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Goed resultaat
Raiffeisenbank
Op de jaarvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank
Vorden welke werd gehouden in zaal Eskes, waren
alleen de bestuurskolleges en de direktie aanwezig.
Voorzitter Wesselink kon niet één der 925 leden van
de bank welkom heten.

Dit neemt niet weg dat er goede resultaten waren ge-
boekt. Uit het jaarverslag bleek dat de bank in 1972
een flinke groeei heeft doorgemaakt. Het banksaldo
steeg met ƒ 4.400.000,— tot ƒ 37.517.895,— op 31
december 1972. De resultatenrekening sloot met een
totaal van ƒ 691.513,—. De omzet in 1972 bedroeg
234 miljoen gulden. Besloten werd 'het voordelige
saldo groot ƒ 100.381,— bij de reserve te voegen.

Het aftredende bestuurslid de heer H. Tjoonk werd
herkozen. In de raad van toezicht zag de heer J. Re-
gelink zijn mandaat verlengd.

Daar het voor een statutenwijziging vereiste aantal
leden niet aanwezig was kon hierover geen besluit
worden genomen. Dit maakt het nodig dat binnen een
maand opnieuw een ledenvergadering wordt uitge-
schreven, die dan, ongeaoht het aantal aanwezige le-
den, een besluit kan nemen.

De voorzitter bracht tenslotte een woord van dank
aan direkteur en medewerkers voor hun toewijding
en voor de bereikte resultaten.

Op studiereis
door Afrika
Het was een goede gedachte van het bestuur van de
Coöperatieve Werktuigenvereniging Ons Aller Be-
lang Wildenborch-Mossel om hun leden eens kennis
te laten nemen van al wat er leeft in de Afrikaanse
ontwikkelingslanden.

Daartoe had men plaatsgenoot Jhr. D. J. van Dorth
tot Medler uitgenodigd om hier eens meer van te
vertellen. Jhr. van Dorth, studerend voor meester in
de rechten, heeft namelijk met zijn vriend mr. van de
Hövell een studiereis van vier maanden gemaakt door
Zuid- en Oost-Afrika (o.a. Zambia en Mozambique).

Aan de hand van prachtige eigen genomen kleuren-
dia's toonde Jhr. van Dorth aan de meer dan veertig
belangstellende leden en anderen - waaronder zijn
beide ouders - hoe de bevolking van deze Afrikaanse
landen op zeer primitieve wijze leeft en werkt. Men
stelt zich met weinig tevreden. Te betreuren is het dat
er van de ontwikkelingshulp die via regeringskanalen
loopt, zo weinig terecht komt. De hulp via zending en
missie is veel direkter.

OAB-voorzitter L. Groot Bramel dankte Jhr. van
Dorth en zijn vriend voor het vertonen van de dia's
en de explikaties hierbij en bood een attentie aan.

Geboren: Gerrit Hendrik, zoon van H. W. Harmsen
en J. W. Zuurveld; Claudia Johanna, dochter van
J. H. M. Weg en E. H. Schepers; Michiel, zoon van
J. G. Schaafsma en W. E. Stoffels.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: H. Groot Roessink en A. M. van Dellen;
A. J. M. Roelvink en A. Klein Hesselink; J. G. Kals-
hoven en G. Kamperman; P. D. J. M. Franssen en
A. M. T. W. Bijlmer; R. J. Vermeer en M. W. J.
Dolphijn.

Overleden: A. A. Bogaard, 79 jaar, weduwe van Bui-
ternan; F. M. Bowles, 77 jaar, weduwe van Rader-
macher Schorer.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841

Openstelling gemeentehuis:
maandag tl m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur

Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur

Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur

Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
ter sprake:
1. De techniek van de gemeentebegroting

(vervolg);
2. Openingstijden stortplaats;
3. Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen;
4. Verkoop en gebruik van vuurwerk.

Ad 1.
DE TECHNIEK VAN DE GEMEENTE-
BEGROTING
Tn het vorige artikel over de techniek van de
gemeentebegroting hebben wij de huishouding
van de gemeente vergeleken met die van het
onbekende 'huisgezin „N".
Wij zullen in de volgende artikelen nog wel
eens met uitdrukkingen aankomen als: lenin-
gen, reserveringen, investeringen, enz. Maar de-
ze uitdrukkingen zijn allen terug te brengen en
in andere vorm aanwezig in het verhaal over
het gezin „N". Want in dat gezin gebeurt in
wezen precies hetzelfde als bij de gemeente.
Als het echtpaar „N" met papier en potlood
zijn inkomen zo goed mogelijk verdeelt, dan
maakt het een begroting op, zoals ook het ge-
meentebestuur, met dit verschil dat het bij de
burger om een tientje of honderd gulden per
maand gaat. bij de gemeente om duizend gulden
en veelvouden daarvan. De afbetaling van het
gezin is in feite het aangaan van een lening over
enkele jaren. Laat men op het bankboekje een
bedrag staan voor de latere aanschaf van kle-
ding, dan reserveert men. Geeft men het ge-
spaarde over enkele maanden uit aan kleding,
dan heeft het gezin een kapitaalsinvestering ge-
daan. Het inkomen van het „gemeentegezin"
bestaat maar voor een klein gedeelte uit belas-
tingopbrengsten; wij wagen het te zeggen, dat
de omvang hiervan door het gemeentebestuur
beschouwd wordt als de „bijverdienste" van
vader in het gezin „N".
Lezers onder u, die meer met het financiële
bijltje met betrekking tot de overheidsgelden
gehakt hebben, zullen direkt de opmerking ma-
ken: „He, eerst praten over ontvangsten, zon-
der eerst de uitgaven beoordeeld te hebben? De
gemeente moet toch eerst weten wat er uitge-
geven dient te worden, om daarna de ontvangs-
ten op te tellen. Is er een tekort, dan moet men
zonodig enkele minder noodzakelijke uitgaven
van de begroting afvoeren. De „Cost gaet voor
de baet uit."
Alles goed en wel, maar in een burgergezin
wordt in eerste instantie op de aanwezige kon-
tanten gelet en vanwege het verband gemeente-
huishouden-burgerhuishouden nu maar deze
volgorde.
Wat krijgt de gemeente Vorden als de belang-
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bekendsten zijn:

verrm

de staatsloterij of
kig bent u ook te

h behoeve van uw

rijkste inkomst (om de „bijverdienste" nog
maar even te vergeten). Wel, de gemeente krijgt
voor 1974 een vorstelijke uitkering uit de rijks-
pot die het gemeentefonds genoemd wordt; en
maar liefst rond ƒ 2.340.000,—. Het Rijk moet
het natuurlijk ook weer „ergens" vandaan ha-
len en natuurlijk . . . (hoe raadt u het) van de
belastingbetaler.
Wij hebben u beloofd u niet al te zeer te ver-
moeien met onbegrijpelijk cijfermateriaal. Daar-
om volstaan wij met de opmerking, dat de rijks-
pot gevuld wordt met on,
de jaarlijkse opbrengst v
belastingen, waarvan wel
de inkom>:ten (loon-)
vennootschapsbelasting,
En mocht u nog eens iets
voetbalpool winnen, hoe
weten, dat u ook nog iets
eigen gemeente ontnomen is.
Wij vermoeden, dat u inmiddels al iets van de
koorts van het cijferen te pakken hebt gekre-
gen: wij horen u al de volgende berekening ma-
ken: ons land telt 12 miljoen inwoners, Vorden
heeft er 7000, dus krijgt Vorden 7/12000 van
de inhoud van de pot; eerlijk is eerlijk. Beste
ingezetene, u hebt het mis. Zo is het niet eerlijk.
Want er zijn verschillende soorten gemeenten.
Stadsgemeenten, plattelandsgemeenten, gemeen-
ten met veel landwegen, weinig waterwegen en
andersom, gemeenten met veel nieuwe gebou-
wen en gemeenten met historische stadskernen.
En al die gemeenten moeten door de overheid
te vrind gehouden worden en dat is voorwaar
niet zo erg gemakkelijk. Daarom heeft de over-
heid een ingewikkeld verdeelsysteem opge-
bouwd en al zullen niet alle gemeenten erover
juichen, Vorden heeft er tot nog toe steeds vre-
de mee gehad.
U zult het dus wel goed vinden, dat wij hier-
over niet te ver uitwijden. Bent u er tevreden
mee, als wij u verklaren, dat wat Vorden betreft
rekening is gehouden met :het plattelandskarak-
ter en dat wij ook nog enkele historische ge-
bouwen hebben, die zo nu en dan gerestaureerd
worden . . .
Vroeger was dat allemaal anders, toen moesten
de gemeenten zichzelf maar zo'n beetje behel-
pen al kregen ze wel een soortement „bijstand"
van het Rijk; maar toen was de gemeente ook
baas in eigen huis, wat wij gemeentelijke auto-
nomie noemen. Een woord dat op gemeentelijke
overheden werkt, als de bekende rode lap op
een stier.
Hoe was 'het nu vroeger, bv. 150 jaar geleden?
Tn december 1823 konden de toenmalige ge-
meentebestuurders becijferen, dat de gemeente-
lijke uitgaven voor Vorden ƒ 1667,79^ (ja. nog
een echte halve cent) zouden bedragen en de in-
komsten „liefst" ƒ 2404.82, zodat er warempel
nog een batig saldo was van ƒ 737,02^. En dat
was voor die dagen, toen de gehele gemeente
(volgens de volkstelling van die dagen) 372 wo-
ningen telde, waarvan in het dorp Vorden 73,
met een inwonertal van 2263, een mooie spaar-
cent.
Ondanks het tijdsverschil van 150 jaren is er
toch nog een overeenkomst van tegenwoordig
met de gemeentelijke toestand van 1823 te vin-
den, die enkel tot voldoening strekt. Tn de be-
groting voor 1974 wordt geraamd, dat er een
overschot zal zijn van rond ƒ 290.000.—. Per
hoofd van de bevolking van nu dus ongeveer
ƒ 40,— in 1823 becijferde men per inwoner
ƒ 0.32^. Maar wat een verschil in getallen. Wil
dat dan ook zeggen, dat de zorgen van de te-
genwoordige gemeentebestuurders om de gelden
zo goed mogelijk te besteden in gelijke verhou-
ding zijn toegenomen? Moeilijk om hierop een
passend antwoord te geven. Alles is maar be-
trekkelijk.

In de „goede oude tijd" van 1823 had de toen-
malige schout van Vorden, J. H. Gallée, 53 jaar
oud, ook z'n zorgen en niet alleen over zijn ge-
zin, dat 7 kinderen telde (welk getal in latere
jaren nog met 3 zou worden verhoogd) bv.:
In stukken van december 1823, toen de burge-
meester zich in feite bevrijd moest weten van
de gemeentelije zorgen, om - zoals de gemeente-
raad van thans voor het jaar 1974 het beleid
uitstippelt - zich volledig in te zetten voor het
overzien van het komende jaar 1824, achtte de
hoofd schout van Lochem ^^noodzakelijk een
onderzoek in te stellen „rMHe aanname van
zesthalven en schellingen ̂ ^P de onderschei-

ic ambtenaren, over dex^p-Jiandelijke daad
waarover de Gouverneur zi
ontwaardiging heeft gegev
deze schok bekomen, m
schout (het is nog steeds
heer Gallée te verwittigen, dat de ingezetenen
nog weinig bekend zijn met het „Nieuwe regle-
ment omtrent de Wegen". De hoofdschout
schrijft letterlijk: „Hij (de hoofd schout) houdt
het daartoe raadzaam, dat alle Ambtenaren den
minkundigen Ingezetene voorlichte".
Waarvan akte voor de tegenwoordige tijd. In
een volgend artikel hopen wij „den minkundige
ingezetene van Vorden" verder met cijfers uit
de gemeentebegroting 1974 lastig te vallen. Ook
wat voorlichting betreft: er is niets nieuws on-
der de zon!

welverdiende ver-
Nauwelijks van
iezelfde hoofd-

'ember 1823) de

Tn verband met de 2e Kerstdag, is de stort-
plaats in de week van2 4-28 december a.s. al-
leen geopend op vrijdag 28 december en zater-
dag 29 december a.s.

