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„THUIS BEST" werkt goed samen
met gemeentebesturen van Vorden
en Hengelo
Het is nu ru im 2 jaar geleden dat de voormalige woning-
bouwvereniging Thuis Best uit Vorden nieuwe leven werd
ingeblazen door het besluit van de gemeentebesturen van
Vorden en Hengelo om deze vereniging hun gezamenlijk
woningbezit over te dragen. Hiermede werd het werkterrein
van deze, in feite jonge vereniging, ineens zeer sterk ver-
groot en wij kunnen ons voorstellen dat de problemen voor
het kersverse bestuur hiermede inherent waren. Wij hebben
de voorzitter van Thuis Best, de heer E. L. v. d. Broek, ge-
vraagd hoe de aanvangsperiode is verlopen.

De funktie die u bekleedt, ziet u die als een soort „vrijetijds-
besteding?" „Ik noch overige leden uit het bestuur hebben
deze funk t i e als zodanig aanvaard. Daarvoor is de taak die
hiermede gemoeid is vaak te sterk en zelfs emotioneel ver-
bonden met schrijnende noden. De opgave die wij in onze
taak zien is enkel en alleen gericht op een gemeenschappe-
l i jk sociaal belang, te weten een verantwoorde huisvesting.
Dit standpunt wordt echter niet altijd door de gemeensch'ap
zo gezien.

Ik kan mij n l . niet aan de indruk onttrekken, dat veel men-
sen ons zien als een verlengstuk van het gemeenschappelijk
apparaat waaruit het huizenbezit is voortgekomen en van
mening zijn dat wij aan deze funktie een goed betaalde baan
hebben of bijverdienste. Beiden is een grote misvatting. De
woningbouwvereniging heeft nl. een ledenraad met 30 ge-
kozen leden die een kontrolerende funktie op het bestuur
hebben. U ziet absoluut demokratisch. Dat neemt niet weg
dat het bestuur terdege een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Ik mag mij als voorzitter gelukkig prijzen een bestuurssa-
menstelling te hebben, die niet alleen uit deskundigen van
verschillende richtingen bestaat maar, en dat is zeker zo be-
langrijk, de kunst verstaan onderling in diskussie te treden
zonder een overtrokken emotionele inbreng van eigen stand-
punt."

GEKONFRONTEERD MET VELE PROBLEMEN
„Essentiële problemen waarmee wij als vereniging hebben te

kampen zijn het bouwen van woningen in de sociale scktor.
Dat betekent betaalbare woningwet- en premiewoningen. In
deze ene opgave doen zich al twee problemen voor. De toe-
wijzing van kontignenten. Een probleem waarin wij uiter-
aard nauw samen moeten werken met de beide gemeentebe-
sturen en dat moet ik voorop stellen, waarmee wij een goede
samenwerking hebben. Wij zijn echter wat die toewijzing be-
treft, volledig afhankelijk van het beleid van Gedeputeerde
Staten.

Een punt hierin is bv. het spreidingsgebied van GS. Zowel
Vorden als Hengelo zijn gemeenten die slechts beperkt mo-
gen groeien. Dat betekent dat de toewijzing aan kontignenten
bewust beperkt bl i j f t voor beide gemeenten. Dat betekent
weer dat wij, zoals het er nu uitziet, nooit kunnen voldoen
aan de vraag. Met andere woorden dat wij tot in de verre
toekomst zullen blijven zitten met een woningtekort. Verder
hebben wij te maken met het probleem van de betaalbare
woning. Momenteel kunnen wij in feite al niet meer spreken
van goedkope woningbouw. Ook een probleem is de wo-
ningvcrdeling en de doorstroming."

HUURBELAST1NG
„Bij doorstroming speelt draagkracht natuurlijk een belang-
rijke rol. Mensen die eenmaal prettig wonen en wel even-
tueel genegen zouden zijn een hogere huur te betalen maar
niet te verhuizen. De huurbelasting zou hiervoor een goede
oplossing zijn geweest.
Dan zijn er nevenfaktoren die de draagkracht kunnen be-
invloeden. En wanneer die er niet zijn, welke sankties kun je
dan toepassen om de man met het betere inkomen te bewe-
gen of desnoods te dwingen naar een duurdere woning.
Een belangrijke psychologische faktor in deze is natuurlijk
dan ook nog, wat heb je de man die door wil stromen te
bieden. Met de stijging van kosten komt het er op neer dat
dit maar bijzonder weinig is. Een tweede mogelijkheid van
doorstroming is bejaarden van^^ een eensgezinswoning
door te laten stromen naar een be^rardenwoning. Ook in dit
probleem trachten wij onze huurders op basis van vrijwillig-

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Deze keer willen we in deze rubriek eens beginnen
met het probleem van de „gewestvorming".
De aanleiding hiervoor is het advies dat Gedeputeer-
de Staten van Gelderland onlangs hebben uitgebracht
aan de minister van Binnenlandse Zaken; als deze
laatste de adviezen van alle provincies heeft ontvangen
zal hij onderzoeken of en wanneer er gewesten moe-
ten komen.

WAT IS NU EIGENLIJK EEN GEWEST?
Een veel betere omschrijving dan dat we daarbij
denken aan een soort gemeenschappelijk bestuur van
enkele of vele gemeenten (samen), is nauwelijks mo-
gelijk; de een ziet er een nieuw lichaam in (een soort
vergrootte gemeente), de ander ziet dit juist niet,
maar wil enkel een samenwerkingsverband op vrijwil-
lige basis. Deze verschillende gedachten komen voort
uit de onduidelijkheid over de aard en de funktie van
een gewest (om toch maar die naam te blijven ge-
bruiken).
Wat de aard betreft: het punt waarom het gaat is
„moeten de gemeenten elk geheel zelfstandig blijven,
of moeten ze samen allerlei bevoegdheden afstaan aan
een samenwerkingsorgaan, waarbij dit orgaan aan de
gemeenten individueel verplichtingen kan opleggen?"
Kortom, moet er een nieuw bestuur(slichaam) in het
leven worden geroepen? Zoals u begrijpt, niet ieder-
een heeft dezelfde gedachten op dit punt. Dit alles
hangt uiteraard ook samen met wat men van een ge-
west verwacht, m.a.w. wat is de funktie van een ge-
west?

Voordat we op deze vraag verder ingaan, is het mis-
schien goed ons af te vragen waaróm men eigenlijk
gewesten wi l . Wel, de verklaring hiervoor is niet zo
moeilijk: de gemeenten (grote en kleine) hebben te-
genwoordig allerlei gemeenschappelijke belangen en
problemen; wanneer nu iedere gemeente zelfstandig
deze problemen wil oplossen, hebben ze bv. elk vol-
doende specialisten (en het geld daarvoor) nodig: ge-
zamenlijk optreden is goedkoper; daarom hebben vele
gemeenten onderling zogenaamde gemeenschappelijke
regelingen getroffen om samen de problemen op te
lossen, bv. schooltandartsendienst. Omdat steeds meer
wetten en verordeningen ontstaan - vergelijk het steeds

groeiende aantal sociale voorzi^^gen, wetten e.d. -,
ontstaan ook steeds meer gemeenschappelijke rege-
lingen; alleen de gemeente Vorden al zit in plm. 28
van die regelingen.
U begrijpt, op een gegeven moment is dit alles niet
meer te overzien, zeker niet als nu eens met deze ge-
meenten een regeling wordt getroffen en dan weer met
die. Zo is de vraag ontstaan: moeten we deze zaken
eens overzichtelijk bij elkaar brengen, dus gesystemati-
seerd, bv. in de vorm van gewesten: een bepaalde
vaste groep gemeenten zou hierin dan steeds moeten
samenwerken.

Na deze achtergrondinformatie komen we terug op de
funktie van het gewest; zoals net al bleek, moet het
optreden van een gewest vooral worden gezien op het
gebied van het „gemeenschappelijk problemen oplos-
sen"; alleen is de vraag: tot hoever kunnen we hier-
mee gaan? Zoals in het begin reeds is gezegd, ont-
staan in dit stadium de verschillende standpunten over
de konkrete aanpak van het oprichten van gewesten,
bv.
• hoe groot moet het gewest zijn, zowel wat betreft

inwoners als oppervlakte?
• welke bevoegdheden moet het gewest hebben, gro-

te of geringe?
• wie zal dat alles betalen?
In de afgelopen anderhalf jaar hebben de Gelderse ge-
meenten van Gedeputeerde Staten een boekwerk vol
cijfers over zichzelf (de gemeenten) ontvangen, en een
boek met voorstellen voor een indeling van Gelder-
land in gewesten (mede gebaseerd op de in het andere
boek genoemde cijfers).
De volgende week zullen we berichten hoe de gemeen-
te Vorden heeft gereageerd op deze voorstellen van
Gedeputeerde Staten, en wat Gedeputeerde Staten uit-
eindelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken
hebben geadviseerd.

