub stelt zich
voor in het begin van het komende jaar
een algemene ledenvergadering te beleg-
gen, waarin diverse zaken zullen worden
besproken.
Er wordt naar gestreefd de contributie zo
laag mogelijk te houden, zodat aan een
ieder de gelegenheid wordt geboden met de
tennisport kennis te maken.

In de afgelopen periode hebben zich reeds
veel belangstellenden aangemeld als aspi-
rant-lid. Een grote groep geïnteresseerden
heeft eerst de ontwikkeling willen afwach-
ten. Welnu, we dachten dat met de zomer
in het vooruitzicht het moment is aange-
broken om deze groep aan te sporen zich
eveneens op te geven als aspirant-lid van
de tennisclub.

Het bestuur van de Tennisclub Vorden.
Secretariaat: mevr. Verhoeve,
Het Wiemelink 28, Vorden,
telefoon 2210.

Vierentwintig informatie-avonden:

Tweede inspraakronde over streekplan
Oost-Gelderland is begonnen
Vorige week is een serie van vier en twin-
tig openbare voorlichtingsbijeenkomsten
over het streekplan Oost Gelderland begon-
nen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt me-
de aan de hand van een klank- en beeld-
programma uit de doeken gedaan, wat de
onlangs gereed gekomen alternatieve on-
derwerpen van het streekplan precies in-
houden.
Wie wil meedenken over de vraag welk
voorontwerp het beste is, kan zich laten
inschreven als deelnemer aan een van de
gespreksgroepen, die begin volgend jaar
over het streekplan gaan praten .De groe-
pen zullen naar verwachting enkele keren
bijeenkomen, onder leiding van een speciaal
opgeleide neutrale gespreksleider, die te-
vens lid is van een van de Oostgelderse
streekcommissies.
De bijeenkomsten hebben in ieder geval zo
dicht mogelijk bij de woonplaats van de
deelnemers plaats. Door het werken met
gespreksgroepen hopen de Oostgelderse
streekcommissies, die de inspraak met me-
dewerking van de provincie organiseren, te
bereiken dat degenen die zich voor de toe-
komst van de Achterhoek willen inzetten,
ruimschoots gelegenheid krijgen hun ge-
dachten te vormen en een weloverwogen
oordeel uit te spreken.
Voor de zomer van 1976 zullen de streek-
commissies de meningen die in de gespreks-
groepen naar voren zijn gekomen, aan het
Provinciaal bestuur rapporteren. Pas daar-
na beslist de Provincie welk voorontwerp
tot een volledig streekplan moet worden
uitgewerkt.
De vier en twintig voorlichtingsbijeenkom-
sten vallen in de periode van l december
tot l februari. Tijdens de bijeenkomsten zal
aan de hand van een klank- en beeldpro-
gramma en met behulp van kaarten uit-
voerig worden ingegaan op de inhoud van
de voorhanden zijnde voorontwerpen. Iedere
belangstellende ontvangt ook het boekje
Streekplan Oost Gelderland in de maak,
voorontwerpen, waarin de plannen duide-
lijk staan omschreven.
Naast de vier en twintig voorlichtings-
avonden worden nog twee afzonderlijke bij-
eenkomsten gehouden, speciaal bedoeld
voor docenten van het voortgezet onder-
wijs en vormingsleiders. Dan zal tevens
worden gesproken over de mogelijkheden
de scholen en de vormingsinstituten in te
schakelen bij de inspraak over het streek-
plan. ^^
Gedacht ^Wdt aan projekten in het kader
van vakken als aardrijkskunde en maat-
schappijleer.
Hoewel de inspraakprocedure nu pas goed
begint geven de Oostgelderse streekcom-

missies al enige tijd ruchtbaarheid aan de
mogelijkheid tot inspraak. Als gevolg
daarvan hebben zich al negenhonderd men-
sen opgegeven als lid van een gespreks-
groep. Daarnaast hebben vijf en twintig
scholen kenbaar gemaakt belangstelling te
hebben voor het streekplan.
Overigens mag worden verwacht, dat het
aantal insprekers nog flink zal toenemen,
omdat dezer dagen de streekcommissies aan
circa 3000 organisaties en verenigingen in
de Achterhoek nog een brief is verzonden,
waarin wordt gewezen op de voorlichtings-
bijeenkomsten en de mogelijkheid tot in-
spraak.
Daarnaast krijgen ook de ruim 3000 perso-
nen bericht, die in 1973 op enigelei wijze
belangstelling toonden bij de eerste in-
spraakronde. Tenslotte zullen dezer dagen
in allerlei kranten nog advertenties ver-
schijnen en zullen affiches worden verspreid
ter aankondiging van de openbare voor-
lichtingsbijeenkomsten.
Een aantal regionale organisaties, waar-
onder vakbonden en landbouworganisaties,
is gevraagd schriftelijk hun visie te geven
op de drie alternatieve voorontwerpen, van
de specifieke belangen uit, die zij beharti-
gen. Door ook deze reacties op te nemen
in het eindverslag hopen de Oostgelderse
streekcommissies een zo compleet mogelijk
beeld te kunnen geven van de wensen die
onder de bevolking leven.
Belangstellenden kunnen zich opgeven als
deelnemer aan een gespreksgroep tot aan
het moment, dat de voorlichtingsbijeenkom-
sten in hun gemeente hebben plaats gehad.
Opgave kan gebeuren door een briefje (zon-
der postzegel) aan het secretariaat van de
streekcommissies Oost Gelderland, Ant-
woordnummer 64 in Doetinchem, of door
een teelfoontje aan 08340-30845. Het gratis
boekje over de voorontwerpen kan hier ook
worden aangevraagd.

In onze omgeving hebben de voorlichtings-
bijeenkomsten plaats op: donderdag 11 de-
cember in hotel De Gouden Karper aan de
Dorpsstraat 9 te Hummelo; dinsdag 16 de-
cember in café-rest. 't Witte Paard, Ruur-
loseweg l in Zelhem; dinsdag 6 januari in
hotel De Roskam, Hoofdstraat 26 in Gors-
sel; donderdag 8 januari in de foyer van de
Lochemse Schouwburg in Lochem; maan-
dag 12 januari in de Buitensociëteit te Zut-
phen; dinsdag 13 januari in café Den Bre-
mer, Zutph.-Emmerikseweg 37 in Toldijk;
donderdag 15 januari in café De Pauw,
Rijksstraatweg 11 in Warnsveld; maandag
19 januari in hotel Bakker, Dorpsstraat 24
in Vorden; maandag 26 januari in De Kei-
zerskroon, Dorpsstraat 15 in Ruurlo.

Betaling
abonnements-
geld Contact

U kunt vanaf heden uw
abonnementsgeld voor het
jaar 1976 voldoen per Rabo-
bank nr. 36.64.02.374
Amrobank nr. 48.63.19.245
of per postgiro nr. 1205867
t.n.v. Drukkerij Weevers b.v.
Vorden
Tot l januari 1976. Aan de
drukkerij Nieuwstad 12
kunt u terecht tot en met
24 december 1975.

Het abonnementsgeld
bedraagt ƒ 22,50 p. jaar

Wordt u na l januari een kwitan-
tie aangeboden, dan komt er ƒ 2,50
administratie- en inkassokosten bij
en betaalt u ƒ 25,—.

GEZINSDIENST IN DE
KAPEL WILDENBORCH
A.s. zondagmorgen 14 december, de derde
Adventszondag, zal er (zo is het plan) een
Gezinsdienst worden gehouden in de Kapel
de Wildenborch, gelegen halverwege Vor-
den-Loohem, aan de Kapelweg.
De dienst staat uiteraard in het teken van
Advent en van het komende kerstfeest. Aan
deze gezinsdienst hopen mee te werken
leerlingen van de Wildenborchse school en
de zanggroep van de Medlerschool onder
leiding van mevrouw Hazekamp. Litur-
gieën worden gestencild en bij de ingang
uitgereikt.
De prediking, de vertelling zal kort zijn en
zoveel als mogelijk is, gehouden worden in
gesprek vooral met de aanwezige kinderen.

In een kleine ruimte als de Wildenborchse
Kapel is dat wel mogelijk. Het bevordert de
levendigheid en ook de betrokkenheid van
de jongeren en de ouderen in de dienst.
Iedereen, jongeren en ouderen, is zondag-
morgen hartelijk welkom in de Kapel de
Wildenborch.