Ad 3
SPREEKUUR WETHOUDER GERRITSEN
Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd op
21 december a.s. spreekuur te houden.

Ad 4
VERKOOP EN GEBRUIK VAN
VUURWERK
In verband met de naderende jaarwisseling
komt het ons gewenst voor in deze rubriek de
aandacht te vestigen op enkele bepalingen uit
de nieuwe algemene politieverordening, betref-
fende de verkoop en het gebruik van vuurwerk.
Zonder vergunning van B&W is het verboden
vuurwerk af te leveren te verkopen of te ver-
strekken. Ontheffing kan worden verleend voor
28, 29 en 31 december. Geen vuurwerk mag
worden verkocht, afgeleverd of verstrekt aan
personen beneden de leeftijd van 16 jaar.
Het vuurwerk dient zodanig verpakt te zijn, dat
het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden
aangewend.
Voor het verkopen, afleveren of verstrekken
van voetzoekers en lucthuilers wordt in geen
geval toestemming verleend. De winkeliers die
vuurwerk wensen te verkopen wordt aangera-
den zich tijdig met de afdeling Algemene Zaken
van de gemeentesekretarie in verbinding te stel-
len.
Artikel 78 van de Algemene Politieverordening
bepaalt, dat het verboden is vuurwerk te ver-
voeren. Dit verbod geldt niet op 28, 29 en 31
december a.s. Het afsteken of tot ontploffing
brengen van vuurwerk is alleen toegestaan op
31 december na 18.00 ur ('s avonds 6 uur) en
op l januari vóór 02.00 uur. Met het voren-
staande dient ernstig rekening te worden gehou-
den.

Het gemeeentebestuur wenst een ieder van u
prettige Kerstdagen!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

H* '"••̂ •̂̂ ^̂  |

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
22 dec. 19.30 uur Kerstconcert
23 dec. 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
24 dec. 23.00 uur Kerstnachtd. ds. J. C. Krajenbrink
25 dec. 10.00 uur ds. J. Veenendaal; 19.00 uur Kerst-
feest Zondagsschool dorp
26 dec. 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink gezamenlijke
Kerstdienst

KAPEL WILDENBORCH
23 dec. 10.00 uur ds. J. Veenendaal
25 dec. 14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool

MEDLERSCHOOL
25 dec. 14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
23 dec. 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00 uur
ds. N. J. Goris van Zutphen
24 dec. 23.00 uur Kerstnachtdienst in de Herv. kerk
ds. J. C. Krajenbrink Herv. predikant te Vorden
25 dec. 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 15.00 uur
Kerstfeestviering voor de kinderen in de kerk
26 dec. 10.00 uur gemeenschappelijke dienst in de
Herv. kerk, voorganger ds. J. C. Krajenbrink

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
25-26 december dr. van Tongeren (05752) 1678
29-30 december dr. van Tongeren (05752) 1678
31 dec.-1 jan. dr. Sterringa (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

22-23 en 25-26 dec. van zaterdagmiddag 12 uur tot
maandagmorgen 7 uur en van maandagavond 19 uur
tot donderdagmorgen 7 uur en de rest van de week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELTNG APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de
konsistoriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tele-
foon (05752) 2129; donderdags van 19.00 tot 20.00
uur kantoor Hengelo Gld. Kastanjelaan 15, telefo-
nisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, (05753) 1662

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

hoofd leid ster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: ge-
zinsverzorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp
mevrouw A. Swart-Peereboom; maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur konsistorie-
kamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., telefonisch
bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur
(05753) 1406

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke cinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw



De reklame-aanbiedingen van de

kerstadvertentie gaan door

tot en met 24 december

Donderdag, vrijdag, zaterdag en

maandag voor elke bezoeker

een gratis kopje

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232

Openingstijden
voor de kerstdagen:

/

zaterdag 22 december tot 5 uur

maandag 24 december 8-12.30 uur
13.30-16 uur

"GAMOG" weet alles over gas
En helpt u ook graag.

Makkelijk dat „GAMOG" een Infor-
matiecentrum heeft, waar u altijd aan
kunt kloppen met uw gas-problemen.
„GAMOG" bezit de vakkennis en de
ervaring om u afdoende te helpen.
Bijvoorbeeld wanneer u van een gas-
kachel over wenst te gaan op centrale
verwarming.
Bel „GAMOG" maar, dan komt het voor
elkaar.

Wat wilt u weten ?
In ons uitgebreid informatiecentrum ziet
u veel op het gebied van
aardgas en gashaarden
en heteluchtverwarming.
U bent van harte welkom.

"GAMOG" verhuurt ook
Bij „GAMOG" kunt u keukengeisers,
badgeisers en gasboilers huren.
U hoort ook van ons welke prestatie die
apparaten leveren en wat het u kost.
Desgewenst geven we u een
demonstratie.

In luxe
damestassen

ontvingen wij zojuist talrijke

nieuwe modellen

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35. Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELfCfOUS
vanaf f 6,50 per kist

GOUDREINETTEN

COX ORANGE
HAND- EN STOOFPEREN

Verkoop iedere zaterdag van 9-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Zaterdag 29 december laatste verkoopdag

Fru/ffee/fbedri/f

MEDLER

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Aanstaande maandag 24 december
zijn wij na 4 uur

GESLOTEN
Maandag (oudejaarsdag) de gehele dag

GESLOTEN
Coöp. Samenwerking
Linde
Supermarkt Zuivelhuis
RUURLO

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

HENGE LO (GLD)

Zondag 23 december
Muziek:

Sang und Klang

Sbars vol gezelligheid

Voor de a.s. feestdagen
kaalt u natuurlijk kwaliteitsvlees van uw

echte slager VLOGMAN
RUNDERROLLADE
500 gram vanaf ...

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

500 gram RIBLAPPEN f 5,48

1 kilo .

RUNDERLAPPEN
500 gram

VARKENSLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

SNITZEL
100 gram

OSSESTAART
500 gram

SCHENKEL
500 gram f 3,60

Verder hebben wij o.a. voor u
Ossehaas Varkenshaas Varkensfricandeau
Kalfsvlees Kalfsrollade Karbonade
Verse worst enz.

Bestel s.v.p. vroegtijdig uw
KERSTROLLADE "

NIEUW !
Voor een gezellig fondue-festijn

KAKT EN KLARE SCHOTELS
voor 6 personen (met verschillende smaken)

Voor de boterham
150 gram HAM 135
150 gram BOERENMETWORST 128
150 gram PEKELVLEES 135
150 gram BOTERHAMWORST 89
150 gram PATE 128
250 gram KOOKWORST (stuk) 1*0
100 gram FILET AMERICAIN (voor uw toast) 125
En vele andere soorten o.a.: Achterham, Rosbief^ Gebraden rollade, Tong
Rauwe ham enz.

Deze aanbieding is geldig t.m. maandag 24 december

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad .U — Vorden

SHELL PETROLEUM
de beste brandstof voor uw oliehaard!

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261



Vanaf deze plaats wil ik een
ieder hartelijk dank zeggen
die mijn 91e verjaardag,
door welke attentie dan ook,
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

Opoe Bloemendaal
Vorden, dec. 1973
't Hoge 44

Wij danken allen hartelijk
voor
de vele bloemen, geschenken
en felicitaties die wij bij ons
huwelijk hebben ontvangen

Gerrle
en Hans Vruggink

Varsseveld, dec. 1973
Spreeuwenhof 13

Heel hartelijk dank aan
familie^ buren en kennissen
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos welke
wij mochten ontvangen bij
ons 40-jarig huwelijk

G. H. Weekhout
J. G. Weekhout-Henseler

Vorden, dec. 1973

Op deze wijze willen wij
iedereen die na het over-
lijden van onze geliefde
ouders en kinderen, broer
en zuster

H. G OLTVOORT
en

A. OLTVOORT-EZERMAN
hun medeleven hebben ge-
toond, hartelijk bedanken.

Fam. Oltvoort
Fam. Ezerman

Vorden. dec. 1973

Voor uw hartelijke blijk van
belangstelling en medeleven
dat wij in grote mate van
allen mochten ontvangen, na
het plotseling overlijden van
onze lieve vader en opa

Gerrit van Veldhuizen
betuigen wij onze
oprechte dank

Namens allen:
D. J. van Veldhuizen

Warnsveld, dec. 1973

Te koop een bergmeubel
Prins Bernhardweg 13
Vorden

Won/n gg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWüdejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Vanaf heden volop

KERSTBOMEN
alle maten

Boomkwekerij-Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 1464

HWWHMNkHftW^^

BENNIE BLEUMINK
en
RIEKI TER BOGT

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 27 december 1973

De inzegening van het huwelijk zal plaats-
vinden om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden en de H. Mis om 14.00 uur in de St.
Willibrorduskerk te Vierakker

Kerkhof laan 7, Vorden
Vierakkersestraatweg 30, Vierakker
December 1973

Toekomstig adres:
Lange Zandstraat 71, Deventer

U wordt uitgenodigd op de receptie van 16.00
tot 17.00 uur in cafe.restaurant Schoenaker,
Kranenburg-Vorden

JAN HEERSINK
en
GERDA HAMMERS

geven hierbij, mede namens hun ouders,
kennis va» hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking plaats zal vinden op
vrijdag 28 december a.s. om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden

De kerkelijke bevestiging is om 14.00 uur in
de Ned. Hervormde Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds J. Veenendaal

Vorden, Stapelbroek 4
Vorden, P. van Vollenhovenlaan 5
December 1973

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 67, Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in cafe-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit) te Vorden

Prettige kerstdagen
MET ONS FEESTELIJK GEBAK !

Roomboter amandel kerstkransen
Banket kerstkransen
Roomboter amandel kerststaven
Banketstaven
Roomboter kerstkransjes
Kerstgebakjes
Kersttaarten
Appelcarrees
Saucijzenbroodjes
Cake
Cano's
Moscoviea
Weihnachtsstollen
Krentenbrood
Rozijnenbrood
Witte bolletjes
Krentenbollen

Bestellingen gaarne tijdig

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat de gemeentelijke kantoren op maandag 24
december en 31 december a.s. gesloten zullen zijn

Aangiften van geboorten en overlijden kunnen op
die dagen geschieden van 8.30-9.00 uur

In verband met het vorenstaande kan opgaaf van
kadavers voor de destruktie rechtstreeks telefo-
nisch aan het slachthuis geschieden van
8.30-15.00 uur
Telefoon slachthuis 05750-13941

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sekrctaris,
J. Drijfhout

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/NKELSLl//TfNG
ZON- EN FEESTDAGEN '73

Vrijdag 21 december koopavond t.m. 9 uur

Zaterdag 22 december t.m. 5 uur

Maandag 24 december t.m. 4 uur

Charmant gekleed gaan
met de kerst !

Komt onze kollektie

japonnen
zien en passen

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Assurantiebureau van
de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

''erzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze ZITDAG te Vorden
ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in 't Wapen van Vorden

Voor uw cruforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT11

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Voor de donkere dagen

lichte prijzen
Dames japonnen
juist voor u

39,75 79,75 99,75 129,-

Mantels en coats
met 10 procent korting

79,- 109,- 149,- 179,-

Overgooiers
Rokken

modieus te kombineren

89,- 95,- 39,75 29,75

Pantalons
Blouses

sportief gemodelleerd

24,75 39,75 49,75 55,-

Heren kostuums
modieuze dessins

179,- 195,- 209,- 225,-

Heren jassen
uitstekende pasvorm

99,50119,75-129,-155,-

Heren
pantalons

juist van snit

39,75 44,95 49,75 54,50

Heren
kolberts

passend bij uw pantalon

89,- 99,50 109,50 139,-

Juist gekleed voor de vele feestdagen

A.s maandag de gehele dag geopend tot 4 uur

Zaterdag tot 5 uur geopend

Inwoners van Vorden
vrijdag 21 december staan wij weer op de markt met een
zeer grote sortering kerstgoed

200 gram Choc. Kerstkransjes
200 gram Musketkransjes
200 gram Gevulde Kransjes
200 gram Choc. Kerstklokjes
200 gram Kerstbonbons

Slagroomtaarten a f 3r- en
Banketkransen a 500 gram
Kerststaven
Weinachtsstollen
Krentenbrood f 2,25 en

1,50
1,30
1,30
1,50
1,60

5,50
2,50
1,30
3,25
6,50

Tevens hebben wij ook dit jaar weer voor elke koper
EEN ZEER LEUKE ATTRAKTIE !