Tenslotte hebben we nog een mededeling:
UITVOERING HINDERWET
De heer H. M. Lijftogt, Oude Zutphenseweg 6, alhier
heeft verzocht hem overeenkomstig de Hinderwet een
vergunning te-verlenen voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag, een vermeerderingsbedrijf voor
slachtkuikenmoederdieren, alsmede een propaan instal-
latie met een bovengrondse tank van 1750 liter inhoud
op zijn perceel aan de Oude Zutphenseweg.
Van de heer H. J. Pardijs, Wildenborchseweg 7, is
een gelijk verzoek ontvangen voor het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag alsmede een propaan- en die-
selolie-installatie met bovengrondse tanks met een in-
houd van resp. 1120 en 1200 liter.
Tot 27 december a.s. bestaat voor een ieder gelegen-
heid schriftelijke bezwaren in te brengen bij het ge-
meentebestuur.
Woensdag 3 januar i 1973 te 10 uur wordt tijdens een
openbare zitting gelegenheid gegeven tot het indienen
van mondelinge bezwaren.

Het gemeentebestuur van Vorden wenst u allen heel
prettige kerstdagen toe.

heid te overreden en door te attenderen op de sociale nood-
zaak te bewegen vri jwil l ig door te stromen."

LEEFBAAR HOUDEN
„Een ander probleem van ons bestuur is, en zeker niet het
kleinste probleem het leefbaar houden van ons woningbe-
stand. Wij zijn. althans naar onze mening, zeer tolerant wat
betreft het verlenen tot toestemming van aanbouwsels, ver-
bouwingen intern, vernieuwingen etc. Wanneer bv., met in-
achtneming van de gemeentelijke voorschriften, de bouw van
schuurtjes of duivenhokken bij ons aangevraagd worden, dan
hebben wij daar geen probleem mee. Wanneer de aanvrager
maar zorgt dat dit gebeurd volgens onze voorschriften die
voornamelijk bestaan uit bouwtechnische- en visuele aspek-
ten en het voorkomen van overlast aan omwonenden. Deze
voorschriften zijn verre van overtrokken en wij vinden dat
dit een beleidsnorm is die een goed woongenot van alle be-
woners moet kunnen waarborgen. Wij hebben hier dan ook
geen of weinig problemen mee.

Geheel anders ligt het met het onderhoud van bestaande si-
tuaties. Enkele maanden geleden heb ik met onze technische
opzichter een rondgang gemaakt langs een aantal van zulke
bestaande situaties en ik moet u eerlijk erkennen dat ik ge-
schrokken ben van bepaalde toestanden. Ik heb dan ook,
en terecht meen ik, gesproken van de noodzaak tot „krotop-
ruiming". En met die krotopruiming bedoelde ik dan het
absolute opruimen van schuurtjes en hokjes die in een der-
mate vervallen toestand of slechte staat van onderhoud ver-
keren dat zij onmogelijk nog aanvaardbaar zijn. Natuurlijk
zijn wij volkomen gerechtigd dergelijke toestanden op te la-
ten ruimen, met alle konsekwenties voor de huurders. Wij
zijn echter niet zo'n voorstanders van het opruimen met ge-
bru ik van de „sterke arm", zoals dat heet. Wij zullen dan
ook trachten door middel van circulaires onze huurders
meer bewust te maken in hun verantwoording voor de zorg
van een goed leefmilieu. Vaak kunnen zij met weinig mid-
delen in hun vrije tijd deze storende krotjes weer ombouwen
tot een aanvaardbare situatie. Daarna is een regelmatig on-
derhoud meestal al voldoende om toestanden zoals zich die
nu voordoen, te voorkomen. Het is immers in het belang
van de bewoners zelf dat wij er zorg voor dragen een be-
hoorlijk woongenot te waarborgen."
Mochten uw akties - herstel van deze krotjes op basis van
vrijwilligheid - niet slagen, overweegt u dan tot hardere
maatregelen over te gaan? ^^
„Bij de opstelling van ons bd^B voor de aanpak van dit
probleem hebben wij uiteraard overwogen wat te doen wan-
neer wij de toestand op basis van vrijwilligheid niet zouden
kunnen verbeteren. Wij zijn daarbij dan ook inderdaad tot
het besluit gekomen als uiterste maatregel de verplichting
tot ontruiming te moeten ncuttu Het zou natuurlijk een
zeer onsympathieke maatregel^^i maar wanneer de goede
wil dan volledig ontbreekt, zit er voor ons niets anders op
dan die konsekwentie te nemen, al hoop ik dat het nooit zo-
ver zal moeten komen" aldus de voorzitter van Thuis Best
de heer E. L. v. d. Broek.
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KOERSELMAN CASSETTES

Onze zaak is

GESLOTEN
van woensdag 27 december

tot en met woensdag 3 januari

Wij wensen een ieder

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 7973

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)2931

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

GEBOREN: Johanna Hendrika Maria, dochter van W. J.
M. Peters en H. H. M. Horsting; Gerritje Hendrika, dochter
van H. Arfman en G. A. Evers.
ONDERTROUWD: J. Bakker en A. W. Geerken.
GEHUWD: H. Lopulalan en F. T. Tehupuring; G. J. van
Ark en E. J. H. Gotink; W. H. Potman en A. G. Bannink;
L. T. G. Vreman en E. B. M. Geessinck; H. J. Berenpas en
R. A. Arfman.
OVERLEDEN: Geen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 24 december (4e Adventszondag):
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. de Kindercantorij en
Vordens Dameskoor.

Kerstnachtdienst:
11.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier m.m.v. Sursum Corda.

Maandag 25 december (Ie Kerstdag):
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur Kerstfeest Zondagsschool (dorp)

Dinsdag 26 december (2e Kerstdag):
10.00 uur gezamenlijke Kerstdienst o.l.v. eerw. heer M. C.
W. Smit m.m.v Excelsior.
Kerstfeest Medler-Linde 2.30 uur
Kerstfeest Wildenborch 2.30 uur

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 24 december:
10.00 uur ds. H. van Minnen, Eibergen
23.00 uur Kerstnachtdienst

Maandag 25 december (Ie Kerstdag):
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
15.00 uur Kerstfeestviering met de kinderen

Dinsdag 26 december (2e Kerstdag):
10.00 uur gezamenlijke dienst Hervormden en Gereformeer-
den in de Hervormde kerk

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 5 uur (niet om 7 uur) Hoogmis; zondag
om 10 uur (crèche) mis met zang; Nachtmis om 10.30 uur;
25 december 10.30 uur (crèche) H. Doopsel waarna Eucha-
ristieviering; 26 december 10 uur (crèche) 'onder deze Eucha-
ristieviering zal het dames- en herenkoor van de Antonius-
kerk zijn medewerking verlenen.

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om l uur Hoogmis; zondag géén mis om 8
uur; 24 december om 10 uur mis met zang; Nachtmis om
12 uur; 25 december om 8.30 uur dageraadsmis om 10.30
uur feestelijke dagmis, 's middags om 3 uur zullen kleuters
en kinderen van de basisscholen met zang, dans en spel
hulde komen brengen aan het Kerstkind. Iedereen is welkom;
26 december géén mis om 8 uur, onder de Eucharistieviering
van 10 uur zal een tweeling worden gedoopt

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

24, 25 en 26 december dr. Sterringa, tel. (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot woensdagmorgen 7.00 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens 7 u.
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

Per l januari 1973 is zr. H. G. Nagelhout te Amersfoort be-
noemd tot wijkverpleegster in Vorden. Zij volgt zr. Stoop op.
Zr. Nagelhout komt te wonen in de woning van zr. v. d.
Schoot aan de Burg. Galléestraat 38. Zr. v. d. Schoot is
verhuisd naar Het Wiemelink 39, telefoon 2179. Het tele-
foonnummer van zr. Nagelhout wordt 2120.