AKTIVITEITEN VAN DE
RAAD VAN KERKEN
De plaatselijke Raad van Kerken, waarin
vertegenwoordigd zijn de R.K. parochies in
Vorden en de Kranenburg, de Gereformeer-
de Kerk en de Hervormde Kerk te Vorden
en omgeving, houdt deze week (8-13 de-
cember) een rondgang, een KOLLEKTE,
om de al enkele jaren bekende Kerstaktie
voor zieken en hoogbejaarden mogelijk te
maken en ook om het zo een Kerstgroet
van ons allemaal te laten zijn.

ADVENTS-DIENST. Op de avond van de
j laatste Advents-zondag, zondagavond 21
december (volgende week zondag) belegt

! de Raad van Kerken een Advents-dienst in
r de Hervormde dorpskerk te Vorden.
; Het kerkkoor uit de Kranenburg „Cante-
I mus Domino", onder leiding van de heer A.
Wissink, heeft haar medewerking toege-
zegd. Plaatselijke pastores leiden deze ge-
zamenlijke dienst. Liturgieën worden ge-
stencild en uitgereikt. De Raad van Kerken
nodigt eenieder graag uit om naar de dorps-
kerk te komen.

KERSTZANG VORDENSE KOREN

Het wordt een goede traditie dat de Vor-
dense koren: Het Vordens Dameskoor, de
Chr. Gemengde Zangver. Excelsior en het
Vordens Mannenkoor vlak voor kerst en
als gezamenlijke inzet van de kerstviering
een KERSTZANG zingen in de Herv, dorps-
kerk. Dit jaar is het gepland op zaterdag-
avond 20 december. Het duurt ongeveer
een uur. De toegang is voor iedereen vrij.
Wel wordt er 'n kollekte gehouden voor de
gemaakte onkosten. Verder werken mee:
de cantor-organist Rudy van Straten en ds.
Krajenbrink. Graag maken we opmerk-
zaam op deze Kerstzang van de Vordense
koren.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
HERV. KERK
Zondag j.l. is in de Hervormde Kerk be-
kend gemaakt dat a.s. zondagmorgen 14
december na de dienst in de dorpskerk en
na de dienst in de Kapel de Wildenborch de
verkiezing van ambtsdragers gehouden zal
worden.
Door de periodieke aftreding en ook door
uitbreiding van de Herv. Kerkeraad zullen
tien ambtsdragers gekozen moeten worden:
ouderlingen, ouderling-kerkvoogden en dia-
kenen. De dubbeltallen (in alfabeüache
volgorde) staan vermeld in het Kerkblad
van de Hervormde gemeente voor deze
maand december. Dé leden der gemeente,
tot stemmen bevoegd, worden uitgenodigd
om aan deze verkiezing van ambtsdragers
deel te nemen.



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
n goeieslager

Donderdag: Hamburg./Geld. schijven 219

vrijdag: Verse worst c 349
500 gram

za»erdag: Fijne kroketten

De gehele
week: Stooflappen

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

MALSE
500 gram

Varkenslappen 5
m

0o
s
g
v
r
a
a
n
m

de ham

Nasi of bami 500gram

Spèklappen 500 gram

Bakbloedworst 5 plakken

Gehakt a

FIJNE VLEESWAREN
ALLES UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

BLOEDWORST
200 gram

PALINGWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

MAGER GEKOOKT SPEK
150 gram

Maandag: TONGE WORST
100 gram

Dinsdag: CERVELAAT
100 gram

z'50

UIT ONZE BROODBOETIEK
WAARSCHUWING WAARSCHUW! NG U wist daf het brood van Hart-
man bl) ons in de boefiek het beste is. Toch zijn er n Aenkele mensen die
Hat nickf n^nrof^fH hohb^n En daf Iran nio» !dat niet geproefd hebben. En dat kan niet!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Tompoucen

van 365 nu

5 stuks nu slechts

GROENTE EN FRUIT
^gehele Spruit|es

Handappelen
1 kilo

Colden Deli-
cious 2 kilo

Sinaasappels SPAANSE
plm. 2 kilo

Maandag
en dinsdag:

Woensdag:

IMPORT
per stuk

150 gram nu

net plm. 1 kg

1 kilo

vers, gekookt
500 gram

PAK El plm. 20 stuks deze week

Gron. koffiekoek
KLINKHAMER
van 212 nu

DOBBELMAN BLAUW
2,2 kilo van 570 nu

ANDY NORMAAL
500 gram onze prijs

OLBA ROOKWORST
van 139 nu

PEDRO RA VELA MONTELLA
per 2 flessen nu

Smith chipito's
2 SMAKEN
onze prijs geen 98 maar nu

CONIMEX ATJAR TJAMPOER
nu

VÏVO TOILETPAPIER
4 rollen nu

DIEPVRIES
Bitterballen
30 stuks nu

Frikandellen
8 stuks nu

Kroketten
14 stuks nu

Doperwten BonServa

zeer fijn - van 220 nu

Soepgroente
150 gram

ZUIVEL-AFDELING
Magere vanillevla
1/1 liter

Chocoladevla
y2 liter

Korrel oploskoffie
VIVO pot 200 gram
normaal 498 nu

MAGERE CHOCOLADEMELK
1/1 liter nu

ANABEL TUINBONEN
grote pot nu

CALVE SLASAUS
0,5 liter van 231 nu

Up drink
RAAK
onze prijs nu

RIEDEL SINAS
1/1 liter bij ons slechts 89

139
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 13 dec.

RIEDEL CASSIS
1/1 liter bij ons slechts

AARDBEIEN OF ABRIKOZEN normaal 145 - onze prijs



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje

MARK

Wim Oostendarp
Gerrie Oostendarp-

Olthuis
Ruurlo, 6 december 1975
Koopmanstraat 6

De een had een meisje
verwacht, de ander had
een jongen gedacht. Maar
ik kon mij daaraan niet
storen, zoals ik was, ben
ik geboren.
Dankbaar en blij dat we
zijn met ons dochtertje en
zusje

Maria Wilhelmina
YVONNE
Elly en Willy
Weulen Kranenbarg
Gerbentje

Zelhem, 8 december 1975
Palmberg 15

Voor de vele felicitaties,
bloemen en andere atten-
ties, ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk, zeg-
gen wij u allen hartelijk
dank.

W. Klein Bramel
R. Klein Bramel-

Haverkamp

Vorden, december 1975
Reeoordweg 2

Voor het medeleven, on-
dervonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve moeder en
opoe

AALTJEN
MAALDERINK

wed. van Gerrlt Pardijs
betuigen wij u onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
A. D. Pardijs

Vorden, december 1975
Stationsweg 9

Wie wil zijn eengezins-
woning in Vorden of om-
streken ruilen voor onze
flatwoning in Zutphen?
Brieven onder nr 40-1
buro Contact

H.H. konijnenfokkers
wij ontvangen weer
uw

voor de kerstdagen
op vrijdag 12 dec.
a.s. van half zeven
n.m. tot 9 uur n.m.
bij café Eskes,
Dorpsstraat 42
Vorden
Wij betalen als al-
tijd de hoogste prijs

J. FRANKEN
Hummeloseweg 36
Hengelo, tel. 05753-1295

Een ijstaart als
desserf

geeft een feestelijk
besluit aan uw
kerstdiner ! ! !
vanaf 5,25
gaarne vroegtijdig
bestellen

IJSSALON
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

STALLING met moge-
lijkheid tot weidegang ge-
zocht, tussen Vorden en
Ruurlo voor 2 rijpaardjes
halfbl. Arabier. Geen
pension. Tel. 05752-2001

Te koop:
mooie kerst-
bomen
alle maten

J. M. Peppelman
Kerkhoflaan 3, Vorden

Weggelopen: een zwart-
witte poes. Tegen belo-
ning terug te bezorgen
De Boonk 21 05752-2501

Al kerst- en
nieuwjaarskaarten
verzonden!

Nog niet?
Nu vindt u nog
volop keus bij:

SIGARENMAGAZIJN
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Attentie
bestel vroegtijdig
voor de a.s. feest-
dagen uw
kerstkalkoen
haantjes, kip of
eieren
alles vers

POELIERSBEDRIJF
W. ROSSEL
Telefoon 1283

gaan nu trouwen op woensdag 17 de-
cember om 12.00 uur in het gemeentehuis
en om half één in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Receptie van 4 tot 5.30 uur in de zaal
van „Ons Huis", Schoolweg 10, Rheden.