Suikerkransjes - Nootkransjes enz. enz.
Alles tegen abnormaal LAGE PRIJZEN

Verder wensen wij al onze kliëntele
EEN VOORSPOEDIG 1974

T. W. Brethouwer
TOLSTRAAT 45 AALTEN TEL. 05437-3916

u w adviseur
voor
mooier wonen

Salontafel met bar. voor ia
dolce vltal Rookglas blad
120x62 cm.
Wengé,
palissander
of in wit

Stereomeubel. Voor radio/
versterker hoogte 15 cm. Voor
platen 32 cm. In essen oranje,
groen of wit. Ook In wengé.
Event. op
rollers.
75x37x56 cm.

Schrijf buro. In essen en
Ivoorwit. Grepen en frame in
rood, groen of oranje.
Bladformaat
100x60 cm.

Zaterdags tot 5 uur geopend
A.s. maandag de gehele dag geopend tot 4 uur



Gems aanbiedingen
elektrische huishoudelijke apparaten

KOFFIEZETAUTOMATEN met prijsvoordeel en GRATIS 250 gram
gemalen D.E. koffie „Select"
apparaat voor 6 koppen van 103,— nu 85,—
apparaat voor 8 koppen van 125,— nu 98,—
apparaat voor 12 koppen van 154,— nu 130,—

Koffiepercolator automatisch
voor wel 12 koppen koffie, roestvrijstaal 65,—
Koffiemolen Inventum met slagmes, van 29,50 nu 24,50
Tafelgrill apparaat met draaispit, zeer lage prijs 159,— nu 90,—
Grill-apparaat van Moulinex, luxe grill met tijdklok van 128,— nu 109,—
Allessnijder snijdt brood kaas vleeswaren groenten voor maar 85,—

Broodrooster automatisch
maakt een oude snee brood weer vers, van 60,— voor 45,—
Haardroogkap regelb. temperatuur met vloerstatief „Kalorick" 55,—
Ladyshave van Philips in luxe uitvoering nu van 57,75 voor ... 49,50

REMINGTON SCHEERAPPARATEN
met niet goed, geld terug-garantie. Mocht u na vier weken thuis
proberen niet van de scheerkwaliteit overtuigd zijn dan stuurt u
het apparaat terug. Einde aktie 31 december 1973.
Remington shavers Selectro 3 en SF2
109,50 kontantprijs nu 95,—

Grote elektrische apparaten
Wasemafüuigkappen met verlichting
twee snelheden, 60 cm breed, prijs vanaf 265,—

Droogtrommel inhoud 2y2 kg droog wasgoed
instelbare droogtijd voor kast- of strijkdroog van 403,— nu ... 335,—
Droogtrommel als vorige maar nu voor 4 kg van 559,— voor ... 465,—
Vaatwasmachine doet met groot gemak de afwas, van glas tot
pan, verschil, merken o.a. AEG, Erres en Indesit, prijzen v.a. 649,—
Wasautomaten, waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf 730,—
Erres volautomaten vanaf 670,—
Indesit laag in prijs 425,—
Stofzuiger modern sledemodel
met sterke motor, kompleet met onderdelen 159,—

AEG STOFZUIGER VAMPYR in twee uitvoeringen
Model 2002 met 575 Watt motor 189,—
Model 2002 S met 800 Watt motor 230,—
Naast het voordeel van deze lage prijzen ook nog kans op een
prachtige prijs waaronder weekendreizen en bijvoorbeeld een
avond uit naar Paul van Vliet met diner. Vraag inlichtingen bij ons.
Aktie-einde 31 december 1973.

Koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel, inhoud 140 liter, merk Philips 334,— nu 245,—
Koelkast 170 liter kastmodel, 2 sterren, Philips, van 539,— nu 355,—
Vrieskisten in alle maten vooral de kleine inhoud is handig voor
uw gezin.
Vrieskist „Erres" inhoud 145 liter 515,— nu 440,—
Vrieskist 220 liter inhoud 661,— nu 530,—
Vrieskist 260 liter inhoud 713,— nu 570,—
Vrieskist 300 liter inhoud 764,— nu 615,—
Vrieskist 350 liter inhoud 827,— nu 675,—
Vrieskist 420 liter inhoud Automatic 984,— nu 799,—
Vrieskist 500 liter inhoud Automatic 1107,— nu 899,—

Beeld en geluid
Televisie zwart-wit apparaat met 61 cm beeldbuis en handige
drukknop kanalenkiezer. Voor maar 498,—
Televisie KLEUR grootbeeld kleurentoestel met 66 cm beeld
of klein beeld met 51 of 56 cm beeldbuis. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruilmogelijkheid, prijs m.i. v.a 1595,—
STEREO F.M. radio kompleet met boxen,
aansluiting voor hoofdtelefoon, vanaf 499,—
Stereo radio platenspeler kombinatie
geluidsboxen inbegrepen, prijs vanaf 848,—
Stereo cassetterecorder uitvoering In witte slljplak met bijpas-
sende boxen nu van 653,— voor 550,—
Stereo set, bestaat uit een versterker 9 Watt met boxen, merk
Philips 385,—. Speciale prijs 285,—
Stereo platenspeler met boxen in moderne uitvoering
nu van 325,— voor 279,—
Stereo langspeelplaten vanaf 4,95
Draagbare radio met F.M. royale keus voor u, topmerken vanaf 75,—
Cassetterecorder met draagtas, mikrofoon, batterijen
en cassette van 169,— voor 138,—
Platenspeler mono met versterker, vanaf 138,—
Tafelradio Erres mono met F.M. van 189,— voor 159,—
Compact cassette speelduur 60 minuten 2,75
Compact cassette speelduur 90 minuten 3,95
Recorderbanden op spoelen van 18 15 en 13 cm
prijzen 10,25 8,50 7,95

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Fonduestel „Kabé" emaille met receptenboek
in kadoverpakking 72,50 47,50
Pedaalemmer rood emaille met roestvrijstaal
deksel. Top-kwaliteit 29,75 22,50
Isoleerkan televisiekan, 1 liter 21,50
Rolveger „Leifheit" speciale prijs 19,95
Kookwekker tot 60 minuten 12,95
Braadpan staalplaat zwart geëmailleerd maat 24 cm 17,60 nu 13,50
Of iets ruimer 26 cm 19,70 nu 14,95
Flessendrager luxe plastic voor vier flessen 3,95
Koelkastdozen set van vier 3,—

TER KENNISMAKING
De al veel gebruikte Look braadfilms en -zakken. Alléén voor de
feestdagen extra voordelig.
Look braadfilm op rol 3,25 nu 2,45
Look braadzakken 3,45 nu 2,45
En het houdt uw oven schoon.

GLAS EN AARDEWERK
Glasservies dertigdelig vanaf 37,40
Gebakste! dertiendelig porselein 19,95
Vlamvaste schotel Jena 2000 van 26,— 19,95
Koffiefilterkan glas met filter, inhoud één liter 7,95
Wijnglazen model Gilde zes stuks voor 6,95
Vlaflip glazen op voet, drie voor 4,95
Soepkoppen in diverse maten en decors vanaf 1,50
Kop en schotels ruime keus in aardewerk, porselein en glas v.a. 1,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Het bestuur van de woningbouwvereniging

'THUIS BEST'

deelt hierdoor mede dat de kommissie
woningzoekenden op maandag
7 januari a.s.

geen spreekuur
zal houden.

Het volgende spreekuur zal zijn op
maandag 4 februari 1974

Het bestuur
E. L. v.d. Broek, voorz.

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst:
Het Gulik la - Vorden Telefoon 05752-1494

Administratie:
Kerkekamp 23a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1460

Bestel nu reeds

UW IJSTAART
voor de
a.s. kerstdagen

IJssalon BOERSMA
Vorden . Telefoon 1553

Net meisje 15 jaar zoekt
voor de vrijdagavond en
zaterdags werk, liefst in de
huishouding of winkel
Brieven onder nr 38-1
buro Contact - Vorden

VERHUISD:
Assurantie-
en administratiekantoor
HUIZINGA - VORDEN
Nieuw adres per l jan. 1974
Horsterkamp 15 - Tel. blijft
ongewijzigd 05752-1463

Te koop slachtkonijnen
B.v.Hackfortweg 3
na 6 uur 's avonds

Te koop

mooie kerstbomen
J. PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 - Vorden

Attentie - Attentie

Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle
soorten KERST ARTIKELEN als:

Kerstbakjes - Standaards

Wandstukken - Craffakken

Kamerplanten - Snijbloemen

Hyacinten enz.

Verder alle maten kerstbomen
met en zonder kluit

DE WINKEL EN BLOEMENKAS
is donderdag en vrydag tot 9 uur open

Mogen wij uw bestelling tijdig ontvangen?

Fa Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedryf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

nu al zekerheid tot
na uw zomer-
vakantie

J\

OCCASIONS MET LIEFST

MAANDEN
GARANTIE

En dat is uniek.
Maximaal 3 maan-
den garantie is
normaal.
Wij geven er
liefst een half
jaar garantie bij.
U kunt dus nu
9 maanden lang
autorijden zon-
der zorgen, zelfs
tot na uw zomer-
vakantie.
Maar dan moet u
wel snel komen
kijken. En kiezen,

Extra garantie:
wij zijn Simca dealer !
De naam Simca bete-
kent voor miljoenen
automobilisten een
wereld van vertrouwen,
Dat vertrouwen is ons
véél waard.
Ook met onze service

achter uw tweedehands
auto zullen wij dat be-
wijzen. Uw vakantie-
advies kan nu al luiden:

Zoek de zon op met
nog meer zekerheid!

geldig voor tweedehands-auto's boven f.SOOO,—

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

SIMCA
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Een
Dorpscentrum
in Vorden

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de rcdaktie)

Voor de tweede plenaire vergadering die de initiatief-
kommissie Dorpscentrum donderdagavond in het
Jeugdcentrum had uitgeschreven, bestond veel belang-
stelling. Wethouder Gerritsen welke als voorzitter van
de initiatief kommissie in dit verband van „Eendracht
maakt macht" sprak, dankte de kommissie voor het
vele werk dat door hen is verricht.

Hierna werd het rapport „onderzoek naar de behoefte
aan een Dorpscentrum in Vorden" besproken. Dit
rapport is uitgewerkt door de Stichting Gelderland
voor Maatschappelijk Werk in Arnhem. Namens deze
stichting gaven de heren Doorenbosdh. v. d. Lely en
Polman een toelichting op dit rapport. In dit rapport
(waaruit enkele markante konklusies konden worden
getrokken) is o.a. rekening gehouden met de bevol-
kingsontwikkeling, leeftijdsopbouw en kerkelijke ge-
zindte. Er werd een overzicht in gegeven over de
akkomodatie voor diverse aktiviteiten.

De behoeftebepaling aan een Dorpscentrum is geba-
seerd op de benodigde ruimten voor aktiviteiten die
momenteel in het Jeugdcentrum plaatsvinden (behalve
sportaktiviteiten). Verder is de behoeftebepaling ge-
baseerd op de aktiviteiten die in het verleden in het
Nutsgebouw plaatsvonden en bovendien is het geba-
seerd op aktiviteiten die plaatsvinden in de horeca-
bedrijven in Vorden.

Van de verenigingen die onlangs een enquêteformulier
hebben toegezonden gekregen, hebben 91 procent het
formulier ingevuld. Een vrij hoog percentage. Wet-
houder Gerritsen bedankte de verenigingen voor hun
spontane medewerking.

De konklusie die uit (het rapport werd getrokken is dat
een grote uitvoeringszaal nodig is. Gebruik hiervan
ca 50 keer per jaar. Ruimten besteed voor vergade-
ringen en lezingen ca 340 keer per jaar nodig. Het
aantal malen dat een ruimte nodig is voor plm. 50
personen (voor zang, repetities, muziek e.d.) ca 650
keer per jaar. Verder is het wenselijk een afzonder-
lijke ruimte in het Dorpscentrum te kreeëren voor
hobby, kreativiteit etc. Ook wordt gedacht aan een
peuterspeelzaal en een condoleanceruimte.