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '«avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129



Vraogen en
antwoorden
Die vraogen van veur veertien dage bunt nog wel es be-
sprokken, maor ik merke dat de meesten d'r niet uut komt.
En daorumme wi'k ok de antwoorden geven, al is et meer
geluk dan wiesheid dat ik ze wisse.
(1) Veur een kilo brood is zeuven ons rogge neudig - een
mudde rogge (70 kg) veur honderd kilo brood - dat wisse
wi'j al as jonges toen wi'j nog broodzoad naor de mölder
brachten. (2) Op een huus van tien meter breed en een
haokse kappe bunt de spoarn zeuven meter lank - nog ont-
hollen toe nog volle eigengezaagd holt wier gebruukt. (3)
Een metselsteen is 22 x 11 x 5,5 cm, dat kan ieder zelf
naometten. (4) En onze Witte Leghorn kippe is enuumd naor
de plaatse Livorno in Italië. (5) Een moeldier en een moel-
ezel komt van een kruusing tussen peerd en ezel - in et eene
geval is de vader een ezel, in et andere een peerd. Die vrao-
ge is veur 20-25 jaor ok al esteld bi ' j de hersengymnastiek
op de radio. Maor dan die andere vraogen. (6) Een beer
op sokken. Dat liekt slimmer, die hebt niks met et gewone
leven te maken. Gewoon een zaak van toeval en onthollen.
Kortbi'j vieftig jaor eleen schreef eene Kolkman uut Keppel
aover straotzangers die, nog weer vrogger, de kos opschar-
relden. In de olde tied heelen de mensen van wat ze nou
„smartlappen" nuumt. En een van die veskes ging aover een
jonk deerntjen die deur een beer opevretten wodden. „Daar
kwam een beer op sokken aan, op sokken slo-op hij voort,
en van het arre-me meisje heeft men nooit weer iets ge-
hoord" . . . De mensen hadden et al niet bes, en dan maken
ze ok nog van die bedroefde liedjes. (7) „Een dominee geet
veurbi'j" - dat wodt wel ezeg at et, tussen drukke praot in,
effen stille wodt. Dat gezegde mot afkomstig wezen uut de
vissersplaatsen - at 't op zee een visser verdronken was mos
de dominee de ongeluksboodschap oaverbrengen. En at de
mensen um weer zagen gaon wiern ze effen stille. Dit
he'k toevallig eheurd van een buurman die olderling is e-
west en met zo'n dominee epraot had. (8) De dood in de
pot. Op schole wier ons verteld van een profeet, die deur
een jonge ezeg wier dat ergens ,,de dood in de pot" zat.

Landbouwvergiften kennen ze toe nog neet, maor al die
soorten „Sammonella's" zollen toe ok al wel bestaon en die
konnen in die warme landen al een hoop kwaod doen. (9)
En dan „Prèèke Béérnd". Eene die volle praot wodt nog wel
es nao um enuumd, maor weinig mensen wet waor die na-
me hen kump. Ok al weer een kwestie van heurn en onthol-
len. Prèèke Béérnd hef ech bestaon. Die familie mot an de
Lankhorsterstraote ewoond hemmen - bi'j de timmerschure
rechtsaf, de stroet op, de eerste boerderi'je rechts (D 122).
De betaovergrootvader van de tegenwoordige boer - ééne
Hermanus Lebbink - mot dat plaetsken van die mensen e-
koch hemmen. Tachtig tot honderd jaor eleen leep Prèèke
Béérnd in disse streek rond (net as later Koffie Jan uut et
buuksken „Wat veurbi'j geet en wat blif" van Derk van de
Döker) um de kos op te halen. Niet met volle woorden -
hie kon ens niet praoten - alleene maor wat geluud geven.
Dan zwaaien e met de hande net of e een prèèke hiel . . .
En deurdat de mensen vrogger al gouw met een name klaor
stonnen, wier hie Prèèke Béérnd enuumd. Misschien bunt 'r
wel oldere mensen die d'r meer van kont vertellen . . .

d'n Oom

Jeugdsoos Vjoe
Na het sukses van de vorige kreatieve middag heeft de
jeugdsoos Vjoe besloten dit te herhalen en wel op zaterdag
23 december in het Jeugdcentrum onder het motto „Ouders
winkelen, jeugd naar het Jeugdcentrum". De kinderen kun-
nen er weer van alles gaan doen, tekenen, schilderen, knip-
pen etc. Tevens worden er films vertoond. Dit alles onder
het motto van deze dag „Kerst". De jeugd wordt aangeraden
tijdig aanwezig te zijn, daar slechts een beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar zijn.

KERSNACHT
Lkhtgranaten bersten zwijgend open,
Stuiptrekkend rijt de nacht uiteen.
Watcrklare zangen lopen
Jubelend naar verre einders heen.
Herders schrikken uit hun dromen,
Schapen hokken saam en ver in 't rond
Vluchten wolven tussen struik en bomen,
Oorspitsend staat de herdershond.
Alles wijst een vreemd en groot gebeuren:
Hoort! daar schalt 'n forse cngelstem:
- Herders durven nauw hun hoofden beuren -
Gaat, vrienden, gaat naar Bethlehem!
Want ziet, een Maagd werd Moeder en zij baarde
Het Kind, waarnaar de wereld hijgt.
Vrede, driewerf vrede, nu op aarde,
Nu de Stam van Jesse twijgt!

MAX HOLT

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Vorden, 17-12-1972.
M.H.,
Bij mijn vertrek uit het rust- en herstellingsoord De Deca-
nije wil ik mij tot u richten met een verzoek deze brief te
plaatsen in uw weekblad Contact.
In de 6 weken dat ik hier ben verpleegd is mij persoonlijk
meerdere keren gebleken dat de bevolking van Vorden iets
tegen ons mensen van De Decanije heeft. Onder meer bij
behandeling in de winkels of in het kontakt met de burger-
bevolking. Mocht deze benadering zijn ontstaan doordat de
Vordense bevolking geen prettige ervaring met deze mensen
uit dit rusthuis hebben, zou ik daarvoor mijn welgemeende
exkuses aan willen bieden. Maar dan hoop ik dat de bevol-
king ook begrijpt dat we niet allemaal hetzelfde zijn en dus,
zoals we wel horen, die lui zijn gek of niet te vertrouwen.

Hopend dat door dit schrijven vooral nu we in de Kersttijd
vertoeven, mee mag werken in een betere verstandhouding
tussen bevolking van Vorden en de mensen die hier ver-
pleegd worden, die stuk voor stuk liever bij hun gezin of
familie zijn, dan hier zo noodzakelijk voor hun gezondheid
moeten verblijven, wens ik de burgers van deze mooie plaats
een welgemeend prettige kerstdagen toe en een gelukkig
1973.

Hoogachtend, een der verpleegden,
J. J. Wassenaar,

De Witstraat 15, Beverwijk N.H.

Dames opgelet!
Extra voordeel voor uw kerst-aankopen bij
Slagerij Vlogman !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

DUBBELE Hoefijzerzegels
dus dubbel voordeel

HEERLIJKE KERSTROLLADE
KUNDERROLLADE 500 gram vanaf f 4,35

VARKENSROLLADE 500 gram vanaf f 4,98

KALFSROLLADE 500 gram vanaf f 5,88

VARKENSLAPPEN 500 gram f 4,25

RIBLAPPEN 500 gram f 4,90

WIENER SNITZELS 100 gram f 1,40

Verder hebben wy voor u: ossehaas, biefstuk, rosbief,
lende, varkenshaasjes, t'ricandeau, karbonade, kalfsvlees

VOOR DE BOTERHAM :
Ham 100 gram 89

Pekelvlees 100 gram 95

Rolpens 100 gram 80

Boerenmetworst 100 gram 79

Boterhamworst 150 gram 89

Kookworst (aan stuk) 250 gram 145

En nog vele andere soorten, teveel om op te noemen

En dan nog iets nieuws :

VUURWERK
IN ALLE SOORTEN - VEILIG VERP4KT

rotjes, kanonslagen, atoombommen, ladycrackers, grote
keuze in vuurpijlen en raketten

Kleurig effektvol vuurwerk (zonder knal), romeinse
kaarsen, zilverzonnen, regenbogen, bengaals vuur,
knetterfonteinen, vliegende vlinders en diverse soorten
chinees vuurwerk

Verkoop 27, 28, 29 en 30 december

i
Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

heerlijke v/eessa/ade en haringsa/ade
echt iets fijns !

Wilt u s.v.p. de rollade vroegtijdig bestellen ?

Wij wensen u prettige kerstdagen toe

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NLeuwstad 14 Telefoon 05752-1321

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen over

h,et afgelojMMi jaar en staan ook graag in 1978 weer

voor u klaar

fam. Helmink
en medewerkers

WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

KANDELAARS
Alles voor de kerstboom

Servetten
Lakens
Kleden enz.