Toekomstig adres:
Steenbakkersweg 18, Rheden

Inplaats van kaarten

WIM VISSER
en
JOKE VREEMAN

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op donderdag 18 decem-
ber a.s. om 14.15 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Vorden, december 1975
Hamsveldsezijweg 2
Hertog Karel van Gelreweg 10
Toekomstig adres: Beethovenstr. 10, Zutphen

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
rest. „'t Wapen van 't Medler" (gebr.
Eykelkamp), Ruurloseweg 114, Vorden.

en
WILLY SMEENK

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven dat zij het voor-
nemen hebben in het huwelijk te treden.

•KEï'
De voltrekking zal plaats vinden op
donderdag 18 december a.s. om 12.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. J. Zijp uit
Apeldoorn.

December 1975
Prof. P. Willemsstraat 46, Maastricht
Ruurloseweg 43, Vorden
Toekomstig adres: Catharinal. 11, Apeldoorn

Gelegenheid tot gelukwensen van 20.30
tot 22.30 uur in hotel „De Hoofdige
Boer", Dorpsstraat 38 te Almen.

DICK PARDIJS
en
INA KLEIN BRAMEL

zijn blij en dankbaar u te kunnen mede-
delen dat we D.V. op 18 december 1975
gaan trouwen.

Dit zal plaatsvinden om half twee in
het gemeentehuis te Vorden.
We willen bovenal een zegen vragen van
God. omdat we Hem in ons huwelijk
niet kunnen en willen missen. We doen
dit in de grote kerk te Vorden, aanvang
14.00 uur.

Psalm 127:1 „Als de Here het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlie-
den daaraan."

December 1975
Voorst, Appenseweg 13
Vorden, Reeoordweg 2

Ons toekomstig adres is: Warnsveldseweg 98a,
Zutphen, telefoon 11806

Gelegenheid tot feliciteren van half 4
tot half 6 in zaal Smit te Vorden.

JAN KLEIN BRINKE
en
BERTIE LENSELINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 19 de-
cember 's middags om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden door ds. J. Veenendaal.

Vorden, december 1975
Kruisdijk 7 / Mispelkampdijk 50

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit te Vorden.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Inplaats van kaarten

Woensdag 17 december a.s. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

G. AALPOEL
en
B. L. AALPOEL-DE WEERT

hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van half 5 tot 6 uur
in hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Deventer: A. Schaaphok-Aalpoel
J. Schaaphok
Fré, Dineke en Gerrit-Jan

Vorden: J. H. Hazekamp-Aalpoel
G. W. Hazekamp
Annelies, Han, Henriet en Wim

Vorden, Margrietlaan 4

Heden behaagde het de Here van onze zijde
weg te nemen mijn lieve vrouw en onze dier-
bare dochter, zuster en schoonzuster

HERMINA CORNELIA BARGMAN
echtgenote van W. van Ooijen

op een leeftijd van 46 jaar.

Uit aller naam:
W. van Ooijen
M. Bargman-Keizer

Lochem, 3 december 1975
Dr. C. van Disselweg 7

Ingevolge de wens van de overledene heeft de
teraardebestelling in besloten kring te Vorden
plaats gevonden.

Royale collectie Anjer verlovingsringen

FA Köhler-Wissink
Honogerie - Goud - Zilver - Optiek
Spalstraat 15 - Hengelo (G.) - Telefoon 1374

Ook op afspraak.

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 15 december
10-13 uur op het marktplein tegenover vinotheck Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Speciale aanbieding

voor de komende feestdagen

10% KORTING
op alle

GERO ZILMETA
CASETTES
GROTE SORTERING

GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 75

Onmisbaar bestek,

kwaliteit voor jaren

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Telefoon 1261

SLAAPCOMFORT
j droom In blank eiken!
'Laagbelijnd slaapkamerinterieur dat aan hoge eisen voldoet.

Blank eiken gecombineerd
met bruin laqué.
Led i kant 140x190/200



STEREO
Radioversterkers
Platenspelers
Cassetterecorders
Bandrecorders
Stereokombinaties

STEREOKOMBINATIE
van radioversterker en platenspe-
ler, kompakte uitvoering met ge-
luidsboxen. Prijs vanaf ƒ 595,—

STEREO RADIOVERSTERKER
tevens uitgerust met lange, midden
en korte golf. Kontinu vermogen
2 x 11 watt. Met geluidsboxen.
Van ƒ 795,— voor / 549,—

STEREO PLATENSPELER
in verschillende prijsklassen
vanaf ƒ 229,—

STEREO CASSETTERECORDER
of stereo cassettedeck
vanaf f 395,—

STEREO BANDRECORDER
ook te gebruiken als recorderdeck.
Tevens mogelijkheid voor mono-
opname en weergave.
Prijs vanaf ƒ 699,—

langspeelgrammofoonplaten in di-
verse prijsklassen. Speciale kerst-
platen waaronder:
Zingen bij de kerstboom ƒ 6,95
Kerst met Gert en
Hermien ƒ 17,90
The Cats:
A merry Christmas f 17,90

CASSETTEBANDEN
Basf C 60 cassettes
3 stuks ƒ 9,90
Basf C 90 cassettes
3 stuks ƒ 14,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Alle soorten jenever 10,95

Vieux 11,50

Citroen brandewijn 8,95

Brandewijn 12,50

Café Slijterij KRIJT
Wichmond - Telefoon 05754-285

WEEKENDAANBIEDING

Mooie draion

kinderdeken
maai
90x110 8,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

REKLAME
VRIJDAG EN ZATERDAG

Restant marsepein
100 gram
500 gram

1,00
4,50

Bitterkoekjes
voor de pudding
per 100 gram

IETS NIEUWS:

Kerstpunten
slagroom, bitterkoekies, rum,
kersen en vakmanschap, heerlijk !

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit in
ZWANEHALZEN

Uitnodiging
Kerstfeest

NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

Evenals vorige jaren nodigen wij
alle bejaarden in de gemeente
Vorden uit samen met ons het
Kerstfeest te vieren op woensdag
17 december 's middags 2 uur in
zaal Smit.
's Avonds kwart voor 8 voor
eigen leden.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen ko-
men, dan dit graag doorgeven aan mej. Mei-
nen, Julianalaan l, telefoon 1641

WARME BAKKER
OPLAAT

het adres voor goed en
lekker

BROOD
Dorpsstraat 11

P.S. Wij hebben weer
volop

kerst-
kransjes

Wat
elke a.s.

Bruidegom
moet

weten.
Kom voor

de Grote Dag bij
ons kijken en passen uit

onze uitgebreide kollektie
trouwkostuums.

Wij staan u graag bij met 'n
advies of een origineel

idee.

Fortex kollektie -
'n wereld in mode

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

IJSBAAN VORDEN
Het bestuur van de IJsvereniging
Vorden deelt mede, dat de leden-
kaarten 1975/76 afgehaald kunnen
worden op

zaterdagmorgen 13 decem-
ber a.s. van 10-11.30 uur in
het Jeugdcentrum.

Na 13 december worden de prijzen
van de ledenkaarten met 50%
verhoogd.

Ter kennisneming volgen onderstaande
tarieven:
1. Ie gezinslid / 6,—
2. Verdere gezinsleden tot 18 jaar / 2,—
3. Verdere gezinsleden boven 18 jaar ƒ 6,—
4. Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer

kinderen beneden 18 jaar) ƒ 12,50
5. Dagkaarten voor NIET-leden van 18 jaar

en ouder ƒ 2,—
6. Dagkaarten voor NIET-leden tot 18 jaar

ƒ 1-

M. Groen, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
A. Schipper, penningmeester

SUPERBENZINE
95,9 cent

Diesel 52,8 et.
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

»• W. Eij'erkamp
Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden roe-
pen sollicitanten op voor de betrekking van

SCHOONMAAKSTER
VAN DE OPENBARE
LAGERE SCHOOL
IN LINDE
Ruurlosweg 106

Salaris: / 316,— bruto per maand
Vakantietoelage: 7,8%

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het ge-
meentebestuur binnen 10 dagen na het ver-
schijnen van dit blad.