Voorts werd uitvoerig ingegaan op een akkomodatie
specifiek voor het open jeugd- en jongerenwerk. Ge-
zien het toch wel zeer eigen terrein van aktiviteiten
dat door de jeugd en jongeren wordt ontplooid, werd
gekonkludeerd dat het wenselijk is om bij het te stich-
ten Dorpscentrum zich de vraag te stellen of een (per-
manente) ruimte voor deze kategorie van de bevolking
moet worden ingebouwd of dat men beter elders een
adequate oplossing voor het aanwezige ruimtepro-
bleem kan vinden.

Tn totaal hebben 25 inwoners van Vorden gereageerd
op de plannen tot oprichting van een Dorpscentrum.
22 reageerden positief, drie negatief.

Hierna werden de statuten vastgesteld en werd de
„Stichting Dorpscentrum" opgericht. Het bestuur zal
bestaan uit: A. Berenpas, B. Besselink, J. F. Geerken,
J. W. M. Gerritsen, J. W. de Gruyter, mevr. Koers-
van Ginkel, G. Koerselman jr, mevr. H. Pelgrum, L.
Sühoolderman, mevr. Sikkens, mr A. J. te Velthuis,
A. J. Zeevalkink. Bdhoudens goedkeuring van de
raad zullen namens de gemeente de heren J. Bosch
en mr R. A. v. d. Wall Bake zitting nemen in het
stichtingsbestuur.

Dit bestuur zal de plannen nu verder uitwerken. Zo-
dra het schetsplan klaar is zal dit ter visie worden
gelegd. Voor verenigingen bestond reeds gelegenheid
om deel te nemen in 'het te vormen stichtingskapitaal.
Er werd voor ƒ 427,— ingetekend.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

OLIEBOLLENAKTIE CARNAVALSVERENI-
GING „DE PLAGGENSTEKKERS"

In het weekend van 14-16 december jl. heeft boven-
genoemde vereniging o.a. in Vorden een oliebollen-
aktie gehouden. Bij het te koop aanbieden hiervan
werd slechts medegedeeld: „Voor de carnavalsvereni-
ging!" Slechts bij nadere informatie bleek het hier om
bovengenoemde vereniging te gaan. Echter bij veel
Vordense ingezetenen is deze informatie achterwege
gebleven en werd hierdoor de indruk gewekt dat het
om de plaatselijke carnavalsvereniging „De Deur-
dreajers" te doen was.
Het bestuur van „De Deurdreajers" distancieert zich
volledig van deze aktie en betreurt het dat het bestuur
van „De Plaggenstekkers" niet via een publikatie
ruchtbaarheid aan hun aktie hebben gegeven waar-
door dit misverstand voorkomen had kunnen worden.
Ongewild(?) heeft „De Plaggenstekkers" geprofiteerd
van de populariteit van „De Deurdreajers" in Vor-
den en heeft zij zodoende haar kas kunnen spekken.
Wij als onvervalste carnavalsvierders misgunnen hen
deze extra inkomsten allerminst, maar vertrouwen er-
op dat bij mogelijk volgende akties in Vorden dui-
delijke informatie verstrekt wordt voor welke vereni-
ging de opbrengst bestemd is.

Namens het bestuur van „De Deurdreajers"
H. van der Linden, sekretaris

Met dank aan de redaktie voor deze plaatsruimte

HET ENZERINCK I

HEKSENJACHT IN 1973

Een aantal bewoners van Het Vaarwerk, M is pel -
kampdijk en Het Jebbink, geven gezien hun aktie te-
gen de huisvesting van een aantal jongere, als gene-
zen ontslagen, psychiatrische patiënten in een woning
aan Het Vaarwerk, blijk van een dermate afkeurens-
waardige mentaliteit, dat wij ons verplicht gevoelen,
een fel protest te doen horen.
Hun gedachten zijn in een krantenartikel weergegeven
onder het hoofd „Gestoorden horen hier niet thuis".
Het zal duidelijk zijn dat deze gedachte voor de be-
trokkenen in het bijzonder, uitermate kwetsend is en
bij ons de vraag heeft opgeroepen wie er in deze
buurt niet thuis horen, deze schreeuwende minder-
heid of een groepje dames dat genezen is na een psy-
chische inzinking. Wie heeft het recht op deze men-
sen het etiket „Gestoord" te plakken.
Wij zouden deze westie graag buiten de publiciteit
hebben gehouden, maar de houding van deze groep
„verontrusten" die uitdrukkelijk de publiciteit hebben
gezocht, verplicht ons dergelijke naar onze opvattin-
gen, middeleeuwse opvattingen in het openbaar scherp
te veroordelen.
Er bestaan nu eenmaal ziekten van het lichaam en
van de geest, in beide gevallen is dat iets wat de
mens niet wil, maar wat hem overkomt. In beide ge-
vallen is genezing mogelijk, in beide gevallen kan ook
een bepaalde nazorg noodzakelijk zijn, maar er mag
toch worden verwacht dat de gezonden in de samen-
leving, bereid zijn de genezenen weer volledig in de
maatschappij op te nemen. Het gaat niet aan deze
theorie met de mond te belijden en in de praktijk de
verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens
af te wijzen.
De groep „verontrusten" heeft geen enkele poging
gedaan zich op de hoogte te stellen van de mensen
waar het hier om gaat. Zij hebben volstaan met te
zeggen, hier in onze buurt horen jullie niet thuis, deze
buurt is te goed voor jullie. Het staat gelukkig vast
dat het grootste gedeelte van deze huurt een andere
mening is toegedaan, en zich niet heeft laten mislei-
den door een voorlichting welke zelfs met betrekking
tot een groepje dames meende te moeten spreken
over kinderverkrachters en gevaren voor een kinder-
rijke omgeving. ^fc
Als het niet zo in-droevig was^fju je er om kunnen
lachen, maar de verontwaardiging over een dergelijke
handelwijze en het verdriet hierdoor aan de?e mensi'r
en hun familieleden aangedaan, zullen nog lange tijd
blijven bestaan. ±.
„Het Enzerinck" is in de Vor^fe samenleving, nu
ruim 10 aar een open huis geweüt waar ieder lid van
de Vordense bevolking, zich op de hoogte kon stellen
van hetgeen er werd gedaan voor de zjeke medemens.
Ondanks de aktie van de verontrusten, houden wij
aan onze idealen vast.

De direktie van „Het Enzerinck",
R. Ottens.

HET ENZERINCK II

L.S.,

Ingaande het schrijven van de heer Hurmsen in het
Zutphens Dagblad van zaterdag 15 december 1973
wil ik mede namens mijn gezin het volgende schrijven.
Wij wonen nu al 10 jaar in „Klein Nuova" met onze
85 buren naast ons. Het is heel gezellig er te wonen en
last van onze buren hebben wij zeker niet. Onze vier
kinderen die dagelijks met onze buren kontakt heb-
ben, is nooit iets aangedaan en hebben, net als wij,
geen behoefte om naar „Het Vaarwerk" te verhuizen.
We zouden onze buren te erg missen. Ook van de bu-
ren van „Klein Enzerinck" en „Zonnehoeve" zijn
nooit klachten ontvangen.
We vinden het erg dat het in deze tijd nog voorkomt
dat door enkele bewoners van „Het Vaarwerk" aktie
gevoerd word. De dames die op „Het Vaarwerk"
misschien zouden komen wonen worden er niet ge-
duld omdat ze eens ziek geweest zijn. Is het niet juist
de taak van de „gezonde" gemeenschap deze gene-
zende mensen volledig te aksepteren? Deze dames
zouden, doordat zij zelf al weer werken, het zich
kunnen permiteren bij de betref jende instanties zelf
een woning aan te vragen.
We vinden het erg jammer, dat door degenen die deze
aktie voeren onvoldoende informatie is ingewonnen
over de bewoners van „Zonnehoeve" en dat ze de
uitnodiging om in de woning van de dames een kijkje
te komen nemen niet geaksepteerd hebben. We hopen
dat deze, voor de betrokken dames en hun familie
zeer kwetsende aktie voor het grootste deel is voort-
gekomen uit onwetendheid.
De bewoners van „Het Enzerinck" leven nu al zo
lang in de Vordense gemeenschap, dat iedereen kan
weten dat het beleid van de heer Ottens er altijd op
gericht is geweest onze bewoners zoveel mogelijk
kansen te geven onder goede begeleiding zonder de
gemeenschap overlast aan te doen.

waarin stelling genomen wordt tegen dit voornemen.
Deze brief komt voor op de lijst van ingekomen stuk-
ken voor de raadsvergadering van woensdag (19 de-
cember)."

We willen op deze aktie reageren en zeggen:
Beste mensen rond de straat Het Vaarwerk, na na-
dere informatie bij de direktie van het verpleegtehuis
Het Enzerinck is ons bevestigd wat we reeds vermoed-
den: het gaat om de huisvesting van de huidige be-
woners van „De Zonnehoeve" aan de Ruurloseweg
te Vorden.
Zij zijn een paar jaar onze buren geweest. Goede bu-
ren. De meesten van hen hebben overdag hun werk
elders. Wat ons betreft mogen zij best aan de Ruurlo-
seweg blijven wonen. Dat zal echter moeilijk kunnen.
Het is bekend, dat er volgend jaar een nieuwe burge-
meester komt en diens gezin zal, naar alle waarschijn-
lijkheid, de ambtswoning (De Zonnehoeve) weer gaan
bewonen.

Een vraag: Heeft het genoemde aktiekomité kennis
genomen van de gezellieg-manier-van-samen-wonen
van genoemde kring dames' Heeft het aktiekomité bij
hun tegenwoordige buren geïnformeerd naar „de last"
die zij te „verduren" hebben gehad van de bewoners
van „De Zonnehoeve"?
Naar onze stellige mening is er geen reden om onge-
rust te zijn! En zeker geen reden om wat diskrimine-
rend te doen. En, de huizen aan Het Vaarwerk zul-
len door hun aanwezigheid niet in waarde verminde-
ren. De veiligheid van de bewoners (en ook van de
kinderen) loopt geen gevaar. Stel je voor!

Het leek ons goed ook dit bericht vanuit Vorden in
onze regio te laten horen. Mensen die soms wat-an-
ders-zijn, kunnen best goede buren zijn. Zij horen bij
ons. Fijn dat zij in ons midden kunnen wonen.
Met dank voor de ruimte (in ons dorp en in dit blad).

J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19.

Dr. K. H. de Vries, arts te Vorden en ook wonend
aan de Ruurloseweg, stemt geheel in met bovenver-
meld schrijven!

BETALING
ABONNEMENTS-
GELD tot 1 jan.
Zoals wij vorige week reeds vermeldden, komen
ook wij er niet onder uit wat de verhogingen
van abonnementsprijs en advertentieprijs be-
treft. Dit vindt zijn oorzaak o.m. in de sterk
gestegen papier prijzen, waardoor de verhogin-
gen onvermijdelijk blijken.

Voor het jaar 1974 hebben wij de abonnements-
prijs moeten stellen op ƒ 17,— exklusief admi-
nistratie- en inkassokosten. Wordt u na l jan.
1974 een kwitantie aangeboden, dan komt er
ƒ 2,— administratie- en inkassokosten bij.

Ook de advertentietarieven zullen per l jan.
1974 met 2 cent per mm worden verhoogd. De
adverteerders ontvangen hierover nog nader
bericht van ons.

Het abonnementsgeld voor Contact
kan tot l januari 1974 op de vol-
gende manieren worden voldaan:

Per giro nr. l 20 58 67
Per Rabo-bank, Vorden
nr. 36.64.02.374
Per Amro-bank, Vorden
nr. 48.63.19.245
t.n.v. drukkerij Weevers B.V.
Of aan het kantoor van de drukkerij
Nieuwstad 12 te Vorden.

Redaktie en administratie.

BENZINEDISTRIBUTIE
VOOR PERSONENAUTO'S

A

(gele kentekens)

Familie Ringlever.