KOERSELMAN

GROOT Z.D. NIEUWS
Woensdagmiddag 27 december a.s. komen

Toontje en Flipje
de circusjongens
naar Vorden l

Aanvang 2.30 uur in zaal Smit in de Dorpsstraat

In de pauze voor ieder kind een verrassing !

Entree: l volle ZD spaarkaart

Ouders, gun uw kinderen dit plezier en spaar ZD zegels

Vanaf vandaag kunt u spaarkaarten inwisselen tegen entreekaarten bij:
Drogisterij van der Wal en Levensmiddelenbedrijf Pardijs

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

>4vofidopensfe//fiig
In verband met de afsluiting van het boekjaar wordt
de avondopenstelling van ons kantoor van vrijdag 29
december verschoven naar donderdag 28 december

De Duifenzittingen
te Linde en De Boggelaar worden in januari normaal
gehouden. Eerste zitting te Linde dinsdag 2 januari.
Eerste zitting 'De Boggelaar' maandag 8 januari

Rentebijschrijving op spaarboekjes

Rente 1973

Spaarders kunnen hun boekjes vanaf 15 januari 1973
aanbieden voor rentebijschrijving

Het bestuur der bank heeft de rentetarieven voor 1973
behoudens tussentijdse wijzigingen als volgt vast-
gesteld:

4 %
51A%
6 %

5 %
5 %

CREDITRENTE:
Spaargelden direkt opvraagbaar ..................
Spaargelden 6 maanden opzegging ..................
Spaargelden 12 maanden opzegging ...............
Spaargelden 24 maanden opzegging ...............
Verzekerd termijnsparen ..............................
Jeugdspaarovereenkomst ..............................
Ambtenarenspaarregeling en bedrijfsspaarregel.
Creditsaldi in rekening courant .....................
Privé-rekeningen (rentegev. max. f 10.000,-) ...

DEBETRENTE:

Debetsaldi in rekening courant .....................
Hypotheken ................................................
Leningen tegen andere zekerheid ..................
Leningen aan rechtspersonen ........................ 1'%%

Het Groene Kruis
VORDEN

VOOR 1973 IS DE KONTRIBUTIE VASTGESTELD
OP f 17,50

Tot l februari 1973 kan de kontributie worden voldaan
door overschrijving op
FOSTGIRO 84 79 03
COOP. RAIFFEISENBANK - VOKDEN
AMRO BANK . VORDEN
ten name van Het Groene Kruis te Vorden

Na l februari zal u een kwitantie worden aangeboden, verhoogd met f 0,75
inka-sso- en administratiekosten



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, bloemen en
kadoos, die wij mochten
ontvangen bij ons 25-jarig
huwelijk
Th. J. F. Bijen
H. J. M. Bijen-Besselink
Vorden, december 1972
Julianalaan 26

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-<
legenheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
allen onze hartelijke dank
(«arrit Weulen Krunenbarg
Henny Weulen Kranenbarg-

Vlemingh
Vorden, december 1972
Ruurloseweg 45

Al kerst en nieuwjaars-
kaarten verzonden ?
Grote sortering vindt u bij
Sigarenmagazijn

BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop teak salontafel met
rieten onderblad en twee
fauteuils. Almenseweg 35

Bejaarde vrouw zoekt te
Vorden zit-slaapkamer
Brieven onder nr 38-1
buro Contact

Te koop
kerstbomen

PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 Vorden

Te koop nest jonge
herdershonden
Galgengoorweg 2 Vorden

Voor de kerstdagen als
dessert zo'n heerlijke
ijstaart vanaf f 3,75
IJssalon
BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Dame vraagt gestoffeerde
kamer(s) in Vorden of
omgeving, gaarne met
pension. Brieven aan mevr.
Hovink, Eiberhof 50
Zuid Horn (Gr.)

Te koop 2 zeugenkooien en
gratis puin verkrijgbaar
B. Toonk te Vorden
Schuttestraat 20

Te koop kunstschaatsen
maat 37, z.g.a.n.
B. Bargeman tel. 1558
Wilmerinkweg l

Tijdens de kerstdagen
ook hele en halve liters
VERS IJS verkrijgbaar
Geopend van 12-14 uur
en 16.30-18.30 uur
IJssalon
BOERSMA
telefoon 1553

Te koop een paar z.g.a.n.
witte kunstschaats, mt 41-42
Voskamp, Schuttestraat 10
tel. 1407

Café Lettink

Ges/oren
Ie kerstdag en
kerstavond

Zondag om
5 uur gesloten

Te koop gashaard
Benraad 7700 cal.
Hackforterweg 20 Vorden

Te koop jonge haantjes
geslacht of levend
A. Berenpas, Vorden
Ruurloseweg 71 tel. 1793

Te koop z.g.a.n. donkerbl.
kinderwagen en kinderzitje
Het Jebbink 27

Te koop Philips televisie
f 70 Kloostertafel teak f 60
Tel. 05752-1843

Te koop 4 pits gasfornuis
aardgas f 75
De Stroet 32 Vorden

Slachtkonijnen te koop
Berend van Hackfortweg 31
Vorden

Hebt u uw ijstaart voor de
kerstdagen al besteld?
IJssalon

BOERSMA
Telefoon 1553

Te koop NSU 1200 TT
bouwjaar eind 1970
kleur oranje
't Jebbink 50 Vorden

MARTIN KLEIN LENDERINR
en
MARIA VAN ALEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op
woensdag 27 december a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Lichtenvoorde

Vorden, Margrietlaan 33
Zieuwent, Pastoor Zanderinkstraat 8
December 1972

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
Bongers te Zieuwent
Toekomstig adres: Lerinckstr. 35, Zutphen

Voor al uw

wytfmywmyyiiwm

Inplaats van kaarten

HENK MORSMAN
en
GERRY NIJENHUIS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op
donderdag 28 december a.s. om 13.30 uur ten
gemeentehuize te Markelo

Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur in de
Ned. Herv. kerk te Markelo door de wel-
eerwaarde heer ds A. N. Doornheim

Markelo, Roosdomsweg 3
Vorden, Galgengoorweg 12
December 1972
Toekomstig adres: J. C. Romeijnlaan 3, Markelo

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in café
'De Haverkamp' Stationsweg te Markelo iiwwwwww^^

Algemene kennisgeving

Op 17 december j.l. is te Harlingen overleden
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder

MAAIKE JANSEN
weduwe van J. van Seyst

eerder weduwe van P. Bakker

in de ouderdom van 94 jaar

Namens kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
P. Bakker
A. Bakker-Jansen

Vorden, december 1972
Zutphenseweg 44a

De begrafenis heeft intussen te Harlingen plaats,
gevonden

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

FRUIT fS GEZOND /

GOUDREI NETTEN

GOLDEN DELICIOUS
reeds vanaf f 8,- per kist

HAND- EN STOOFPEREN
DOYENNE

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiffee/fbedri/f

MEDLER

Speciale aanbieding tot kerst

6 BORRELGLAASJES

zonder voef slechts f 7 , -

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1864

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Foor een
feestelijke KERSTTAFEL

Kerststol met spijs

Krentebrood met spijs

Krente- en rozijnebrood

Vloer melk brood

Vloer bruin brood

Vloer wit brood
Krentebroodjes

Witte broodjes

VOOR BIJ DE KOFFIE

Kersttaart

Roomboter kerstkrans
Roomboter kransjes

VAN DE WARME BAKKER

Telefoon 1384

Tevens wensen wij u
PRETTIGE KERSTDAGEN

van Asselt en medewerkers

tollNliUIWNWimÊ*MH*MWHMM»m

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

2 e Kerstdag

DANSEN
muziek:
SANG UND KLANG
met zang van Cecil

1 ste kerstdag GESLOTEN

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

VAN A TOTZ
VOOR DE A.S. FEESTDAGEN

Appelsap

Boerenjongens
Cherry

Druiven
Engelenhaar

Franse cognac
Granini

Hausmacher
Italiaanse vermouth

Jenever

Kerstkransjes
Limonade

Moezel

Noten

Ola ijstaarten erfz.