Nadere inlichtingen worden gaar-
ne verstrekt ter gemeentesekretarie
afdeling onderwijs/personeelszaken

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaal-
waren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

VOORAL UW

12 DECEMBER
DROPPIG JONG GELRE

Wapen- en Sporthandel

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Oalléestr.

Geopend 8.30-12.30

Te koop van part.:
Renault 4 dec. '69 km-
stand 89.000. Zeer goed
onderhouden ƒ 950, — .
Te bevr. zaterdag na 14
uur Naessens, Het Jeb-
bink 45, Vorden tel. 1896

Om zelf een lekker toetje
te maken !

1 liter vers ijs
vruchten en
slagroom
6,25

IJSSALON
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel.

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Martens

Y.A.M.C.
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS'
VORDEN

Jaarlijkse
pannekoekenrit
Zondag 14 december a.s.

Start vanaf 14.00 uur bij de
Rotonde, Kerkstraat 3

Onderweg gezamenlijk pannekoeken eten

U komt toch ook!

ttetds Joeltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Vrijdag 12 december

DROPPING
JONG GELRE

Vertrek 19.45 uur bij
hotel Bloemendaal

Voor:
kerstkaarten
kalenders
agenda's en
almanakken
het adres:

BOEKHANDEL
HIETBRINK

Te koop: jonge herders-
honden. Gazoorweg 2,
Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553

Hel is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee Verstandig met aardgas
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is Onderhoud, werk voor de
bepaald geen kleinigheid. vakman
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huls).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En .voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

.̂ X^^^
^^r ^^^^^r <$f|||| ^^^^

^ ^
^^^^ jMgfcak ̂ ^^^

^̂ SÉ w^^
SUL£O| im&
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de luodekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

sutdt 4oeUreffcndl

Zutphenseweg — Vorden
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B&W van Vorden vinden 5000 nertsen
meer dan genoeg voor Baron P. A. van
der Borch tot Verwolde
De heer P. A. baron van der Borch tot Verwolde mag zijn nertsfokkerij niet
uitbreiden. Op het ogenblik heeft hij een hinderwetvergunning voor het hou-
den van 5000 nertsen. Uitbreiding tot 8000 dieren is niet toegestaan. Dit schrij-
ven B. en W. van Vorden aan de raad (die dinsdag 16 december bijeenkomt).

Het Vordense college heeft zijn beslissing
gebaseerd op het advies van de inspekteur
van de volksgezondheid. Dat advies kwam
er op neer dat door verdere uitbreiding van
de nertsenfarm tot ongeveer 8000 dieren en
door de situering van de farm ten opzichte
van de nieuwbouwwijk langs de Hoster-
kamp een zodanige hinder van ernstige
aard door stank voor omwonenden zou op-
treden, dat daaraan redelijkerwijs niet door
het stellen van voorwaarden voldoende kan
worden tegemoet getreden.
Het college is dan ook van mening dat de
heer Van der Borch tot Verwolde niet in
aanmerking komt voor schadevergoeding
ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Volgens B. en W. op formele
gronden omdat het besluit van B. en W. om
een hinderwetvergunning te weigeren niet
was naar aanleiding van een aanvraag van
baron Van der Borch maar van de heer J.
Kruiswijk uit Apeldoorn. „Zo er al sprake
van schade mocht zijn, dan vloeit deze voort
uit het weigeren van een hinderwetvergun-
ning en niet uit de bepalingen van het be-
stemmingsplan."
Het weigeren van de hinderwetvergunning
was gebaseerd op het grote aantal bezwa-
ren. Niet alleen van bewoners van het be-
stemmingsplan Vorden-Zuid '69, maar ook
van bewoners aan de Nieuwstad, welke wo-
ningen in het algemeen reeds meer dan
dertig jaar geleden gebouwd ztjn en dus
voor de oprichting van de nertsenfarm. Een
ander argument om de vergunning te wei-
geren was volgens B. en W. de situering
van de nertsenfarm ten opzichte van de
nieuwbouwwijk langs de Horsterkamp.
In een uitvoerige documentatie schetst het
college de geschiedenis van de nertsenfarm.
Op 22 december 1960 kreeg baron Van der
Borch tot Verwolde een vergunning voor
het houden van nertsen. Daaraan werd on-
der meer de voorwaarde verbonden dat de
„nertsfokkerij" niet zodanig mag worden
uitgebreid dat deze komt te liggen op een
afstand van minder dan 125 meter van de
bestaande of in het gemeentelijke uitbrei-
dingsplan voorziene woningen. Op 20 juli
1973 kreeg de gemeente een klacht van een
bewoner van Plan-Zuid dat bij oostelijke
wind veel overlast werd ondervonden van
de nertsenfarm.
In oktober 1973 vroeg baron Van der Borch
een hinderwetvergunning voor het houden
van 5000 nertsen. Hij kreeg die vergunning
op 12 februari 1974. Op 26 september 1974
ontving de gemeente een verzoek van de
heer J. Kruiswijk uit Apeldoorn voor een
hinderwetvergunning voor het uitbreiden,
in werking houden van een nertsenfokkerij
met mestopslag, gevestigd of te vestigen
in Vorden, Horsterkamp 6. Deze aanvraag
betrof een uitbreiding van de bestaande
nertsen van baron Van der Borch van 5000
tot 8000 dieren. Die vergunning werd ge-
weigerd. Tegen die weigering heeft baron
Van der Borch protest aangetekend. De
Vordense raad zal in de vergadering van
16 december moeten beslissen.

EXTRA SUBSIDIE „DE WIERSSE"
In februari j.l. heeft de raad van Vorden
ƒ 21.517,— als subsidie bijgedragen in de

kosten van de restauratie van kasteel De
Wiersse. Thans blijkt dat de restauratie-
kosten ƒ 77.278,46 meer bedragen. B. en W.
Stellen de raad volgende week dinsdag voor
een aanvullende subsidie te verlenen van
ƒ 23.184,—.
Verder stellen B. en W. voor om de Stich-
ting Peuterspeelaaalwerk een subsidie te
verlenen van ƒ 1000,— per Jaar. Dit over de
jaren '75 en '76. De ouderbijdrage per dag-
deel bedraagt ƒ 3,—. Gaan we dit bedrag
verhogen dan zal dat tot gevolg hebben dat
verschillende ouders hun kinderen niet meer
naar de peuterspeelzaal kunnen of zullen
sturen, aldus de mening van B. en W.
Gezien de hoge kosten voor leiding, huur
etc. is het voor de Stichting onmogelijk een
sluitende begroting te maken om de peu-
terspeelzaal op een verantwoorde manier te
laten voortbestaan. Wel heeft CRM een
subsidieregeling in het leven geroepen maar
die regeling geldt alleen voor peuterspeel-
zalen die voor l januari 1975 zijn gestart.
Voor het aanschaffen van diverse materia-
len tjb.v. de Nutskleuterschool stellen B. en
W. aan de raad voor ƒ 4000,05 beschikbaar
te stellen. Voor het aanschaffen van meu-
bilair en materiaal voor de nieuwe R.K.
kleuterschool in het dorp wordt de raad ge-
vraagd ƒ14.550,38 te voteren. Momenteel
zijn er 23 kleuters op deze school. B. en W.
verwachten dat mei 1976 plm. 36 kleuters
de school zullen bezoeken. Bij de ingediende
aanvraag van de Katholieke Stichting Sint
Anthoniusscholen „Kranenburg-Vorden" is
uitgegaan van de aanvulling tot 33 kleuters.

„TOLDIJK" WORDT „TOLWEG"
De weg die de verbinding vormt tussen de
Vordenseweg in de gemeente Hengelo en
de Deldensebroekweg in de gemeente Vor-
den heeft 2 namen nl. Deldenseweg in Hen-
gelo en Toldifk voor het gedeelte in Vorden.
Bovendien roept de naam „Toldijk" associa-
ties op met de buurtschap Toldijk in de ge-
meente Steenderen, hetgeen steeds aanlei-
ding tot verwarring geeft. De gemeente-
raad van Hengelo heeft op verzoek van B.
en W. van Vorden besloten om de naam
Deldenseweg te wijzigen in Tolweg. B. en
W. stellen de raad nu voor om de naam
Toldijk eveneens te wijzigen in Tolweg.
Op de aanvullende lijst beschermde monu-
menten in de gemeente Vorden zullen de
volgende gebouwen geplaatst worden (in-
dien de raad daarmee akkoord gaat): boer-
derij Almenseweg 59; bouw- en koetshuis
Baakseweg 4 en 6; boerderij Baakseweg 12;
boerderij Mosselseweg 7-9; boerderij Mos-
selseweg 2; boerderij Onsteinseweg 22;
boerderij Strodjjk 10; boerderij Wierserallee
10; boerderij Wildeniborchseweg 9.