HET ENZERINCK III

GEEN REDEN VOOR ONRUST IN WOON-
WIJK DE BOONK

In verschillende regionale dagbladen verscheen zater-
dag jl. een vrij uitvoerig bericht, dat de gemeente
Vorden niet in zo'n mooi licht plaatst.
Zo lazen we bv in De G raaf se ha p bod e:
„In de nieuwe woonwijk De Boonk in Vorden heerst
onder de bewoners onrust over de plannen, een de-
pendance van de verpleeginrichting Het Enzerinck in
een woning in dez.e wijk te vestigen. Een aktiekomité,
gevormd door bewoners uit drie straten, die het
nauwst bij de vestiging van de dependance betrokken
zijn, hebben een brief aan de gemeenteraad gericht,

Bij de distributie van benzine j^^Jt het privé-autover-
keer, met inbegrip van het rijcfWvan huis naar werk
en terug, een beperking van 40 procent opgelegd.
Men heeft berekend dat het gemiddelde privé-verkeer
neerkomt op 13.000 km per jaar. Hiervan gaat nu 40
procent af. Blijft over ca 7800 km per jaar. Dit komt
overeen met 15 liter benzine per week. Daarbij gaat
men ervan uit, dat gemiddeld met l liter benzine 10
kilometer kan worden afgelegd.
Voor de basishoeveelheid van 15 liter per week wor-
den bonnen verstrekt. De toewijzing geschiedt steeds
voor vier weken tegelijk. De bonnen blijven een half
jaar geldig.
Voor motorrijwielen geldt als basishoeveelheid 8 liter
per week. Voor het woon-werkverkeer zal, op enkele
uitzonderingen na, geen extra hoeveelheid benzine
worden verstrekt. De regels voor het eventueel ver-
strekken van extra toewijzingen zijn voor personen-
auto's en motorrijwielen gelijk. Personenauto's met
dieselmotor vallen op 7 januari nog niet onder de
distributie.

EXTRA TOEWIJZINGEN VOOR
ZAKELIJK VERKEER
Wie voor zijn beroep of bedrijf de personenauto ab-
soluut nodig heeft, kan een extra toewijzing krijgen.
Daarvoor zijn met ingang van woensdag 2 januari
aanvraagformulieren verkrijgbaar bij de sekretaris
van de gemeente. Op deze aanvraagformulieren moet
onder meer worden ingevuld het totaal aantal kilome-
ters dat gemiddeld per jaar wordt afgelegd en het to-
taal aantal kilometers dat voor zakelijk gebruik
wordt verreden. Aan de hand hiervan zal een extra
toewijzing worden verstrekt nadat het gemiddelde pri-
vé-verbruik (13.000 km) is afgetrokken en nog een
korting van 25 procent is toegepast.
De werkgever van de aanvrager in loondienst zal op
het formulier de juistheid van het aantal opgegeven,
zakelijke kilometers moeten bevestigen. Bij zelfstan-
digen zal een accountant, boekhoudbureeau of een
belastingkonsulent de juistheid van het aantal zake-
lijk verreden kilometers moeten bevestigen. Een en
ander geldt ook voor bekleders van een geestelijk
ambt en artsen.

SPECIALE KATEGORIEN
Voor auto's van gemeentepolitie, brandweer en ambu-
lances zullen via de gemeentesekretaris zonder kor-
tingen benzinetoewijzingen verstrekt kunnen worden.
Taxi's en huurauto's met chauffeur, begrafenis- en
trouwauto's, auto's van het reddingswezen, kunnen
eveneens extra toewijzingen krijgen. Voor deze kate-
gorie wordt slechts de basistoewijzing (is 7800 km) in
mindering gebracht.

BONAANWIJZING PERIODE 7 JANUARI TOT

Voor huurauto's zonder chauffeur, lesauto's en les-
motoren kunnen extra toewijzingen worden verkregen
na aftrek van de basishoeveelheid (7800 km) en ver-
volgens nog een reduktie van 20 procent.
Voor huisartsen en veeartsen zal een extra toewijzing
gegeven kunnen worden na aftrek van het gemiddelde
privé-gebruik (13.000 km) zonder verdere korting.

BIJZONDERE GEVALLEN IN HET
WOON-WERKVERKEER

Voor werknemers die verder dan 15 kilometer van
hun werk wonen en die hun werk beginnen of eindi-
gen op tijdstippen waarop het openbaar vervoer nog
niet rijdt (bijvoorbeeld kontinubedrijven) geldt een
aparte regeling.
Het bedrijf kan voor hen een extra toewijzing aanvra-
gen bij de Rijksverkeersinspektie. Eerst moet het be-
drijf echter proberen een andere oplossing te vinden,
bijvoorbeeld „poolen" of autobussen inschakelen.

INVALIDEN
Voor invaliden geldt de volgende regeling:

- invaliden zonder beroep komen niet in aanmerking
voor een extra toewijzing.

- invaliden met een beroep kunnen een extra toe-
wijzing aanvragen, eventueel ook voor het woon-
werkverkeer.

Voor het vervoer van geestelijk- of lichamelijk gehan-
dikapten, van en naar inrichtingen, kunnen extra toe-
wijzingen worden verstrekt, tegen overlegging van een
verklaring van de direkteur van de inrichting.

DIPLOMATEN
Auto's met een kenteken CD, CDE, CD-J en met het
kenteken GN of BN (8000 tot en met 8800 series)
kunnen een extra toewijzing krijgen via het ministerie
van Buitenlandse Zaken.

DIENSTAUTO'S EN DIENSTRITTEN

Extra toewijzingen voor dienstauto's van het rijk en
voor partikuliere auto's die ambtenaren gebruiken
voor het dienstvervoer worden verzorgd door de rijks-
hoofdinspekteur van het verkeer voor overheidsdiens-
ten.
Als de aanvraag om een extra toewijzing is goedge-
keurd, verstrekt de gemeente een machtiging. Met
deze machtiging kan de aanvrager op het postkantoor
tegen betaling van ƒ 5,— extra bonnen afhalen.
De extra hoeveelheden worden telkens over een pe-
riode van 4 weken toegewezen. Voor personenauto's
zal één bon goed zijn voor 15 liter benzine. De bon-
nen op een bonkaart voor motorrijders geven per bon
recht-op 8 liter benzine.

Kaart

Kaarten

Kaart

Kaart
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VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Tel. 2308

Groente en fruit
2 kg Spaanse Sinaasappels
1 kg Mandarijnen . . . ,
V/2 kg Goudreinetten . . ,
500 gram Tomaten . . . ,
1 kg Chiquita Bananen . ,

198
178
98

118
89

Uit onze broodboetiek
Hebt u onze Torn poezen
AL EENS GEHAD! Nu 5 stuks van 245 voor

Grote slagroomtaart
van 880 voor

Kerststol
nu voor

Duitse broodjes
(heerlijk knappend) 5 stuks voor

Krentebrood
400 gram van 158 voor

Naast onze grote sortering King Corn brood

steeds vers brood van

198
749
250

98
139

bakker Van Groningen

Zuivelafdeling
Slagroom

liter van 154 voor

Vanille vla
liter van 115 voor

Hopjes vla
van 66 voor

Ka kei verse eieren
(GROTE) 10 stuks van 265 voor ............

119
95
59

239
Ook voor de feestdagen geldt:

blijf gezond, neem reform-artikelen!

Kassakoopje!
Pak Nobo

SUIKERKRANSJES
B 200 gram 75

Uit de diepvries

Ms
grote boomstam van 398 voor

Friki hanen
(1200 gram) nu van 545 voor

Vleeskroketten
(14 stuks) van 265 voor

Tam konijn
(op schaal) van 925 voor

Ola roomijstaart
(6-8 personen) nu van 395 voor

voor een heerlijk diner

298
465
198
795
295

Diverse wijnsoorten

695
575
995

»L ANDWIJN JICA
se 2 fles 450

430
430
625
245
495
495
199
199
109
149
144
75
189
110

Creamix VRUCHTENWIJN
2 literkruik

Pedro Ravela
SHERRY^

MAGNUM (Duitse Sekt)
1.5 liter

CARILLOfeLANDWIJN
wit-rood^osé 2 fles

CARILLON Cotes du Rhone
per fles

CARILLON Rosé d'Anjou
per fles

Pedro de Ravela PORT
per fles

VIVO VRUCHTENWIJN
per fles

MARTINI VERMOUTH
wit-dry-rood

VIVO ADVOKAAT
06 liter

BETUWE
abrikoos-sinas drank

BETUWE
abrikoos/ananas drank

Vivo
JUS d'ORANGE

AZET APPELSAP
2 fles

Heinz TOMATEN KETCHUP
340 gram

MAYONAISE
reuze tube

VIVO koffiebonen of
Snelfilter van 225 voor

Vitrix feestpudding +
Cherrij-Brandysaus per 2 pk.

VIVO UP
liter . ...

VIVO COLA
liter

VIVO SINAS
liter .

VIVO CASSIS
liter .

ROYAL CLUB TONIC
liter .

RAAK LONDON LEMON
DRY liter . ,

VIVO PILS y2 liter
per krat a 12 fles

VIVO PILS
per 2 fles

VIVO PILS 30 cl.
per krat van 24 fles

VIVO PILS 30 cl
per 3 fles

KLOP KLOP
per pakje

SOEPSTENGELS
Haust ....

De Heer CHOC. KRANSJES
melk of puur, 150 gram ..

AFTER EIGHT
per doosje

Victoria KERSENBONBONS
- 30 stuks van 655 voor ..

HAUST TOAST
klein en groot 2 pak voor ..

KAAS DOMINO'S
voor

NOOTKRANSJES
Van Welzen

Stixy ZOUTE STENGELS
100 gram

75
75
89
119
109
125
635
109
799
105
115
79
139
250
495
99
155
99
49

Wij hebben volop

kerst- en nieuwjaarskaarten
Ook voldoende

kaarsen voorradig



VOOR U VEEL VOORDEEL!
Uit onze keurslagerij
Runderrollade
500 gram vanaf

Varkensrollade
500 gram vanaf

Dikke lende
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Doorreg. runderlappen
500 gram

Ossestaart
500 gram

Groot soeppakket
met kant en klare balletjes - voor

Biefstuk tartaar
3 stuks ,

Blinde vinken
3 stuks

Wiener snitzeis
(kant en klaar) 3 stuks ,

Varkens fricandeau
500 gram ,

Hamlappen
500 gram ,

Vrijdag: Verse worst
500 gram

Nasi en Bami
500 gram ,

588
648
568
468
225
228
225
298
375
628
578
298
188

Verder hebben wij alles voor uw kerstdiner zoals:
Blank kalfsvlees - Snitzeis - Oesters - Fricandeau
Rundertongen - Ossehaas - Hollandse biefstuk

U bestelt toch wel tijdig uw kerstrollade?

Fijne vleeswaren
150 gram GEKOOKTE HAM 119
150 gram BOERENMETWORST 109
100 gram GEBRADEN ROSBIEF 180
100 gram GEBRADEN VARKENSROLLADE 180
100 gram WILDROLLADE 98
150 gram ZURE ZULT 75
150 gram PALINGWORST 98
150 gram GEBRADEN RUNDERROLLADE 165

Vele soorten Salades - Sauzen en Paté's

Bloemen en planten
Leuke kerstset voor doe-het-zelvers

Cyclamen normaal 265 nu . . . .
Kerstbakjes grote sortering vanaf .
Wij hebben voor u veel PLANTEN EN BLOEMEN

198
198
245

Vers gevogelte uit de slagerij
Verse kuikenbouten 500 gram

Verse hele kuikens 500 gram
Verse kalkoenpoten 500 gram

Verse hele kalkoen a 500 gram
(± 1500 gram)

Verse kalkoendijen 500 gram

345
275
298
425

495

Voor het bakken
VINKENBORG BIGARREAU
bakje a 100 gram ...

VINKENBORG SUCAoF
bakje a 100 gram

CHIN. STEMGEMBER
nu

4 ZAKJES GIST
per doosje

ZAK KRENTEN
200 gram ....