Goed en voordelig

Café-Restaurant en Levensmiddelenbedrijf

Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 6614

Wij wensen allen een gelukkig
kerstfeest en een voorspoedig 1973

7e kerstdag de gehele dag en
oudejaarsavond na 7 uur gesloten

Marktvereniging
VORDEN

Vrijdag a.s.
de laatste markt

met attrakties in 1972

Kersf aanbieding

Leuke gedessineerde

zelfbinders
met pochet

nu f 7,95
Uw zaak :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Xreegvan z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Volop VUURWERK - KOERSELMAN 27-28-29-30 december



Vanaf heden BEHANGKOLLEKTIE1973
o.a. fraaie buitenlandse dessins

Onbetwist de grootste sortering in de omgeving Restanten voor minder dan de halve prijs

Schildersbedrijf J. M. UITERWEERD Telefoon 1523
Tevens wensen wij u allen prettige kerstdagen

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Winkelsluitingen tijdens
kerst en oud en nieuw

KERSTDAGEN

Woensdag 20 dec. t.m. l uur open
Donderdag 21 dec. koopavond 9 uur
Vrijdag 22 dec. koopavond t.m. 9 uur
Zaterdag 23 dec. t.m. 5 uur open

OUD EN NIEUW

Woensdag 27 dec. t.m. 6 uur open
Donderdag 28 dec. t.m. 6 uur open
Vrijdag 29 dec. koopavond t.m. 9 uur
Zaterdag 30 dec. t.m. 5 uur open

SIR EDWIN

sportieve mode
truien, vesten, pullovers, coltruien,

schaatsmutsen, sjaals, wanten,

warme wollen sokken en

knickerbockerkousen

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

pMMMM^^

Kerstfeest 1972
Hervormde Kerk
TE VORDEN

Zondag 24 dec. f4e advenfszondagJ
10 uur ds J. C. Krajenbrink m.m.v.
De Kindercantorij en het Vordens
Dameskoor

Kerstnachtdienst
11 uur ds J. B. Kuhlemeier
m.m.v. Sursum Corda

Maandag 25 dec. (7e kerstdag)
10 uur ds J. H. Jansen
19 uur Kerstfeest Zondagsschool dorp

Dinsdag 26 dec. (2e kerstdag)
10 uur Gezamenlijke Kerstdienst
o.l.v. eerwaarde heer M. C. W. Smit
m.m.v. Excelsior

Kerstfeest zondagsschool Wildenborch 2.30 uur
Kerstfeest zondagsschool Medler-Linde 2.30 uur

(MMMMMMMMMMMJWWWOTO

Damclub Vorden
Vrijdag 22 december a.s.

trekking verloting
om 7 uur in het Jeugdcentrum

In aansluiting hierop om ongeveer 8
uur jaarlijkse
algemene ledenvergadering

Vrijdag 29 december a.s. in het klublokaal

'gongwedstrijden'

Het bestuur

Voor de
a. s. feestdagen

OLIEBOLLEN

HUZAREN SALADE

IJSSCHOTELS enz. enz.

Café-Wegrestaurant

de Boggelaar
Warnsveld - Telefoon 05752-1426

Nu nog voor oudejaars pryzen kopen!

Volautomatische WASMACHINES
AEG volautomaat vanaf f 750,-
Erres volautomaten vanaf ... f 655,-
Marijnen 4 kg volautomaat ... f 499,-
Indesit de goedkoopste f 399,-
WASDROGEBS
Erres wasdroger voor 4 kg was
van 719 nu f 599,-
Philips 2% kg droger f 348,-
Creda unieke droger 2V2 kg v f 368,-
CENTRIFUGE
Erres 2800 toeren 245,. nu ... f 199,-
KOELKAST ^
Philips 170 liter 5JQnu f 345,-
AFW A SA UTOMAAT
Erres afwasautomaat met ontharder
1049,- nu f 949,-
Indesit roestvrij
stalen binnenkant ̂ ^ f 699,-
WASEM AFZUIGlPlP
afzuigkap 60 cm breed 345,- nu f 298
STOFZUIGER
sleemodel Erres f 149,-
DIEPVRIEZERS
in veel maten en scherpe prijzen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

1.1. v. Vorden
Vrijdagavond 22 december a.s.

VERWERP! NGS AVON D
o.a.: balgooien, schieten, sjoelen enz.

om krentebrood, gebak enz.

Aanvang 20.00 uur in
café-restaurant 't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, Vorden

WIJ ZIJN

gesloten
wegens verbouwing van onze bakkerij
en hebben tevens vakantie van
24 dec. t.m. 2 januari

Verder wensen wij u

prettige kerstdagen
en veel eetlust in 1973

Uw warme bakker

J. W. Hartman
Ruurloseweg 34 - Vorden - Telefoon 1359

Café 't Zwaantje
Hengeloseweg

Ruim gesorteerd in
alle soorten dranken

Kerstavond en Eerste kerstdag
gesloten

Wij wensen u
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare ver-
gadering van 19 december 1972 heeft besloten,
dat een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid, zulks met
betrekking tot en ter wijziging van het agrarisch
bouwperceel aan de Baakseweg nr 5 te Vorden.

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 21 decem-
ber 1972 voor een ieder ter gerneentesekretarie
ter inzage.

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn,
met inachtnemina^Min artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke O^Pning, aan de heer R. Wesse-
link, Baakseweg 5 te Vorden, vrijstelling te ver-
lenen van het bestemmingsplan Buitengebied 1970.
zulks teneinde buiten zijn huidige - te wijzigen -
bouwperceel te kunnen bouwen.

De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 21
december 1972 gedurende 14 dagen voor een ieder
ter gemeentesekretarie ter inzage; tijdens deze
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk be-
zwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drtjfhout

AFWEZIG
TANDARTS EDENS
van 23 december t.m. 26 december
Spoedgevallen tandarts Haccou

TANDARTS HACCOU
van 27 t.m. 29 december en van
31 december t.m. l januari
Spoedgevallen tandarts Edens

Zaterdag 30 december neemt tandarts Hat-eou
spoedgevallen van tandarts Edens waar
N. J. Edens, tel. 1453 W. F. Haccou, tel. 1908

School met de Bijbel
Het Hoge 42

kersffeesf viering
op vrijdag 22 december in de
Ned. Herv. kerk aanvang 10 uur

Een ieder die dit feest met ons wil
vieren, is van harte welkom

P.S. kinderen die in 1973 op school hopen te
komen worden ook verwacht

Hef adres voor uw
Kerst en Nieuwjaarskaarten

Kerstpapieren

Kerstservetten enz.

Kalenders

Almanakken

Agenda's

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

Berkelmans

PRIJS f

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Maak voor moeder de kerstdagen

ook tot een rustige kerst
en bestel zo'n heerlijke

KOUDE
SCHOTEL
in iedere prijsklasse

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

SPECIALE AANBIEDING in

divanbedden
en matrassen

voor de komende feestdagen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Na de kerstdagen volop VUURWERK fa Sueters Kranenburg



Donderdag 21 december 1972
34e jaargang nr 38

/

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
RAAD VAN VORDEN STELDE BEGROTING 1973
VAST

In een urenlang durende vergadering heeft de gemeenteraad
van Vorden donderdagavond haar goekeuring gehecht aan
de gemeentebegroting 1973. De lengte van de vergadering
vond zijn oorzaak in het feit dat de frakties nogal uitvoerige
beschouwingen hielden, terwijl ook de antwoorden van B &
W hierop veel t i jd in beslag namen.
Over het algemeen was er weinig krit iek op de voorgestelde
begroting van B & W, alleen de PvdA liet enkele kritische
geluiden horen. De gewone dienst s l u i t met een raming van
de post onvoorziene uitgaven van ruim ƒ 368.187,-. Dit is
rond ƒ 60.000,- hoger dan het batig saldo van de primitieve
begroting voor 1972. De budgettaire positie van de gemeente
Vorden mag dan ook nog steeds goed genoemd worden.
Een van de oorzaken daarvan is de mogelijkheid die is aan-
gegrepen om in voorgaande jaren tot aanzienlijke bedragen
versneld op de investeringen af te schrijven.