RAADSVERGADERINGEN IN 1976
De raad van Vorden zal in 1976 op de vol-
gende dagen (allemaal dinsdagavonden)
bijeenkomen: 27 januari; 24 februari; 30
maart; 27 april; 25 mei; 29 juni; 31 augus-
tus; 28 september; 26 oktober; 30 novem-
ber en 28 december. Voor de goede orde, u
kunt deze data alvast noteren. Het is ech-
ter niet nodig dat u het gemeentehuis op-
belt om plaats te bespreken!!

Samenstelling
werkgroep Leef-
baarheid Vorden
. . . En hoe het er meestal
toe gaaf . . .

Er zijn blijkbaar mensen die denken dat
ondergetekende het bij de werkgroep voor
het zeggen heeft. Ze zijn helemaal fout met
die gedachte. Ondergetekende is alleen
maar woordvoerder, contactman met de
pers: „de koningin der aarde". En alleen
als zodanig heeft hij het voor het (na) zeg-
gen. U voelt de nuances wel.

Freiherr von Mengden (van de Wientjes-
voort), dat is de voorzitter. Men mag wel
zeggen: een heel democratische, gemoede-
lijke (vaak ter zake kundige!) voorzitter.
Hfl zit niet zo exact vóór. Hy zit vaak ter-
zijde. Dan belt hij, zittende de werkgroep-
vergadering, zo maar iemand op om inlich-
tingen. Als hy dan in de kring terugkomt,
zit hij even achter. De dingen zijn enkele
ogenblikken aan hem voorbijgegaan. Men
brengt hem dan vlug „im Bilde". En hij zit
weer voor. Niet als Mao, „der Vorsitzende",
maar veel meer als een milde Paus de
XXIIIste, zeer behulpzaam bijgestaan door
een vaak Duits sprekende mevrouw Klom-
pé-Mamalou, om zo te zeggen.

De secretaris, dat is de altijd bezige werk-
bij die z'n tijd beheert als goud en al z'n
uren rustig vult, de heer A. Turfboer. Hij
mag zulke vergaderingen wel. „Man, je
steekt daar veel bij op, links en rechts vlie-
gen de informaties je om de oren."

Maar één op haar eerste vergadering par-
does als pcnningmeesteresse gelanceerde
gast, mevrouw Snoep-Jager, slaakt* na af-
loop de spontane verzuchting: „Het Iflkt
wel een Poolse landdag, zo'n vergadering.

Op z'n minst een Jodenkerk!"
Ik vroeg: „Werden er geen besluiten geno-
men, waarde mevrouw?"

„O, jawel!" Ze moest het verbaasd toege-
ven. „Merkwaardig genoeg ging, inderdaad,
iedereen met een werkopdracht naar huis.
Een werkgroep is het wel. Maar 't gaat zo
rommelig! Ik kan 't niet anders zeggen. Ik
geef 't toe, er zijn voldoende leden die op
tijd vragen: „en wat besluiten we nu?"

Om kort te gaan, beste donateurs en lieve
sympathisanten, uw werkgroep is als volgt
samengesteld (alfabetische volgorde): 1.
mej. Dolleman; 2. Henri van Dorsten; 3.
mr. G. J. Jansen; 4. Jaap Kettelerij; 5. R.
J. L. Koerselman (Contactman Gemeente-
lijke Komcommissie); 6. E. J. A. Freiherr
von Mengden; 7. mevr. G. C. E. von Meng-
den-von Heydebreck; 8. mevr. I. J. M.
Snoep-Jager (penningmeesteresse); 9. M.
G. Spiegelenberg; 10. mevr. H. F. G. Sten-
ger-Torringa; 11. A. Turfboer (secretaris).
Jawel, „de Raad van Elf".

De werkgroep komt financieel op gang.
Gelukkig wel. Ondanks het feit dat de
naam van mevrouw Snoep-Jager verkeerd
in Contact stond (fout van de woordvoer-
der). Het geld stroomt nu binnen. Voor alle
sympathisanten die de werkgroep ook wil-
len steunen, volgt hier nog eens een op-
somming van de juiste gegevens:

Rekening Rabobank Vorden, nr. 36.64.23.600
t.n.v. mevr. I. Snoep-Jager, Zutphenseweg
53, Vorden, penningmeesteresse Werkgroep
Leefbaarheid Vorden (haar tel.nr. is 1867).
Het hoofddoel blijft niet alleen een boompje
en een groenvoorziening, ook dat uiteraard,
maar dat zijn secondaire zaken, ofschoon
niet onbelangrijk! Neen:

„voor het overige is de Werkgroep van oor-
deel, dat het zware doorgaande verkeer, om
Vorden heen moet!" Carthago!
Helpt u ons ook dit te verwezenlijken? Niet
ten koste van anderen, maar ten behoeve
van Leefbaarheid Voor Allen!

Henri van Dorsten

IJsvereniging
Vorden
bestaat 10 jaar
De Vordense IJsvereniging bestaat 10 jaar.
Wat bovendien zeer opmerkelijk is, is dat
het bestuur nog hetzelfde is als bij de op-
richting. Verhitte discussies over de toe-
stand van de ijsbaan zullen er nauwelijks
zijn geweest, want gedurende dit lustrum
zijn de schaatsen niet vaak te voorschijn
gehaald om de doodeenvoudige redenen dat
de winter het diverse keren heeft laten af-
weten.
Zo kon de secretaris de heer J. F. Geerken
dezer dagen tijdens de jaarvergadering het
jaarverslag weer in de ijskast laten, want
over vorig jaar viel niets te vermelden.
Penningmeester A. Schipper moest wel en-
kele geluiden laten horen, maar dan in ne-
gatieve zin. Gedurende de laatste twee ijs-
loze winters waren er geen inkomsten voor
de vereniging waar tegenover staat dat de
kosten voor huur, rente en aflossing wel
zijn gebleven.
De oorspronkelijke zeer gezonde ijsvereni-
ging heeft hierdoor een belangrijke veer
moeten laten waardoor zij zich genoodzaakt
ziet om bjj de gemeente aan te kloppen
voor subsidie. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende heren A. Schipper en
G. Vreeman herkozen.
De heer Geerken die deze avond bij afwe-
zigheid van de heer Groen, de voorzitters-
hamer hanteerde, sprak de hoop uit dat er
deze winter wel geschaatst zal worden.
Mocht het gaan vriezen dan kan de ijsbaan
binnen twee dagen onder water staan. De
pompinstallatie is nl. in een goede staat.
Op de baan wordt een noodtoilet geplaatst,
terwijl muziek op de baan binnen een hand-
omdraai is geregeld.
De lichtpalen staan nu tien jaar en zijn aan
herstel toe. Het bestuur zal zich nader be-
raden over het verwijderen van de licht-
palen (volgend zomer) en hiervoor in de
plaats een grote stalen lichtmast te plaat-
sen met verstralers. Tot slot van de ver-
gadering deelde de heer Geerken mede dat
nog gezocht wordt naar een kantinebeheer-
der. Mocht die dan ook nog gevonden zijn,
dan is alles voor elkaar en is de Vordense
IJsvereniging gereed om een strenge winter
„in ontvangst" te nemen.

St. Nicolaas op
bftzoek bij scholen
Traditiegetrouw bezocht St. Nicolaas en
zijn Pieten ook de kinderen van de Kranen-
burgse scholen. Vrijdagmorgen om kwart
vo|̂ |lf werd het Hoge Gezelschap verwel-
kol^Pdoor de kleuters van de Maria-Goret-
tischool, die nu in verband met de integra-
tie is ondergebracht in de r.k. basisschool
St. Antonius.
Sint had aanvankelijk de kleuters niet kun-
nen vinden, daar het oude gebouw aan de
Eikenlaan was afgebroken. Hij was blij me j.
Wolbert en haar schare weer te zien. Ieder-
een kreeg een cadeautje en natuurlijk veel
snoep. Ook een aantal ouders was bij het
bezoek aanwezig. Hierna werden de leer-
lingen van de „grote" school, de r.k. basis-
school Kranenburg, waar de heer G. Bekker
de scepter zwaait, bezocht. Ook hier werd
er veel gezongen en was Sint zeer tevreden
over de vorderingen der leerlingen. Allen
werden verrast met een cadeau en snoep.