SULTANA ROZIJNEN
200 gram

GLADPAK H.H. FOLIE
rol a 10 meter

VIVO SLAOLIE
fles

FRISO BLOEM
per kilo

VIVO BAKMEEL
500 gram

CAKE MEEL normaal 90
nu 86, bij ons

TAARTINA WIT
5 zakjes

TAARTINA ROOD
5 zakjes

VANILLESUIKER
Oetker

VIVO APPELMOES
1/1 blik

VIVO POEDERSUIKER
70 gram

DOPERWTEN 'EXTRA FIJN'
1/1 blik

125
79

185
89

89
109
90

129

79
69

79
135
135
99
79
35

179

Bij uw borrel
VIVO CHIPS
naturel of paprika . ..

CALVE BORRELNOOTJES
van 153 voor

vivo ZOUTE PINDA'S
500 gram

CALIF. WALNOTEN
per zak

SCHAAP MIXED NUTS
voor

SCHAAP GEM. NOTEN
voor

SCHAAP ELITE HAVER
voor

VIVO AUGURKEN
jampot

ZILVERUITJES
jampot

COCKTAIL SAUS
met whisky

VIVO TONIJN
in olie

PINK ZALM
fancy

COCKTAILWORSTJES
Unox

BIERWORSTJES
Zwan

PICCOLO WORSTJES
8 stuks.

VIVO FRUITCOCKTAIL
liter

ASPERGES
Formosa

SPERZIEBONEN 'FIJN'
1/1 blik

89
144
169
159
189
199
149
89
89
125
169
250
189
189
109
198
145
99

Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 31 december en zolang de voorraad strekt

Als u tijdens de feestdagen tevreden gezichten wilt zien, neem dan geen risiko en koop bij ONS!

Wij wensen u prettige feestdagen toe



MET TARWEBROOD
is uw gezondheid gebakken!

Neem voor de feestdagen iets lekkers
in huis

KERSTKRANSEN
KRENTENBROOD
ROZIJNENBROOD
STOLLEN
TAARTEN
CAKE's

S.v.p. vroegtijdig bestellen!

Vers van uw Warme Bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Wij wensen u goede kerstdagen

Fa Groot Roessink & Zn
wenst alle kliëntele

PRETTIGE KERSTDAGEN
en

EEN VOORSPOEDIG 1974

Voor kerst-
en nieuwjaarskaarten

Lopers' Servetten en andere papieren

Kalenders en agenda's

Boek- en Kantoorboekhandel

HIETBRINK
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1253

Kerstconcert
Zaterdag 22 dec. aanvang 7.30 uur
in de Ned. Hervormde Kerk

Met medewerking van:

Ds KRAJENBRINK

CHR. GEMENGD KOOR

VORDENS DAMESKOOR

VORDENS MANNENKOOR

Komt u allen!

Toegang gratis

Komt u allen!

Setter Set panty's
in geschenkverpakking

voor een feestelijke prijs

2 paar panty's van f 9 - voor

f7,95

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Sir Edwin
sportieve mode

Truien - Vesten - Pullovers
Coltruien - Schaatsmutsen - Sjaals
Wanten - Warme wollen sokken en
kousen

WAPEN EN SPORTHANDEL

steeds docltnffendi

Zutphenseweg Vorden

TTV Vorden
Organiseert op zaterdag 22 december

grote
verwerpingsavond

om krentebrood,
gebak, wijnen, koek enz.

Aanvang 20.00 uur in café Eykelkamp, Medler

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

GEMEENTE VORDEN
Herkeuring van maten,
gewichten en meetwerktuigen

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen zal plaats hebben in het jeugd-
centrum Insulindelaan 4, alhier op 14 januari
1974 van 10.00-12.30 en van 13.30-15.30 uur

Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van
het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen
worden toegezonden, vermeldende de plaats en het
tijdstip voor de aanbieding ter herkeuring van de
maten, gewichten en meetwerktuigen. Er wordt
nadrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot
herkeuring blijft bestaan ook al wordt geen op-
roeping ontvangen.

De maten, gewichten en meetwerktuigen moeten
vóór l oktober 1974 gestempeld zijn met de hoofd-
letter G in fantasievorm, dan wel met het getal
73 of 74, gevat in een zeshoek.

Bij verzuim of verhindering om van de zitting
gebruik te maken, bestaat nog gelegenheid tot
herkeuring aan het IJkkantoor te Arnhem,
Bakkerstraat 12b iederj^tonsdag van 9.00-12.00
uur en van 13.30-16.30 J^Tvoor de herkeuring
is een keurloon en voor de justering van gewichten
een justeerloon verschuldigd, dat bij het weer in
ontvangst nemen van de voorwerpen moet worden
voldaan. ^^

Vorden, 19 december 1973

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
A. E. van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Wij zijn de beide kerstdagen

geopend
Vergeet u niet zo'n heerlijke koude
schotel te bestellen ?

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM

ANWB Bondsrestaurant

Kerkstraat 3 - Vorden Telefoon 05752-1519

Donderdag 20 december

zijn wij de gehele dag

geopend
Wilt u uw feestgebak s.v.p. tijdig

bestellen, om teleurstelling te voor-

komen ?

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Zojuist ontvangen !

Pracht
suêde
BOOTS
in uitstekende kwaliteit,

maten 32 t.m. 40 - normale prijs 47,90

Nu slechts

134,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Betere

mogelijkheden
voor de

varkenshouderij

Dat is zeker met
de 4- rijige roosterstal
van Hendrix' Voeders.

Voor de varkens
ideaal om in te groeien.
Voor ü doelmatig
om in te werken.

'n Garantie voor
uitstekende resultaten l

Vraag inlichtingerTbij de verkopers:

G. BONGERS

Vorden - SMefoon 05752-1327

Kerstnachtdienst
op maandag 24 december a.s.
's avonds om 11 uur in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Voorganger: ds J. Krajenbrink

Organist: Gijs van Schoonhoven

Muzikale medewerking:
muziekvereniging Sursum Corda

tl BENT VAN HARTE WELKOM

PRETTIGE FEESTDAGEN

Loonbedrijf Beeftink
EN MEDEWERKERS Vorden

„Het Hoge"
SCHOOL MET DE BIJBEL VORDEN

KERSTFEESTVIERING
op vrijdag 21 december in de Herv.
Kerk te Vorden . Aanvang half 2

Kinderen die in 1974 op school hopen
t f komen, worden ook verwacht

Ouders, leden en belangstellenden
eveneens hartelijk welkom!

Kerststukjes
Kersttakken
Handvorm kaarsen
Bloeiende planten
Snijbloemen enz.
Bloemisterij
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57 Vorden
Telefoon 1987

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje
EVERDIEN

Wllly
en Jan Knoef

Vorden, 6 dec. 1973
Stapelbroek 2

Te koop
jonge vette kalkoen
desgewenst panklaar
Tel. 05752-6671

Te koop wandelwagen
en kinderstoel
De Steege 5 - 05752-1843

Te koop 6 jonge ganzen bij
H. J. Groot Nuelend
Hengeloseweg 2 Vorden

Kerst- en
nieuwjaarskaarten

Sigarenmagazijn

BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoedcrs

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wfl gaan dagelijks (2 pers.)
Vorden-Zutphen v.v. Met
wie kunnen wfl dit kombi-
neren om bij toerbeurt te
rijden? Graag tel.reaktie na
7 uur 'a avonds 05752-2108
of overdag 05750-14223
A. F. W. van Soest, Vorden
Dr W. C. H. Staringstr. 14

Volop KERSTBOMEN
Bloemisterij
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57 Vorden
Telefoon 1987

Café Lettink
Vorden

GESLOTEN
Kerstavond
en

Eerste kerstdag

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Te koop wegens verhuizing:
Etna gashaard en Etna
oliehaard, Vaillant geiser
douchekabine, FM stereo en
TV antenne, dressoir, Simca
1000 1967 defekt
Te bevragen na 17 uur:
Zutphenseweg 41 Vorden

Vanaf heden volop

KERSTBOMEN
alle maten

Boomkwekerij-Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 1464

WMF
Model Lausanne

Chromargan - Edelstaai
24-delig:

6 tafelcouverts 3 dlg./6 puddinglepels

Normaal f 240,- - Introduktieprijs:

f 195,-
Uoerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-

tement Vorden
20 dec. Kerstfeest Vrouwengroep Linde
20 dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep dorp
22 dec. Bazar Medler
23 dec. Dansen bij Concordia - Sang und Klang
26 dec. Dansen bij Concordia - Blue Bird
30 dec. Dansen bij Concordia - Flamingo's
16 jan. Bijeenkomst NVEV (kruiden)
16 jan. Jaarvergadering KPO
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
19 jan. Feestavond v.v. Vorden in 't Wapen van

Vorden
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden

7 febr. Ledenvergadering KPO
De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

VOLOP VUURWERK 28-29 en 31 dec. KOERSELMAN
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PAULUSSTICHTING GAAT
VERPLEEGINRICHTING OVERNEMEN
Het Enzerinck gaat dicht • Villa Nuova wordt „hostel"
De verpleeginrichting voor geestelijk gehandikapte
bejaarden Villa Nova zal op korte termijn worden
overgenomen door de Paulusstiching te Lichtenvoor-
de. Deze stichting exploiteert al een elftal gezinsver-
vangende tehuizen in Oost-Gelderland.

Volgens de heer F. H. Schooltink van de Paulusstich-
ting past het Vordense tehuis goed in de konstellatie
van de stichting. De Paulusstichting wacht nog op
goedkeuring van de overheid. Als de plannen door-
gaan dan is Villa Nuova het eerste „hostel" van de
Paulusstichting waar oudere mensen een gezinsver-
vangend tehuis krijgen. De stichting is al met eige-
naar-exploitant R. Ottens tot een akkoord gekomen.
Belangrijk voor de Paulusstichting is het rapport van
de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid dat
onder meer zal gaan over de planning van dit soort
voorzieningen. De overheid wil namelijk een vast be-
leid uitstippelen teneinde te voorkomen dat men over
enige tijd voor verrassingen komt te staan. De stich-
tingen zijn daar bijzonder gelukkig mee, want duide-
lijke richtlijnen zijn nu eenmaal onontbeerlijk bij de
planning.

Er zijn volgens de heer Schooltink wel meer partiku-
liere tehuizen die wel graag onder de vleugels van de
Paulusstichting zouden willen kruipen. De meesten
zijn echter niet geschikt te maken voor het principe
van de stichting.

DEMENTE BEJAARDEN ZIJN BIJ „BROEDER"
OTTENS AAN TWEEDE JEUGD BEZIG

„Gezien het aanbod van patiënten en de onmogelijk-
heid om op korte termijn door nieuwbouw de plaat-
singsmogelijkheden te vergroten, zou Het Enzerinck
over twintig jaar nog kunnen bestaan. Tk zie de pro-
blemen van de aanvragen dagelijks. Er zijn steeds
meer jonge mensen, die helemaal in de soep raken",
zegt de heer Ottens. De direkteur-verpleger-eigenaar
van een drietal tehuizen in Vorden, waar zowel gees-
telijk als lichamelijk gehandikapte bejaarden aan hun
zoveelste jeugd, met moederliefde en al bezig zijn,

zegt het wat bitter. Hij zit boordevol met plannen en
zou het liefst voor zijn patiënten, die in hem een va-
der en zoon tegelijk zien, een optimale voorziening
scheppen. Maar als partikulier kom je in het woud
van overheidsvoorschriften niet ver.

HET ENZERINCK GAAT DICHT EN
VILLA NUOVA WORDT „HOSTEL"

Het Enzerinck, een van de rustieke buitens, waar
Vorden zo rijk aan is, bestaat voor de overheid ge-
woon niet. Het moet op korte termijn worden geslo-
ten, want de akkomodatie voldoet niet aan de eisen.
De heer Ottens geeft het toe: de boel is wat verouderd
maar met zoveel onzekerheid ga je toch niet investe-
ren?

Voor Villa Nuova, midden in Vorden. geldt in feite
hetzelfde. Hoewel er enkele jaren geleden een splin-
ternieuwe vleugel werd bijgebouwd, voldoet ook dat
tehuis niet aan de eisen. Echter, het tehuis wordt als
bejaardenoord aangemerkt, omdat er meer dan vijf
mensen boven de 65 worden verpleegd. En aan be-
jaardenoorden worden heel andere eisen gesteld dan
aan verpleeginrichtingen.