TEVREDEN OVER SUBSIDIEVERORDENING

Tijdens de algemene beschouwingen hadden de diverse frak-
ties veel waardering voor de nieuwe subsidieverordening zo-
als door B & W voorgesteld, waardoor verschillende vereni-
gingen beter aan hun trekken komen.
De heer .1. W. B. Lichtenberg die namens de fraktie van de
KVP de algemene beschouwing hield, zag wat betreft de wo-
ningbouw een paar sombere jaren voor Vorden in het ver-
schiet. Alhoewel de woningaangelegenheden zijn overgedra-
gen aan de woningbouwvereniging Thuis Best kan deze pas
aktiviteiten ontplooien als de gemeente bouwgrond ter be-
schikking stelt.
Naar aanleiding hiervan verstrekte B & W uitvoerige infor-
mat ie over het bestemmingsplan Brinkerhof. Het plan heeft,
aldus burgeeester A. E. van Arkel, in de vergaderingen van
de provinciale planologische kommissie gunstige reakties
gekregen. Het gehele zuidelijke plan (plan A Brinkerhof) zal
in twee gedeelten worden geknipt t.w. fase I en fase II en
I I I . Dit is geschiedt om een (waarschijnlijk) gemakkelijker
onteigeningsprocedure te kunnen voeren. De eigenaresse van
fase I t.w. Baronesse van Westerholt van Hackfort heeft ver-
klaard geen bezwaren te zullen maken tegen dit plangedeelte
en de onteigening van deze fase. Redelijke bezwaren van an-
deren zijn ook niet te verwachten aldus de voorzitter. Fase
l uit plan A wordt weggelaten omdat o.a. bij genoemde ei-
genaren overwegende bezwaren tegen dit gedeelte van het
plan bestaan. Daarnaast vormt dit onderdeel een duur facet
van het gehele plan. De oorspronkelijk in dit plangedeelte
geprojekteerde 22 woningen en 6 garages rechtvaardigen o.i.
niet een procedure van ongeveer 7 jaar alvorens tot bouw
kan worden overgegaan, aldus het antwoord van B & W.

BELASTINGVERHOGING IN DE KOMENDE JAREN?

De heer v. d. Wall Bake die namens de fraktie van de VVD
de algemene beschouwing hield was eveneens zeer blij met
het behoorlijke batige saldo dat de begroting vertoont. Toch
spreekt het kollege van B & W over mogelijke belastingver-
hoging in de komende jaren. Naar ons oordeel dient hiertoe
slechts te worden overgegaan, indien zulks op de duur on-
vermijdelijk bl i jk t te zijn en dient men ook te bedenken dat
gezien de geringe omvang van het gemeentelijk belastingge-
bied, forse belastingverhogingen no slechts een beperkt re-
sultaat opleveren, aldus de heer v. d. Wall Bake.
B & W zijn van mening dat tot verhoging van het eigen be-

lastinggebied niet lichtvaardig dient te worden besloten en
dat een weloverwogen beleid vooral op het gebied van de
uitgaven een gebiedende eis is. In dit verband merkte de
heer Van Arkel op, dat de in de gemeente Vorden geldende
tarieven van het eigen belastinggebied vergeleken bij de
meeste gemeenten erg laag zijn. Twee tot drie keer zo hoog
komen de tarieven veelvuldig voor. Het resultaat van een
dergelijke ingreep is beperkt, doch echter ook niet geheel
onbelangrijk, aldus de burgemeester.

BLIJ MET OP HANDEN ZIJNDE SPORTRAAD

De fraktie van de PvdA die bij monde van de heer G. Koer-
selman de algemene beschouwing hield, bepleitte het instel-
len van een sportraad. B & W antwoordden hierop dat men
van plan is om op korte termijn te komen tot het instellen
van een overlegorgaan op het gebied van de sport, waarin
zowel de verenigingen als de gemeente zijn vertegenwoor-
digd. Hierover wordt thans een ambtelijk rapport voorbe-
reid.
Een van de eerste taken van dit overlegorgaan zal zijn een
bestudering van en advisering over de door de Vereniging
van Ned. Gemeenten uitgebrachte sportnota. Nadat deze ad-
visering heeft plaats gehad zal de nota met het advies en de
zienswijze van B & W aan de raad worden voorgelegd. Tn dit
verband wijzen wij erop, aldus B & W, dat wij voorstellen
een bedrag van ƒ 100.000,- uit de post onvoorziene uitgaven
te reserveren voor het realiseren van een vergrote gymnas-
tiekzaal.
Evenals andere frakties ging ook de PvdA-fraktie uitvoerig
in op de subsidieverordening, waar volgens de heer Koer-
selman nog wel enkele onrcdelijkheden zijn binnengeslopen.
Met name wees de heer Bosch op de volleybalvereniging
Dash die in de toekomst, ondanks de subsidie toch met een
tekort van ƒ 1.000,- b l i j f t zitten. Het kollege van B & W en
ook het merendeel der raadsleden zeiden ervan overtuigd te
zijn dat in de toekomst nog wel meer oneffenheden moeten
worden rechtgestreken. Wij moeten echter een begin maken
en vinden de in totaal ruim ƒ 20.000,- die is uitgetrokken
als start niet gek, aldus B & W, welke opmerking de raad
kon appriciëren.
Wat betreft het onderwijs stelde de PvdA-fraktie voor in
plaats van ƒ 37,50 als bedrag per leerling ƒ 38,50 op de be-
groting uit te trekken. Dit voorstel werd met 7 tegen 6 stem-
men verworpen. ^t

GEEN OPHEFFING BUURTSCHOOLTJES

De heer Z. Regelink, die namens de frakties van de ( ' H U cu
AR de algemene beschouwing hield, stelde de vraag van B
& W aan de orde of het niet rn^^lijk is de lagere school
Kranenburg om te zetten in edBRreekschool en op deze
wijze tot opheffing van de twee andere buurtschooltjes te
komen. Het antwoord van onze fraktie luidt: Geen opheffing
van de buurtschooltjes voordat alle wettelijke mogelijkheden
om ze te doen voortbestaan uitgeput zi jn, omdat in de eerste
plaats geen achterstand blijkt in de kwaliteit van het onder-
wijs op kleine scholen, ten tweede wanneer de onderwijs-
technische kant niet wordt geschaad, waarom dan het platte-
land achtergesteld bij het dorp door opheffing van deze
scholen temeer daar scholen vanouds gevestigd in het buiten-
gebied ook voor de overige bevolking een duidelijke kultu-
rele funk t i e hebben, aldus de heer Regelink.
Wij zullen bij onze verdere beleidsbepaling met betrekking
tot deze buurtscholen het door u opgemerkte zeker betrekken

Kategorie

Fanfare
Harmonie

Andere muziek

Zang

Toneel

Volksdans
Folklore

Kuituur

Gymnastiek

Veldsport

Andere niet
specifiek veld-
sport en
zaalsport
Ruitersport

Wandel- en
ijssport
Denksport

Bejaardensoos
Jeugdwerk
Speeltuin

Maximaal volgens huidige
normen

Sursum Corda 1550,-
Concordia 1285,-
(inkl. dirigent)

Mclodica (éénmalig) 300,-

Vordens Mannenkoor 140,-
Vordens Dameskoor 265,-

Sparta 1100,-

v.v. Vorden 840,-
S.V. Ratti 390,-

Polo 240,-
Dash 280,-

Dc (i raaf schap 235,-

IJsvereniging 100,-

Vordens Damclub 100,-
(schooldamtoernooi)

200,-

Maximaal volgens normen
Subsidieverorden. Vorden '73

Sursum Corda
Concordia

Melodica
(inkl. dirigent)

Vordens Mannenkoor
Vordens Dameskoor
(exkl. dirigent)

geschat

Knupduukskes

geschat

Sparta

v. v. Vorden
S.V. Ratti
(exkl. trainer)

Polo (exkl. trainer)
Dash

De Graafschap

geschat

geschat

geschat
geschat
Boonk

3026,-
2629,-

1230,-

603,-
350,-

600,-

188,-

200,-

3117,-

2626,-
1050,-

317,50
1041,50

585,-

250,-

481,-

272,-
750,-
300,-

Normen subsidieverordening
Vorden 1973

vast bedrag 100,-
25% kosten dirigent max. 500,-
10% kontributie en do-
natie. Jeugdlid, per jaar 8,-
per bespeeld instrument 25,-

15,-
vast bedrag 100,-
25% kosten dirigent max. 250,-
10% kontributie en dona-
tie. Jeugdlid 4,-
vast bedrag 100,-
25% kosten dirigent max. 250,-
10% kontributie en dona-
tie. Jeugdlid 4,-
vast bedrag 50,-
25% kosten leider max. 100,-
10% kontributie
vast bedrag 50,-
25% leider, max. 100,-
10% kontrib. en donatie
vast bedrag 50,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4,.
vast bedrag 200,-
25% leider, max. 500,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4,.
vast bedrag 200,-
25% leider, max. 400,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4,.
vastbedrag 50,-
25% leider, max. 250,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4r

vast bedrag 1 00,-
25% leider, max. 250,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4;_
vast bedrag 59 .
10% kontributie, donatie
vast bedrag 100,-
10% kontributie, donatie
jeugdlid 4r

per deelnemende gast 4,-

aldus kreeg de heer Regelink van het kollege van B & W
te horen.
Nadat sommige frakties hierna nog een tweede algemene be-
schouwing hielden, werd hierna de begroting voor het
dienstjaar 1973 door de raad vastgesteld. De begrotingskom-
missie bestond ditmaal uit de heren Z. Regelink AR; M. H.
Gotink Binding Rechts; A. G. Mennink CHU; mevr. v. d.
Heide-v, d. Ploeg PvdA en mr R. A. v. d. Wall Bake VVD.