KPO
Op woensdag 26 november zfln de KPO-
leden weer bijeen geweest in zaal Schoen-
aker. De opkomst, ongeveer 62 leden, was
weer geweldig goed Het bestuur had, met
medewerking van enkele leden, een levend
gazenbord op touw gezet. Hieraan was veel
moeite besteed en het gaf dan ook voldoe-
ning te vernemen dat dit spel bij de leden
erg in de smaak viel. Met deed volop mee
met allerlei opdrachten en probeerde zo als
eerste de eindstreep te behalen.
Na dit spel kwam Sinterklaas met z'n
knecht in hoogst eigen persoon de prijzen
uitreiken. Hij deed dit met veel zwier en
een passend woord voor elk. Iedereen kreeg
een presentje. Hierna werd er een drankje
geserveerd en was het laat voor men er erg
in had. Op woensdag 17 december organi-
seert de KPO een kerstmiddag voor de be-
jaarden en wordt voor de leden 's avonds
de traditionele kerstavond gehouden.

Nieuwe theorie-
formulieren
bij het rijexamen
Op de eerste examendag van het komende
nieuwe jaar - op vrijdag 2 januari 1976
dus - zullen door het CBR bij het afnemen
van de theorie-examens nieuwe examenfor-
mulieren in gebruik worden genomen. De
examenkandidaten worden hier niet mee
overvallen, want reeds in oktober j.l. heeft
het CBR een oefenboek in circulatie ge-
bracht, dat geheel in overeenstemming met
de nieuwe examenformulieren is. Daardoor
zijn alle kandidaten, die in 1976 gaan trach-
ten in het bezit van het rijbewijs te komen,
in de gelegenheid geweest zich met de
examenopgaven vertrouwd te maken. Door
het CBR worden jaarlijks ruim 600.000
theorie-examens afgenomen.
Binnen de mogelijkheden van de wet is het
CBR tot een herformulering van de vragen
in een meer alledaagse taal gekomen.
Daardoor wordt zo min mogelijk een be-
roep op de leesvaardigheid van de kandi-

daat gedaan, al blijft het zo dat wat de be-
gripsomschrijvingen betreft het CBR zich
dient te houden aan de teksten in de ver-
keerswetten.
Ook de tekeningen, die bepaalde verkeers-
situaties aangeven, zijn veel eenvoudiger
gemaakt, waardoor de kandidaat de situatie
sneller in zich kan opnemen.
De nieuwe examenformulieren zijn groter
van formaat, zodat het ook mogelijk was
een grotere en dus duidelijker letter te ge-
bruiken. Zonder dat de kandidaat met min-
der kennis toe kan, hoopt het CBR via deze
vernieuwde examenformulieren een verbe-
tering van de examenresultaten te bereiken.

Voetbal
GELIJKSPEL VAN VORDEN
IN BRAAMT
Het was aan het uitstekende werd van
doelman Tonnie Meyer te danken dat Vor-
den l zondagmiddag in Braamt in het eer-
ste kwartier niet op een achterstand werd
gezet. In die periode had St. Joris het heft
nl. volkomen in handen.
Maar zoals het zo dikwijls gaat bij voetbal,
het eerste doelpunt viel aan de andere kant.
Een lange pass uit de Vordense achter-
hoede bereikte Geert Heersink. Deze om-
speelde enkele tegenstanders en bood Rei-
nier Teerink de gelegenheid de score te
openen: O—1. (Overigens het eerste doel-
punt van Teerink in deze competitie).
De geelzwarten beschouwden dit doelpunt
als een geweldige opsteker met als gevolg
dat een gelijkopgaande strijd ontstond met
wisselende kansen. Een kwartier voor de
rust een schermutseling voor het Vorden-
doel. De bal werd niet voldoende wegge-
werkt, waarna midvoor Klaassen scoorde:
l—1. Dit was tevens de ruststand.
De eerste tien minuten in de tweede helft
waren opnieuw voor St. Joris. In buiten-
spelpositie bracht klaassen toen de stand
op 2—1. Dankzij een betere conditie en
dankzij het windvoordeel nam Vorden na
dit openingsoffensief van St. Joris zelf het
initiatief over. Een kwartier voor tijd werd
het betere spel van Vorden beloond met
een doelpun^van Geert Heersink na goed
aangeven v^BGerard ter Beest: 2—2. De
laatste minuoRi van de wedstrijd kenmerk-
te zich door te hard spel, waartegen de
scheidsrechter niet voldoende optrad. Ge-
scoord werd er echter niet meer, zodat
Vorden een^yjer dan verdiende punt mee
naar huis klHnemen.

RATTI 1-WARNSV. BOYS l: 6—0
Na een aantal nederlagen en gelijke spe-
len, schijnt Ratti l weer op de goede weg
te zfln. Zondag werd als min of meer ver-
rassende Sinterklaassurprise, een monster-
overwinning behaald op Warnsveldse Boys.
De Boys die op bezoek waren aan de Eiken-
laan zagen hun heiligdom liefst zes maal
doorboort.
Al in de eerste minuten kon Gerard Hui-
tink de score openen en hierna was het hek
van de dam. Middenvelder en aanvoerder
Theo Polman bracht de stand op 2—O en
toen G. Huitink andermaal de bal achter de
Boys-doelman plaatste ging de rust met 'n
veilige 3—O voorsprong in.
Na de thee bleken bij Ratti enkele spelers
het veld te hebben verlaten. In plaats van
Wim Nflenhuis en G. Huitink verschenen
als reserves Jos Heuvelink en Jos Jansen.
Dat Ratti ook in de tweede helft over alle
linies beter speelde bleek uit de score. Na-
dat Harry Haverkamp het vierde doelpunt
voor zijn rekening had genomen, maakte
R. Eykelkamp aan alle onzekerheid een ein-
de 5—0. Doordat Th. Polman binnen het
strafschopgebied werd gevloerd, kreeg Rat-
ti een strafschop toegewezen. B. Overbeek
schoot de groenwitten hierdoor feilloos naar
de eindstand: 6—-O.
Een prachtige overwinning voor de Ratti-
ploeg, die hierdoor wat ruimer kan adem-
halen, omdat men al tamelijk ver in de
staartgroep verzeild was geraakt. Hopelijk
is deze overwinning een gunstig voorteken
en is men nu weer op de goede weg!

SP. HAARLO 1-SV RATTI l (afd. zat.)
SV Ratti speelde een oefenwedstrijd te
Haarlo. Sp. Haarlo (uitkomend in de Ie
klas GVB, afd. zaterdag) was voor SV
Ratti een zware opgave, maar het tegen-
deel bleek waar te zijn. SV Ratti speelde
een uitstekende wedstrijd en was zelfs de
meerdere in het veld. Het spel was van
goede kwaliteit en een zeer hoog tempo
werd aangevoerd. H. v. d. Ploeg die was
ingezet op het middenveld was in een uit-
stekende vorm. S V Ratti kreeg kansen,
maar deze werden niet benut.
Vlak voor rust kon Sp. Haarlo een voor-
sprong nemen, deze was onhoudbaar voor
doelman Bbbink: l—0.
In de tweede helft was het weer SV Ratti
die de toon aangaf, maar de uitstekende
doelman van Sp. Haarlo gaf geen krimp op
de schoten van Dijkman, Sloetjes en Bie-
lanski. Hij hield het doel schoon.
Sp. Haarlo kreeg de kans om de voorsprong
te vergroten door een strafschop, omdat H.
KI. Ikkink aan de noodrem moest trekken.
Maar doelman Ebbink wist deze te stoppen.
Eindstand werd toch door Sp. Haarlo be-
paald door een onhoudbaar doelpunt: 2—0.
Een wedstrijd die het aankijken waard was,
maar Sp. Haarlo had iets meer conditie als
SV Ratti en wist de winst in Haarlo te
houden.
SV Ratti 2 speelde een oefenwedstrijd tegen
Voorst l en wist deze in winst om te zet-
ten l—0. Dit was een zeer nuttige wed-

strijd om het spelritme te behouden, want
zij bezetten steeds gezamenlijk de boven-
ste plaats.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zondag: St. Joris-Vorden
2—2; Vorden 2-Longa 3 1—0; Dier. Boys-
Vorden 3 l—3; Eerb. Boys 3-Vorden 4 l—3;
Vorden 5-Steenderen 4 2—0; Warnsv. Boys
4-Vorden 6 2—8; Vorden 7-Ratti 3 O—1;
Vorden al-Be Quick al l—1.
Programma afd. zondag: Vorden-Vios B;
Genderingen 2-Vorden 2; Vorden 3-Sp.
Brummen 5; Vorden 4-Baakse Boys 1;
Baakse Boys 3-Vorden 5; Vorden 6-Voorst
5; Oeken 5-Vorden 7; Vorden al-KI. Doch-
teren al.
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti 3-Wilh.
SSS 6 1—3; SV Ratti 4-CJV-ers 5 2—3.
Oefenwedstrijden: Sp. Haarlo 1-SV Ratti l
2—0; SV Voorst 1-SV Ratti 2 0—1.
Programma afd. zaterdag: Epe 1-SC Ratti
1; SV Ratti 2-Almen 4; SV Ratti 3 vrij; SV
Ratti 4-Avanti 4.