Het opgaan in de Paulusstichting betekent dat Villa
Nuova een gezinsvervangend tehuis, een zgn. hostel
wordt. De Paulusstichting heeft het rijk om principiële
medewerking verzocht. De stichting wil weten of we
in de planning opgenomen kunnen worden, want de
Paulusstichting wil over een paar jaar niet voor ver-
rassingen komen te staan, aldus de 'heer Ottens.

Hoe kan de heer Ottens zijn patiëntenbestand inkrim-
pen, want dat is een onvermijdelijke eis bij het om-
schakelen op een hostel. „Door uitsterven en afvloei-
ing naar andere inrichtingen, waar al onze patiënten
op de wachtlijst staan. Tengevolge van een besluit van
de kommissie voor bejaardenoorden in de provincie
Gelderland kunnen op Het JEnzerinck geen nieuwe
patiënten meer worden opgj|̂ »en en moet de bezet-
ting in de andere tehuizen woroen verminderd. De in-

spektrice heeft gezegd dat hij wat harder moet zijn bij
het opnamebeleid, maar dat is volgens de heer Ottens
vanachter een bureau makkelijk gezegd. Als je er
midden in zit is het enorm 'hard om iemand te moeten
afwijzen".

Als het rijk instemt met de plannen van de heer Ot-
tens en de Paulusstichting betekent dat opheffing van
Het Enzerinck en doorgaan - zij het op wat andere
voet - met Villa Nuova en de op nummer 46 aan de
Zutphenseweg gelegen villa Klein Enzerinck, die in

1970, twee jaar na het gereedkomen van de nieuw-
bouw achter Villa Nuova werd aangekocht. Daar
woont een aantal bejaarden in gezinsverband met een
aantal verpleegsters. De jongste patiënt is 25 jaar, de
oudste is 96 jaar. Volgens de regels is die leeftijdsop-
bouw niet mogelijk, maar volgens de heer Ottens, die
door al zijn patiënten „broeder" wordt genoemd,
geeft het geen enkel probleem in de praktijk.

WEINIG VERANDERING

De heer Ottens ziet de toekomst met de Paulusstich-
ting zonnig tegemoet. Voor hem zelf zal er weinig
veranderen. Hij zal de leiding krijgen over de bejaar-
denafdeling van de stichting en zal zich dan meer met
zijn vak, de psychische kant van de zaak, kunnen be-
zighouden.

Over de toekomst van Villa Nuova heeft hij zo zijn
eigen ideeën. Een groot huis in het midden met een
dienstencentrum en wat kleinere wooneenheden er
omheen.
Rond Villa Nuova is ruimte genoeg om die plannen
te realiseren. Er staan zelfs al schetsen op papier.

Halve
eeuw
in het
bootje

Dit zijn de heer H. Bannink (72) en mevrouw J. Ban-
nink-Halfman (75) De Boonk 2 te Vorden die don-
derdag 20 december een halve eeuw getrouwd zijn.
De heer en mevrouw Bannink hebben 44 jaar lang in
de buurtschap Medler gewoond, waar de heer Ban-
nink een pluimveebedrijj annex kuikenboerderij had.
Nu wonen ze alweer zes jaar in 't Vogelbosje (de
naam van hun huis), waarze van een welverdiende
rust genieten. Beiden 'ïjJfbg kerngezond. Samen
met hun twee kinderen el^ner kleinkinderen wordt

^

Nationale ̂ Actie cl^gde cKruisWöordpuzzel nr. 3
Met medewerking van Uw nieuwsblad

Dit is de derde van dertien kruis-
woordpuzzels in Uw nieuwsblad voor
de Rode Kruisactie „Vakantie voor
gehandicapten". De eerste keer heb-
ben niet minder dan 180 deelnemers
een fantastische prijs gewonnen en
ook ditmaal kunt U meedingen naar
een rijk geschakeerd prijzenpakket
met een waarde van vele duizenden
guldens, zoals U hieronder kunt vast-
stellen.

Aan het slot van de actie zullen de bijzon-
dere eindhoofdprijzen zoals een stacaravan
van Dick Wissink en een Mark Orgel van
Benelux Musical Instruments worden uitge-
loot. Daarvoor moet men alle letters E op-
tellen die in alle oplossingen voorkomen. Tel
daarom straks vast de E's als U het grote
diagram op deze pagina hebt ingevuld. Het
is niet de bedoeling dat U de letters E van
de slagzin nog eens extra meetelt. Van deze
puzzel dient U weer alleen de slagzin in te
sturen. De wijze waarop dat moet gebeuren
staat elders aangegeven. Succes gewenst!

De hoofdprijzen van deze puzzel zijn:

Kleurentelevisie
van Philips
Nederland
ƒ 2595,—

Meubilair naar keuze van
B.V. Meubelfabriek Deco,
Varsseveld ƒ 1000,—

Verder kunt U winnen:
Novllon-vloerbedekking, ƒ 500, NLF-Kromme-
nie; Canon Auto Zoom 318 camera Super 8,
ƒ 400, Borsumij Wehry; Medische encyclope-
die, ƒ 375, Tij l; Bosch DUH 61-wasemafzuig-
kap, ƒ 311, Willem van Rijn; Stofzuiger,
ƒ 295, Excelsior Tornado; Donsdeken + laken-
overtrek + sloop, ƒ 250, Irisette; Prisma-
horloge, ƒ 299, Jansen, Post & Cocx B.V.; zelf-
knoopwandkleedpakket, ƒ 179,25, Van Schup-
pen; drie 8-daagse kris-kras-abonnementen
2 pers. 1e klasse, ƒ 144, Nederlandse Spoor-
wegen; Reliëfglobe, ƒ 100, Globe Industrie.
En tenslotte:
Elektrische haarkrulset, airbrush en auto-
curlers van Carmen Curler Company; pakket
met 55 miniatuurautootjes van World Present;
Klokkenservies, Nutricia; Waardebon, Her-
man's Schoenen; Handzagen, Sandvik Staal;
Luxo-bureaulamp, Kamphuys & Oosterbaan;
Pakketten Honig-artikelen; Blikradio, Coca
Cola; Kalkoenen 3 kg, Pluimvee-Produktschap;
Kussenpakketten, Van Schuppen; Puzzelwoor-
denboek, Luitingh; Sets met 6 flessen Granini;
Melitta; Giemme-autowashandschoen, G. van
Amersfoort; Sets met 6 stukken T.C.C.-zeep,
Utermöhlen; Pokon-Chrysal-pakketten, H. P.
Bendien; Boekjes Steringa Idzerda, De Mui-
derkring.

In de komende weken rond Kerstmis en Oud-
en Nieuwjaar brengen tientallen eenzame en
vaak gehandicapte bejaarden een vakantie-
week door in de Rode Kruis-tehuizen te
Wezep en De Steeg. Intussen wordt het
hospitaalschip J. Henry Dunant op de werf
weer in gereedheid gebracht voor het nieu-
we vakantieseizoen dat in maart begint en
aan bijna 2500 chronisch zieken een unieke
week zal bezorgen. Daarvoor kunt U nu geld
bijeenpuzzelen. En terwijl U dit Rode Kruis-
werk steunt maakt U zelf kans op één van
de vele grote prijzen, die het Nederlandse
bedrijfsleven voor deze actie gratis ter be-
schikking heeft gesteld. Het totale pakket
vertegenwoordigt een waarde van bijna een

DICKSON
CARAVANS

kwart miljoen gulden. Alle reden dus om
mee te doen.

Zó inzenden

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het Neder-
landse Rode Krjis.
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone trankering 130 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5.— } aan gel-
dige postzegels U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt. mits voldoende ge-
frankeerd
U kunt ook Uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ 1 . — öt zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode

Kruis te s Gravenhage.
Uw oplossing moet uiterlijk 27 december bin-
nen zijn Op 7 januari trekken in Bergen (N.H.)
notaris ^Van Beusekom uit s-Gravenhage en
notaris Brons uit Bergen de fantastische prijzen

Porseleinen servies van Thomas
Benelux B.V., Maastricht ƒ 1000,
Elna Press van Sobrux B.V.,
Amsterdam ƒ 699,

Esta keukenvriezer van Esta/
van Swaay Amersfoort B.V. ƒ 620,

Thermat-25 wasdroger van Zanker
Nederland B.V., Woerden ƒ 578,

Braun Super 8 smalfilm projector
van Braun Electric Nederland B.V.,
Den Haag ƒ 560,-
Starlet-353-naaimachine van
Singer B.V. ƒ 549,-

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-'73, nr. L.O. 700/143/230.

Horizontaal:
1. deel van het jaar - 4. onhandig - 8. lid van
het gezin - 10. oude lengtemaat - 11. Green-
wich Tijd (afk.) - 13. scheepseigenaar - 16.
par example (afk.) - 17. tijdperk - 19. speel-
goed - 20. lange houten sneeuwschaats - 21.
kledingstuk - 23. hoofd - 25. op grote afstand
- 26. roeispaan - 28. lang dun stuk hout - 30.
vroeger - 32. hoofdtelwoord (Eng.) - 34.
gezichtsorgaan - 36. een ogenblik - 38. Heilige
(afk.) - 39. kleinst mogelijk deeltje van een
element - 41. bevel - 42. dwarshout - 43. voeg-
woord - 45. krachtprestatie - 46. krachtig.

Verticaal:
1. dun - 2. Amsterdams Peil (afk.) - 3. Grap-
penmaker - 5. Europeaan - 6. namelijk (afk.) -
7. loodrecht - 9. jongensnaam - 12. Regerings
Reglement (afk.) - 14. pentekening - 15.
ieder - 16. paardekracht (afk.) - V18. edele -
20. ontspannende lichaamsbeweging - 22.
papegaai - 24. lofzang - 27. bepaalde hoeveel-
heid - 29. voorzetsel - 30. ik (l at ij n) - 31.
geluid - 33. Nieuwe Testament (afk.) - 35.

In onderstaand diagram vult U nu de letters in die gehoororgaani - 37. landbouwwerktuig - 39.
U op de gelijkgenummerde vakjes van de puzzel voorzetsel - 40. voorzetsel - 42. Rijksumversi-
hebt gevonden. De zin die bij een goede oplossing teit (afk.) - 44. deel van een Franse ontken-
ontstaat, stuurt U op elders aangegeven wijze in. ning.

*

Prijs-
winnaars
tweede
Rode Kruis
puzzel

*
W. G. Sweers, Horweg 21,
Oud-Zevenaar

W. Th. Bremer, Waalban-
dijk 6. Dodewaard

W. Visschers, Hiddinksdijk
E 34, Hengelo (Gld.)

De hierboven genoemde
personen zijn lezers van
Contact editie Vorden en
Contact editie Hengelo (Gld.)

*

gerecipieerd in 't Wapen van Vorden van 15.00 tot
16.30 uur.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERSTCONCERT IN DE HERV. KERK

Drie Vordense koren: het Vordens Dameskoor, de
Chr. Gem. zangvereniging Excelsior en het Vordens
Mannenkoor hopen a.s. zaterdagavond 22 december
een Kerstconcert te geven in de dorpskerk. De te zin-
gen liederen v/orden afgewisseeld met deklamatie, or-
gelspel en samenzang. Bij de uitgang zal een kollekte
gehouden worden ter bestrijding van de gemaakte
kosten (zie advertentie).

KERSTNACHTDIENST

De Interkerkelijke Evangelisatie Kommissie belegt
ook dit jaar weer een Kerstnachtdienst: maandag 24
december in de Hervormde kerk. De Chr. muziekver-
eniging Sursum Corda en de cantor-organist Gijs van
Schoonhoven begeleiden de samenzang. Liturgieën
worden gestencild (zie advertentie).

KERSTDIENSTEN

Verschillende koren en zanggroepen hebben hun me-
dewerking toegezegd voor de kerkdiensten rond en op
de Kerstdagen. De Chr. Gem. Zangver. Excelsior
zingt in de morgendienst op zondag 23 december (4e
Adventszondag). Het Vordens Dameskoor verleent
medewerking aan de Kerstdienst op de Ie Kerstdag.
In de gezamenlijke Kerstdienst op de 2e Kerstdag
zingen: de zanggroep van de Medlerschool o.l.v. me-
vrouw Hazekamp-Aalpoel en de Kindercantorij o.l.v.
Gijs van Schoonhoven. De hier genoemde kerkdiens-
ten worden gehouden in de Hervormde kerk.