STARTSUBSIDIE VOOR SPEELTUINVERENIGING

In de dinsdagavond gehouden vergadering besloot de raad
van Vorden ƒ 2500.- als startsubsidie beschikbaar te stellen
aan het bestuur van de speeltuinvereniging „Vorden". Het
geld zal worden gebruikt voor de aanleg van een speeltuin
aan Het Wicmel ink . Er is één restriktie aan verbonden, nl.
dat de subsidie niet eerder zal worden uitbetaald dan nadat
de speel tuinvereniging voldoene waarborgen heeft gesteld
voor o.a. behoorlijk toezicht op het gebruik van de speeltuin,
onderhoud etc. De heer Lichtenberg (KVP) vond dit laatste
in de praktijk moei l i jk uitvoerbaar. Voorzitter Van Arkel
zag het meer in de vorm van ,,er op toe te zien dat de klein-
tjes niet door de goterc kinderen worden verdreven".
Voor de bouw van een tweeklassige kleuterschool aan de
Schoolstraat (ter vervanging van de huidige noodkleuter-
school De Springplank) besloot de raad ƒ 305.269,60 be-
schikbaar te stellen.
Ten behoeve van de verbetering en de ui tbreiding van de
toiletten in de openbare lagere school dorp besloot de raad
het l ieve sommetje van ƒ 97.000,- beschikbaar te stellen.

SUPERMARKT ALBERS

De fa Albers zal op de hoek Willem Alexanderlaan-Nieuw-
stad een supermarkt gaan bouwen. In het kader van deze
bouw kwam het B & W wenselijk voor tevens enige voor-
zieningen te treffen, vooral met het oog op de verkeerstech-
nische problemen ter plaatse. Daarvoor zal de heer Bog-
chelman om niet in totaal 380 vierkante meter grond aan de
gemeente afstaan. Na de afbraak van het nu nog bestaande
pand kan de gemeente t.z.t. een overzichtelijker kruising van
wegen kreeëren en kunnen tevens parkeerhavens worden
aangelegd. Tevens kan een toegangsweg naar het gymnas-
tieklokaal (sportveld) annex bevoorradingsweg voor de su-
permarkt aangelegd worden. Van de totale kosten rond
ƒ 12.000,- zal de heer Bogchelman de helft voor zijn reke-
ning nemen.
Aan de heer C. Kamphuis te Vorden besloot de raad tot
verkoop van 640 vierkante meter grond voor in totaal
ƒ 24.000,- exkl. BTW. Dit voor de bouw van een bungalow
op de hoek van de Margrietlaan en de Christinalaan. Idem
voor de bouw van een bungalow op de hoek van de Claus-
laan en de Christinalaan besloot de raad, tot verkoop van
640 vierkante meter grond aan de heer C. Visser te Vorden
voor eveneens ƒ 24.000,-. DeJ\eren gebr. Groot Obbink en
(i. J. Bonk zijn bereid om^wp. 48 en 5 vierkante meter
grond om niet aan de gemeente af te staan. Dit t.b.v. een
verhard geprojcktcerd pad vanaf de Dorpsstraat naar de nog
niet ge-^aliseerde Komvonderlaan.
Wat betreft de grondverkopen in plan Zuid hebben B & W
steeds gezegd dat deze grondej^beschikbaar zijn voor Vorde-
naren. Naar aanleiding hier^^Bstelde de heer Regelink (AR)
de vraag of de nu vrij gekomen huizen ook voor Vordena-
ren zijn. Wat de betreffende personen doen of zullen doen,
Icon de voorzitter niet zeggen. In elk geval het zijn hun „ei-
gen" huizen. Toch bestaat de kans dat er na een „omweg"
toch vreemdelingen in de huizen komen, aldus de heer Re-
gel ink. ,.De enigste konklusie die men kan trekken is dat B
& W hun uiterste best hebben gedaan gronden in plan Zuid
beschikbaar te houden voor Vordenaren".
De woningen Het Hoge 28 en Smidsstraat 18, eigendom
van de heer J. A. Hondeveld, zijn blijkens een onderzoek
ongeschikt ter bewoning. Dit is inmiddels schriftelijk aan

de eigenaar medegedeeld. De woningen zijn thans reeds on-
bewoond, aldus burgemeester Van Arkel.

De bewoners in het Molenplan en de Boonk klagen regel-
matig over de slechte ontvangst van de Duitse televisiezen-
ders. Het is noodzakelijk gebleken dat er op de masten an-
tennevcrsterkers geplaatst worden. De raad besloot hiervoor
ƒ 2.644,- beschikbaar te stellen.

BIJDRAGE STREEKDIERENTEHUIS

Begin dit jaar besloot de raad van Vorden maximaal 35
cent per inwoner als subsidie beschikbaar te stellen voor het
streekdierentehuis De Bronsbergen. Wat betreft het subsidie-
bedrag voor 1973 deelde burgemeester Van Arkel mede dat
berekeningen hebben uitgewezen (in totaal nemen aan de
exploitatiebcgroting vijf gemeenten deel met een inwonertal
van 65.645) dat verstaan kan worden met een bedrag van
ca 0,175 cent per inwoner. „Wij zijn dan ook voornemens
geen hoger subsidiebedrag per inwoner beschikbaar te stel-
len dan s t r ikt noodzakelijk tot wederom maximaal 35 cent",
aldus de voorzit ter .

De heer Lichtenberg (KVP) stelde voor in de toekomst
vooraf kontakt op te nemen met de andere gemeenten. Dit is
mogelijk aldus de voorzitter. Op de vraag van de heer Go-
tink (Binding-Rechts) of van de dieren door de plaatselijke
veeartsen cer t i f ikaten van gezondheid worden afgegeven al-
vorens een dier naar het dierentehuis gaat, deelde de voor-
zitter mede hiernaar te zullen informeren. Wel wist de heer
Van Arkel te vertellen dat er plannen bestaan om ook een
dierenziekenboeg op te richten in de toekomst.

Naar aanleiding van een schrijven van GS omtrent de uit-
gaven en inkomsten van Gelderse gemeenten, vroeg de heer
v. d. Wall Bake zich af of de huidige wegbelasting nog wel
een billijke belasting is. „We zitten inderdaad in een tame-
lijk oude situatie, maar over ca twee jaren komt er een
nieuwe vorm van wegbelasting", wist wethouder Gerritsen
(Binding-Rechts) te vertellen, die zich in deze materie heeft
verdiept.

TONEELUITVOERINGEN JONG GELRE EN
VORDENS TONEEL KUNNEN DOORGAAN

Zoals bekend wordt het hu id ige Nutsgebouw in de toekomst
verbouwd tot bibliotheek annex leeszaal, waardoor hier dus
geen toneeluitvoeringen meer kunnen plaatsvinden. Op vra-
gen uit de raad deelde burgemeester Van Arkel mede, dat
de geplande uitvoeringen van Jong Gelre en Vordens Toneel
begin 1973 nog kunnen doorgaan in het Nutsgebouw, dit
dankzij de bereidwillige medewerking van de conciërge van
het Jeugdcentrum, de heer A. Wentink.
In een brief aan Vordens Toneel hebben B & W o.a. ge-
schreven het te betreuren dat het bestuur van het Jeugdcen-
rum niet meer voortvarendheid heeft betracht met het in-
dienen van plannen omtrent het aanbrengen van een toneel-
akkomodatic in het Jeugdcentrum voor welk doel de raad
destijds 50 mille beschikbaar heeft gesteld. Jl. vrijdag is eerst
ccn schetsplan ontvangen, aldus burgemeester Van Arkel.
Mr R. A. v. d. Wall Bake (VVD) die samen met de heer
J. Bosch (PvdA) z i t t i n g heeft in het bestuur van het Jeugd-
centrum deelde mede herhaalde malen er op te hebben aan-
gedrongen bij het bestuur de plannen bij B & W in te die-
nen. Inmiddels zijn de gegevens bekend, aldus de heer v. d.
Wall Bake.
tn november besloot de raad een aanmoedigingsbedrag voor
de Jeugdsoos Vjoe beschikbaar te stellen. Wat betreft de
leeftijdsgrens om voor subsidie in aanmerking te komen,
kreeg wethouder Gerritsen destijds toestemming om in over-
eg met de jeugdsoos te bekijken of de leeftijdsgrens op mi-

nimaal 14 jaar gesteld moest worden. De jeugdsoos heeft in-
middels schriftelijk laten weten akkoord te gaan met de mi-
limale grens van 14 jaar.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

)VER DE BRUG GEKOMEN !
Jok op deze plaats melden we dankbaar dat de aktie Kom
wer de Brug, geslaagd is. Graag willen we alle plaatselijke
medewerkers-sters hartelijk bedanken. En zeer zeker ook
allen die over-de-brug gekomen zijn. Het resultaat in Vor-
len-Kranenburg (en omgeving natuurlijk) mag genoemd wor-
len: ƒ 36.072,47 (telling van vrijdagavond). Naar onze me-

ning een goed resultaat. Stellig zullen velen ook nog wel per
iro een bedrag overgemaakt hebben. En dat kan nog steeds

giro 7600 Kom over de Brug, Oegstgeest.