Volleybal
DASH (dames) l-VERDAN 3—1
Dash dames l heeft in de landelijke compe-
titie nu een behoorlijke inbreng door een
aantal overwinningen. Het op de derde
plaats staande Verdan (Haaksbergen) werd
door Dash wel erg verrast. De harde Vor-
dense aanval was zo goed als niet te stop-
pen. Tevens werkte het blok en de verde-
diging in het achterveld geweldig. Er werd
zo goed als geen fout gemaakt en door het
niet kunnen scoren raakte Verdan zijn zelf-
vertrouwen kwijt. De eerste twee sets wer-
den door Dash gewonnen: 15—7, 15—13.
In de derde set werd minder hard aange-
vallen en meer taktisoh gespeeld, waardoor
Verdan wat meer lucht kreeg en toch wel
verdiend maar voor Dash onnodig won met
9—15. Toen in de vierde set weer hard aan-
gevallen werd, was Verdan nergens meer:
15—3. Eindstand 3—l voor Dash.
Ook van SVS wist Dash de punten binnen
te halen, maar tegen Set Up raakte Dash
het initiatief kwijt. Na een set winst, wer-
den de rollen omgekeerd en ging de winst
naar de tegenpartij. Set Up won met 3—1.
Hopenlijk zal Dash door het nu vertoonde
spel wat meer zelfvertrouwen krijgen. In
ieder geval heeft men de derde plaats van
onderen verlaten.
Stand derde divisie C: Orion 28—22; Aris-
toi 2 9—21; Set Up 8—17; Verdan 8—16;
Aristoi l 8—14; Avanti 7—13; Pollux 8—
13; Peeske 8—12; Dash 8—7; SVS 8—7;
Achilles 8—2; Wivoc 8—0.

VERDERE COMPETITIE
In verband met het St. Nicolaasfeest wer-
den in de kring Deventer-Twello geen wed-
strijden gespeeld; in de Zutphense Hanze-
hal ging voor de kring Zutphen van het
district De IJsselstreek de oompetitie ge-
woon door omdat men hier een andere
speelavond heeft. Belangrijk was het tref-
fen in de heren promotieklasse tussen de
staartploegen WIK en Bruvoc. Dank zfi 'n
forse 3—l zege op het Brummense team
konden de punten in Steenderen blijven,
waardoor WIK de onderste plaats heeft
overgedaan aan Bruvoc. In de dames pro-
motieklasse gaat Isala 2 ontoedreigd aan
kop; nu werd hekkesluiter Hansa 2 een
O—3 nederlaag toegebracht.

Heren eerste klasse Zutphen
Hansa 6 gaf tegen leider Hansa 3 goed
partij, maar kwam niet verder dan een set-
winst, zodat het derde zich aan kop kon
handhaven: l—2. Het vijfde van deze Zut-
phense vereniging speelde zeer verdienste-
lijk tegen de Bruvoc-reserves en hield er
- door met 3—O te winnen - een gedeelde
derde plaats op de ranglijst aan over.
Stand: Hansa 3 11—27; Hansa 6 11—25;
Hansa 4 10—24; Hansa 5 10—24; Bruvoc 2
10—15; Wilhelmina 2 10—13; Voorst l 10-
12; Harfsen l 10—11; WIK 2 10—6; Dash
l 10—6; Wiiheknina 3 10—2.

Dades eerste klasse Zutphen
Als muskusratten probeert de „concurren-
tie" de punten van de leidende teams af te
knabbelen. Dat ondervond onder meer het
aan kop gaande DVC dat slechts na ge-
duchte tegenstand een zware 2—l zege be-
haalde op Bruvoc 2. Hoog was de score van
WIK l dat met niet minder dan 3—O Wil-
helmina 5 kon overmeesteren, waardoor de
laatste hekkesluiter werd. Harfsen „kap-
seisde" niet, hoewel Hansa 3 alle moeite
deed om het op de tweede plaats zetelende
Harfsen-zestal van de zeg eaf te houden:
2—1. DVO speelde een taaie wedstrijd te-
gen Valto, maar de Keyenorgse dames
moesten na een setwinst het hoofd buigen:
2—1.
Stand: DVC l 11—26; Harfsen l 11—24;
WIK l 11—22; Dash 2 9—20; DVO l 11—
20; Valto l 12—20; Wilhelmina 3 11—17;
Hansa 3 11—17; Bruvoc 2 10—12; Hansa 4
9—3; Wilhelmina 4 10—3; Wilhelmina 5
9—2.

Dames tweede klasse Zutphen
Dash 3 en Valto 2 houden een nek-aan-nek
race aan de kop van de ranglijst. Beide
ploegen moesten nu een veer laten, maar
konden zich op de gedeelde eerste plaats
handhaven; Dash 3 behaalde een 2—l zege
op Bruvoc 3 en Valto 2 kwam tot een zelf-
de resultaat in de ontmoeting tegen Hansa
5. Ruim acht punten dan het peloton zetelt
nu Bruvoc 3, terwijl Hansa 6 vierde bleef
dank zij 2—1 op Dash 4. DVO 2 moest alle
zeilen bijzetten om een eervol resultaat te
behalen op Wilhelmina 6: 1—2. Valto 3 en
Wilhelmina 7 verschilden weinig in kracht:
2—l, terwijl Bruvoc 4 door het in nood ver-
kerende Almen een l—2 nederlaag werd
toegebracht.
Stand: Dash 3 8—22; Valto 2 8—22 Bruvoc
3 9—14; Hansa 6 7—13; Hansa 5 8—13;
WIK 2 6—il; DVO 2 7—9; Wilhelmina 6
7—8; Wilhelmina 7 7—9; Valto 3 6—6;
Bruvoc 4 5—5; Dash 4 7—5; Almen 7—3.
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FIETS
FIETSSTANDAABD MET TWEE POTEN
Behoorlek wég-zetten van de fiets is eigen-
Iflk, behalve in fietsrekken, nog zelden wer-
kelijk probleemloos geweest. Een tweewie-
Ier is nu eenmaal weinig stabiel en veel
fietsen komen scheef te staan als z$ ergens
worden neergezet. Daarom is door Tunit
B.V. nu een fietsenstandaard met twee po-
ten in de handel gebracht; een simpele
maar doeltreffende standaard. De fiets kan
hierdoor altfld stevig rechtop worden weg-
gezet.

GARAGEHOUDERS OP DE FIETS
Fiets en auto behoeven geen vflanden te
zijn. Ze hebben beide hun onmisbare functie
in het hedendaagse verkeer. De fiets is er
voor korte afstnden en is een ideaal, ge-
zond en milieuvriendeltjk vervoermiddel
voor de recreatie. Vijfendertig garagehou-
ders uit Assen, leden van de vereniging De
Waag, stapten dan ook onlangs met hun
echtgenotes in Meppel op de fiets voor een
ontspannend ritje met aansluitend boot-
tochtje. Conclusie van de garagehouders:
de fiets is een volwaardig alternatief voor
stedelflk vervoer.

DRIE DAGEN ACHTEREEN FIETSEN
De Spaanse herder Victor Sierra heeft be-
kendgemaakt dat hu 78 uur en 20 minuten
aan één stuk heeft gefietst. HO is van me-
ning daar mee een wereldrecord te hebben
gevestigd. Artsen die hem na afloop van
zijn monsterrit onderzochten, verklaarden
dat Sierra „geheel normaal" was.