KERSTFEEST VAN DE ZONDAGSSCHOLEN

De Kerstfeesten van de Zondagsscholen worden dit
jaar alle drie gehouden op de Ie Kerstdag. In het
dorp 's avonds in de Hervormde kerk; in Medler-
Linde 's middags in de Medlerschool; in Wilden-
borch 's middags in de kapel.

In Warnsveld is nu ruim een jaar lang een gespreks-
groep. Hier komen jongeren van allerlei gezindten
samen om de bijbel te lezen, o.a. uit Warnsveld, Zut-
phen en Vorden. Hier praten we over allerlei onder-
werpen o.a. over het deel van ons leven. We probe-
ren er uit te komen door te kijken wat de bijbel er
van zegt en hierover te praten.
A.s. vrijdag 21 december willen we een zgn. „open
avond" houden. Dit houdt in dat iedereen die komen
wil, uitgenodigd is. Natuurlijk mag men ook andere
vrijdagavonden komen maar a.s. vrijdag vieren we
Kerstfeest. De plaats van samenkomst is Breegraven
te Warnsveld.



Discotheek in Vorden
Donderdagmiddag werd in Vorden voor een aantal
genodigden de discotheek in gebruik genomen. Deze
discotheek is gevestigd in één der bovenverdiepingen
van de openbare bibliotheek en leeszaal.
Deze plaatseJijke discotheek staat onder auspiciën
van de provinciale discotheek-muziekbibliotheek Gel-
derland, gevestigd te Nijmegen, welke weer een on-
derafdeling is van de provinciale bibliotheekcentrale
te Velp. In niet minder dan 24 openbare bibliotheken
in Gelderland is een dergelijke discotheek gevestigd.
Vanaf vrijdag 14 december staan de abonnees op de
discotheek voor een abonnementsprijs van ƒ 10,—

per jaar en tegen een leengeld van ƒ 0,50 per plaat,
duizend platen ter beschikking. Kwaliteitsplaten die
nien thuis op stereo-afspeelapparatuur kan afspelen,
langspeelplaten met beat-, pop-, klassiek-, cabaret-,
opera-, gewijde muziek, kortom alle genres zijn ver-
tegenwoordigd. Daarnaast kunnen platen en muziek-
werken worden aangevraagd uit de centrale kollektie
uit Nijmegen. De openingstijden van de discotheek
zijn dezelfde als van de bibliotheek.

Om hiervan gebruik te mogen maken moet men mins-
tens 16 jaar zijn en tot 18 jaar is de toestemming van
de ouders vereist. Bovendien moeten de nieuwe ge-j
bruikers alvorens ze voor de eerste keer een plaat le-
nen, gegevens verstrekken over de door hen te ge-
bruiken afspeelapparatuur. Men mag maximaal dri

platen tegelijk in leen hebben over een uitleentermijn
van veertien dagen.

De genodigden werden deze middag welkom geheten
door mevr. M. v. d. Heide-v, d. Ploeg. „Evenals bij
de totstandkoming van de bibliotheek hebben ons
bestuur en de bibliothecaris, de heer Kroos en zijn
medewerkers de onmisbare steun en samenwerking
gehad van de provinciale bibliotheekcentrale uit Velp
en speciaal van mej. Deinum. U was in de donkere
tijd dat ons bestuur de discotheek om financiële en
andere redenen helemaal niet meer zag zitten, het
brandende kaarsje, dat warmte en licht verspreidde
en voor ons de doornige paadjes ontwarde waardoor
we toch het doel bereikten", aldus mevr. v. d. Heide.
Mej. van Zanen van de provinciale discotheekcentrale

Vuurwerk
alle soorten - veilig verpakt

ROTJES — KANONSLAGEN
ATOOMBOMMEN — LADYCRACKERS

Grofe keuze in vuurpijlen en raketten

Diverse soorten

Chinees vuurwerk
kleurig en eftektvol !

Verkoop 28, 29 en 31 december

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Yorden

DENK
aan uw advertentie voor het volgende nummer Contact

Uiterlijk advertenties opgeven
vrijdag 21 december om 12 uur 's middags

In verband met de wel zeer korte tijdslimiet waarin
deze krant moet worden vervaardigd, verzoeken wij u
dringend zich aan deze data te houden!

Contact verschijnt:
dorp maandag 24 dec. postverspreiding 27 dec.
In dit nummer worden de nieuwjaarswensen opgenomen

Het nieuwjaarsnummer
komt normaal uit op woensdag 2 januari en donderdag
3 januari. Advertenties hiervoor uiterlijk 28 december
om 12 uur 's middags binnen

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Zoekt u voor de

komende feestdagen Vakmanschap is moederschap
een

gemakkelijke
fauteuil ?

KERSTSTUKJES

PLANTEN —

KANDELAARS

EMEN

Wij kunnen u die

uit voorraad leveren
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

U ziet het in één oogopslag: hier is zorg aan besteed !

Koop voor het te laat is !

Geef uw bestelling tijdig op, speciaal voor andere
plaatsen

In onze groentewinkel hebben wij

voor de teestdagen alle soorten

exotische vruchten
Grote sortering in

GROENTE EN DELICATESSEN

Uw vakman bloemist:

^Sf1 J- J- Dijkerman
Bloemen - Plauten
Vorden - Zutphenseweg

Groente Fruit

r
i
i
i
i
i
i
i
i

SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

KERSTAANBIEDING !

REMY MARTIN V.S.O.P .............................. 25,95
WHISKY Johnny Walker .......................... 14,95

SEKT Henkell Trocken ................................ 12,95
ZELLER SCHWARTZE KATZ 2 liter .............. 11,—

STOCK VERMOUTH rood en wit van 5,95 voor . . 3,95

MOUSSERENDE WIJN op champagne fles ........ 3,25

BEAUJOLAIS Primeur ............................... 6,75

COTES DU RHONE Petit Duc ..................... 6,85

Zie verder onze speciale wijn-aanbiedingen in onze slijterij

Wij wensen u prettige feestdagen !

l
l
l

L wensen u p r e g e eesagen •
« •• mm mm mmm ma mm mm mm mm mm mm m

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zoon
MICHIEL

Jan
en len Schaafsma

Vorden, 15 dec. 1973
Ber. van Hackfortweg 18

En voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Kerstaanbieding
KINDERPULLOVERS
met col
nu f 12,95

KINDERSPENCERS
uni
nu • f 11,95

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Wij wensen u prettige teestdagen

Nijmegen had zich bereid verklaard een inleiding over
muziek te houden. Jij was echter door ziekte verhin-
derd. De heer Wierda van de muziekschool Zutphen
toonde zich evenwel bereid deze inleiding over te ne-
men. Hij hield een interessante lezing over muziek in
het algemeen. „Een dag zonder muziek is in feite
ondenkbaar", aldus de heer Wierda, die vervolgens
enige platen „besprak".

Vordense
uitsmijterrit
De fietsoriëntatierit welke door de Vordense Auto- en
Motorclub De Graafschaprijders voor afgelopen zon-
dag gepland was, kon vanwege het slechte weer geen
doorgang vinden. Deze rit zal nu aanstaande zondag
verreden worden. Start en finish bij De Rotonde.
De uitzetters Regelink en Luiten hebben er een leuke
rit van gemaakt voor iedereen volgens een eenvoudig
reglemen. Na de fietstocht zal er gezamenlijk een
Vordense ui tsmij ter met koffie genuttigd worden. De
lengte is ongeveer 15 km en er is een klasse-indeling
voor beginners en geroutineerden.

SSOG wedstrijd
werd succes
De opstelwedstrijd die de SSOG samen met de redak-
tie van haar magazine OOST heeft georganiseerd, is
een onverwacht groot sukses geworden. Tal van ge-
meentebesturen en veel leerkrachten haakten op de
wedstrijd in. Het gevolg van dit sukses is dat het aan-
tal inzendingen - ongeveer vijfhonderd - de organisa-
toren wel een beetje boven het hoofd is gegroeid. Het
zorgvuldig doorlezen van de opstellen vergt zo veel
tijd .dat de uitslag pas begin volgend jaar kan worden
verwacht. De jeugdige deelnemers moeten dus nog
enkele weken geduld hebben.
Thema van de wedstrijd was: ..Hoe zal mijn woon-
plaats er over vijftien jaar uitzien?". Uit de inzen-
dingen blijkt dat er hard op is gewerkt. Leerkrachten
vaders en moeders en gemeente-ambtenaren zijn met
jeugdig enthousiasme „bewerkt" en hebben veel ge-
gevens geleverd.
Zoals bekend zal de Stichting Streekbelangen Oost-
Gelderland de inzendingen t.z.t. doorzenden naar het
provinciaal bestuur van Gelderland.

Wfflraiw
Waterpolo

Het eerste herenzevental, tot dusver in de kompetitie
nog zonder overwinning, heeft zaterdagavond in het
overdekte zwembad in Eefde tegen Brummen II fors
uitgehaald. De anders zo onproduktieve voorhoede
van de thuisclub scoorde er lustig op los. In de eerste
periode werd het veldoverwicht van Vorden slechts
in één doelpunt uitgedrukt, gescoord door Gotink
l 0. In de tweede periode ging het 'beter en tilden
Gotink, Mengerink en Oudsen de stand naar 4—O,
waarna Brummen tegen scoorde 4—1. Tn de derde
periode was het over en weer een waar schuttersfeest.
Nadat Brummen had verkleind tot 5—3 brachten
Mengerink en Elbrink de stand op 6—3. O.o. doordat
Gotink uit het water was gezonden kwamen de bezoe-
kers in de slotfase van deze speelperiode goed terug
en ging de laatste periode in met een 6—5 stand in het
voordeel van Vorden. In de laatste periode kwamen
de Brummenaren er niet meer aan te pas en met de
regelmaat van de klok werd de eindstand 12—6 be-
reikt. De doelpunten werden gescoord door Gotink
2x, Sikkens. Mengerink en Rikkerink 2x.

Volleybal
Het lijdt geen twijfel of de volleyba'kompetitie van De
Usselstreek zal op korte termijn de gevolgen onder-
vinden van de oliekrisis en het daardoor ontstane nij-
pende benzinegebrek. Na 7 januari zullen namelijk de
clubs uit de regio als DVO Keyenburg, Dash Vorden
WIK Vierakker-Wichmond. Olburgen enz. die tot nu
toe met eigen auto's naar de sporthallen reisden, ge-
dwongen zijn per openbaar vervoer te reizen. Een
groot aantal wedstrijden die in de late avonduren
worden gespeeld zullen hierdoor moeten vervallen
omdat men anders niet op tijd weer terug kan. In
Zutphen probeert men de Hanzehal ook dinsdag-
avond s te krijgen.
Niettemin werd er voorlopig op de oude voet verder
gespeeld. In de Ie klasse heeren moest Dash l een
veer laten tegen middenmoter Stokvissen l uit Deven-
ter; het werd een 2—2 gelijkspel. Dash bleef op de
vierde plaats. Dash 2 kreeg andermaal een nederlaag
te eslikken. Hansa 2 kon dankzij een 3—O zege op de
Vordense reserves de kop nemen. In Twello kreeg
Dash 2 het ook zwaar te verduren en hier moest men
met 3—1 de meerdere erkennen van V&K 2. Dash 2
blijft hierdoor hekkesluiter.
In de Ie klasse dames werd een „mager" programma
afgewerkt. Leidster is nog steeds Dash l dat zelf niet
speelde maar zich ondanks de winst van de Wilhel-
mina-reserves aan de kop kon handhaven.
In de lagere klassen moesten een aantal wedstrijden,
waarin Dash-teams meespelen, worden uitgesteld om-
dat ter elfder ure een aantal ontmoetingen werden in-
gelast voor de teams uit de derde divisie.

Kerstboom - Versiering - Verlichting - Standaards

Kaarsen - Adventsterren - Kerst en nieuwjaarskaarten ERSELMAN
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