ALUMINIUM VOUWFIETS
In Engeland is een nieuwe aluminium
vouwfiets op de markt gebracht, die in to-

taal 8,2 kilo weegt en zo compact kan wor-
den opgevouwen dat de fiets erg gemakke-
iyk kan worden gedragen. In opgevouwen
toestand neemt deze fiets een ruimte van
75 x 50 x 22,5 cm in beslag. De fiets wordt
in een plastic tas geleverd die tevens als
boodschappentas kan worden gebruikt. Wie
graag een fiets met versnellingen heeft kan
een extra wiel kopen met een drieversnel-
lingsnaaf. Het gewicht van de fiets wordt
dan wel een kilo hoger. Bij de constructie
is in de eerste plaats aan de functionele
kwaliteiten gedacht en daarnaast pas aan
de vormgeving. De fiets is geschikt voor
iedere leeftijd en kan volgens de fabrikant
moeiteloos in elkaar worden gezet en weer
worden opgevouwen.

OOK ZWEDEN VERKOCHT
MEER FIETSEN
Naar schatting zjjn in het afgelopen jaar
in Zweden ongeveer 500.000 fietsen ver-
kocht. In vergelijking met het voorafgaan-
de jaar betekent dit een stijging van 20%.
Het aandeel van geïmporteerde fietsen in
de totale afzet bedraagt ongeveer 50%; de
belangrijkste landen van herkomst: het bin-
nenland en Noorwegen. Ongeveer 40% van
de binnenlandse fietsenmarkt in Zweden
werd voorzien door Monark-Crescent.

GEREEDSCHAPSTASJE RAAKT
WEER IN
Bij de uitrusting van de fiets behoorde vroe-
ger het gereedschapstasje dat aan het za-
del wordt bevestigd. Doeltreffend bfl even-
tuele pech onderweg. Het mag dan zfln dat
lekke banden door een verbeterde banden-
fabricage minder voorkomen dan voorheen,
het gereedschapstasje keert niettemin te-

rug. Dit moet gezien worden als onderdeel
van een streven om de uitrusting van de
fiets zo optimaal mogeüjk te maken.

BAZEL WIL FIETSERS-
PARADIJS WORDEN
In het Zwitserse Bazel is men begonnen
aan de uitvoering van een fietspadenplan
waardoor in het gebied van het kanton in
alle richtingen veilige fietsroutes zullen ont-
staan. Hierbjj wordt vooral gedacht aan
fietsverbindingen naar scholen en sportvel-
den en fietsroutes vanuit de woongebieden
naar de binnenstad en naar buiten. Bazel
hoopt met deze voorzieningen een paradijs
voor fietsers te worden.

GROTE FIETSATLAS VAN NEDER-
LAND: EÉN WERELDPRIMEUR
Met het in de handel brengen van de Grote
fietsatlas van Nederland heeft de uitgeverij
Kosmos B.V. te Amsterdam in samenwer-
king met Kluwerpers B.V. te Utrecht voor
een wereldprimeur gezorgd. Voor de eerste
maal is nu een losbladig boek in ringband
verschenen waarin de fietsers in Nederland
het volle pond kragen. Een uitgave zoals in
andere landen nog onbekend is. Dat een
dergelijke atlas juist in ons land verschijnt,
is niet zo vreemd, want Nederland geldt
over de gehele wereld als hét klassieke
fietsland met de grootste fietsdichtheid.
30.000 exemplaren ztjn van deze fietsatlas
maar liefst aangemaakt. De uitgevers ver-
wachten dat spoedig een nieuwe druk zal
moeten worden voorbereid. Zt) weten dat de
fiets „in" is.
De Grote fietsatlas van Nederland is een
losbladige uitgave die tot stand kwam in
samenwerking met de stichting: fiets! en
de ANWB. De inhoud bestaat uit een tekst-
gedeelte van 127 pagina's, zeer overvloedig,
attractief en instructief geïllustreerd. Er
wordt voorlichting en informatie gegeven
over bflna alles met betrekking tot de fiets
en het fietsen, zoals het onderhoud, tips
over fietstassen, goede raad voor grote
fietstochten, de keuze van de fiets, fiets-
evenementen en fietsclubs, juist verkeers-

KLEUREN-
TELEVISIE

KLEURENTELEVISIE
grootbeeld 66 cm in notenhouten
uitvoering. Eenvoudige bediening,
merk Erres. Voor een feestelijke
prijs van f 1995,—

KLEURENTELEVISIE
met 51 cm beeld, moderne vorm-
geving. Uitvoering kast mat wit.
Handige tiptoets bediening. Voor
een feestelijke prijs van f 1595,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Ze zijn er nog!

Originele
letterkasten

te gebruiken als wanddekoratie
ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Kerstaan-
biedimien

Beslagkom
met zuignap 9,75
Cakeblik 25 cm aluminium
oranje van buiten, teflon
van binnen 5,90
Braad f olie Look per rol 1,98
Broodzakken Look per pak 2,45
Koekepan Fischler met tef-
lon maat 24 cm te gebrui-
ken voor gas en elektrisch 27,75
Poffertjespan gietijzer met
19 ogen voor gas en elektr. 8,75
Broodtrommel Curver
plastic 12,50
Blitz bakker groentehakker
van kunststof, roestvrijsta-
len mes, grote maat 14,95
W andblikopener
van Tornado 9,95
Stapeldoos voor het vers
houden van vleeswaren in
de koelkast 3,75

Te koop:
kerstbomen en houtblokken
voor open haard

IDEMA
Reeoordweg 8 - Telefoon 6814

Kerstboomverlichting

elektrisch met zestien ge-
kleurde lampjes
van 23,50 voor 19,95

1976

Koop zofn prachtige

KASTELENKALENDER
1976
het hele jaar hebt u er plezier van.

4-kleuren drukplaten van kastelen uit Vorden,
Ruurlo en Hengelo Gld.

een prachtig geschenk
voor 12,50

Verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL HIETBRINK, VORDEN

BOEKHANDEL „HASSINK", VORDEN

SIGARENMAGAZIJN BOERSMAr VORDEN

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, VORDEN

BOEKHANDEL HOYTINK, RUURLO

DROGISTERIJ „MARIANNE", HENGELO Gld.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V., VORDEN

Snijmachine elektrisch voor
brood, kaas, worst, groente 79,—
Koffie-automaat
voor 6 koppen 79,50
Handmixer merk Krups
met kloppers en deeghaken 58,75
Broodrooster Inventum
automatisch 58,—
Frituurpan
met thermostaat f 19,—
Elektrisch mes van Tefal 45,—

Aanbiedingen
voor meer gezelligheid

Fondueset luxe
met zes fondue vorken 32,50
Snack Caddy grote draag-
bare schaal met vakindeling 11,90
Partyschaal voor zoutjes 4,95
Flessendrager voor 6 flessen 3,25
Tafelrestenbeker kunststof 2,30
Isoleerkan televisiekan
inhoud één liter 13,95
Notenkraker 3,50

Leerdam glaswerk
met 30% korting

alleen op de modellen Muduia,
Aruba en Romantica.
Zolang er voorraad is

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln

Dinsdag:
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrfldag van de maand: rull-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen

December:
12 Dropping Jong Gelre
16 NCVB afd. Vorden, aaal Eskes
17 Plattelandsvrouwen
17 KPO
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(kerst)
20 Let it Be - Beatlefilm t.g.v. eerste lus-

trum Stichting Jeugdsociëteit Vorden
22 Kerstfeest Herv. Vrouwengroep dorp
23 Herv. Vrouwengroep Linde
26 Kerstrit De Graafschap voor paarden

en pony's
27 Bal voor gehuwden en verloofden,

zaal Schoenaker

Januari:
3 Nieuwjaarsfeest Jong Gelre, zaal Smit

10 Toneelver. KRATO: We komen niet uit
met ons pensioen, zaal Schoenaker

17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit
24 Prinsenbal Karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie zaal
Schoenaker

31 Jeugdcentrum, uitvoering Vordens
Toneel

Februari:
28 Karnavalsoptooht De Deurdreajers en

karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg

29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg

Maart:
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,

Christus Koning kerk

De besturen van de verenigingen worden
verzocht hun aktivlteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.
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