De diakonie van de plaatselijke Herovrmde kerk heeft bv.
ok duizend gulden per giro overgemaakt. In verschillende

cerkdiensten was zondag jl. een kollekte ook bestemd voor
om over de Brug. We kunnen stellen dat uit onze gemeente

,vel een veertigduizend gulden over de brug gekomen is!
)ankzij deze geweldige aktie van de kerken hier kunnen de
erken ginds (in de zgn. derde wereld) vele projekten uitvoe-
en. Het was een hartverwarmende doelgerichte aktie.
Nogmaals: hartelijk dank aan allen die, op welke wijze ook,
meegewerkt hebben!

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg

KOM OVER DE BRUG
NOGMAALS OF NOG STEEDS?
De vorige week is, zoals iedereen wel weet, de aktie Kom
over de Brug gehouden en is goed geslaagd, daar het streef-
bedrag van 50 miljoen gulden ruim overschreden werd. Over
de 700 op de wachtlijst staande projekten konden, mede
dankzij de goede samenwerking tussen de christelijke kerken,
in Nederland, verwezenlijkt worden.
Maar er is nog veel te doen, helaas. Daarom is het idee ge-
opperd om met de Hervormde en Gereformeerde jeugdver-

enigingen als een gezamenlijke Kerstfeestviering een aktie
te voeren ten bate van Kom over de Brug.
Deze aktie is zaterdag jl. al van start gegaan met de verkoop
van zelfgemaakte kerstkaarten. Het hoogtepunt zal echter be-
staan uit het verkopen van rolletjes, warme worst, warme
erwtensoep uit bekertjes en kerstbakjes, welke laatste drie
ook bij u thu i s bezorgd kunnen worden (om de soep bv. als
avondmaaltijd te gebruiken) . Deze verkoop zal plaatsvinden
op de markt tegen de Hervormde kerk, met een kraampje,
van half zeven tot half tien 's avonds en wel op vrijdag de
22e, wanneer het ook (kerst)koopavond is.
Omdat het voor een goed doel is, rekenen we zoals gewoon-
lijk op een overweldigende opkomst!

Marco Bosma,
van de jeugdvereniging „Spes Patriae"

KERSTDIENSTEN EN KERSTFEESTEN
HERVORMDE KERK
We hebben dit jaar eigenlijk drie Kerstdagen. Dat betekent
dat in alle kerken vele diensten gehouden zullen worden.
Koren en korpsen werken mee, zo ook in de Herv. kerk.
In de morgendienst van zondag 24 december zingt de Kin-
dercantorij en het Vordens Dameskoor. In de Kerstnacht-
dienst (aanvang 11 uur) speelt de chr. muziekver. Sursum
Corda. In de gezamenlijke Kcrstdienst op de 2c Kerstdag
verleent de chr. gemengde zangver. Excelsior medewerking.
Zie voor een volledig overzicht van de Kerstdiensten en
Kerstfeesten in de Hervormde dorpskerk de advertentie in
dit blad.

KAPEL WILDENBORC H
Zondag 24 december (4e Adventszondag) is er geen dienst
in de kapel. De Wildenborchers-sters worden uitgenodigd
voor de dienst van 10 uur in de dorpskerk.
Het Kerstfeest van de Zondagsschool Wildenborch zal ge-
vierd worden op de 2e Kerstdag 's middags 2.30 uur.

KERSTCONCERT
Het Vordens Dameskoor en het Vordens Mannenkoor hopen
een Kerstconccrt te geven op a.s. zaterdag 23 december, aan-
vang 8 uur in de Hervormde kerk. Koorzang, samenzang en
deklamatic. Iedereen is er hartelijk welkom.



Attentie Attentie
Vrijdag 22 december staan wij weer voor
u klaar op de markt in Vorden,

MET EEN ZEER GROTE SORTERING :
KERSTCHOCOLAADJES - KERSTSTAVEN

KERSTRRANSEN - WEIHNACHTSTOLLEN

KRENTEBROOD - ROZIJNEBROOD - CAKE

TULBANDEN - SLAGROOMTAARTEN

APPELTAARTEN . TOMPOE7EN

En een zeer grote sortering KOEKJES enz. enz., alles tegen zeer lage
prijzen !

Verder hebben wij dat jaar weer voor
elke koper boven f 2,50 een zeer Seuke
verrassing !

T. W. BRETHOUWER
Polstraat 45 - AALTEN - Telefoon 3916

Over DOOtGG S gesproken!

WAAR VINDT U ZO'N KEUZE,

TEGEN ZULKE PRIJZEN ?

2 KLEUREN BOOTEE in rood/blauw suède f

2 KLEUREN BOOTEE in geel/blauw suède f

ECHT JACHTLEREN BOOTEE f

Donker bruine Suède BOOTEE f

Donker bruine Suède/Leer BOOTEE „ f

Donker bruine Suède BOOTEE hoog f

2 KLEUREN BOOTEE bruin/beige suède hoog f

2 KLEUREN BOOTEE bruin/beige suède laag f

2 KLEUREN BOOTEE beige/oranje laag f

2 KLEUREN BOOTEE bruin/rood bruin leer, hoog f

JACHTLEREN BOOTEE hoog f

JACHTLEREN BOOTEE gevoerd hoog f

Zo'n keuze natuurlijk b i j :

SCHOENENHUIS
JANSEN

H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

27,95

29,95

29,95

29,95

32,95

39,95

44,95

29,95

29,95

49,95

54,95

69,95

In verband met de afsluiting van hef

boek/aar wordt de avondopenstelling

van onze kanforen van vrijdag 29 dec.
>

VERSCHOVEN
naar donderdag

28 december

Amro-bank
Boerenleenbank
Nutsspaarbank
Raiffeisenbank

Kilo SUIKER (max. 2 kilo) van 128 voor 100

Fles HALFVETTE MELK van 72 voor 59

Krat % liters AMSTEL PILS van 1420 voor 1069

10 EIEREN met 30 CENT reduktie !

Litersblik Spar KIPPESOEP van 185 voor 159

Blik SPERZIEBONEN goudoogst van 108 voor ... 98

Fles FRAMBOZEN-BESSENWIJN van 425 voor 298

2 litersflessen SHERRY van 1170 voor 1000

2 flessen MOUSSERENDE WIJN van 420 voor ... 349

Fles MARTINI van 605 voor 498

Fles JUS d'ORANGE van 110 voor 89

150 gram HAM van 147 voor 119

2 pakken SUIKER- OF NOOTKRANSJES 100

Blik Spar APPELMOES 98

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
SUPERMARKT

sr̂ f - Telefoon 1281Zutphenseweg^

Straks met
de feestdagen
heerlijk uitrusten l

In een

FAUTEUIL OF
2 ZITS BANK

Wij hebben de fauteuil
of bank in onze toonzaal
staan,

DIE U LEKKER ZIT.

MOET U DOEN !

U hebt dat heerlijke uitrusten toch ook

verdiend ?

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Vuurwerk
Na de kerstdagen
Volop vuurwerk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon 1455

wenst zijn clientèle

prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos, die wij
mochten ontvangen bij ons
12V2 jarig huwelijk, zeggen
wij u heel hartelijk dank
<«<Mirt en Willy van Neck
Hengelo Gld, december 1972
Noordink E 42

Wie helpt de CJV Vorden
aan een event. ruimte ?
H. A. Zeevalkink
Schoolstraat 17, Vorden
Telefoon 05752-1317

Gevraagd

medewerkers
zowel mnl. als vrl.

Aptito n. v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Voor uw

familie-,

handels- en

verenigings-

drukwerk

Wij wensen allen

prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 2122

slaagt u zeker bij

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden

Telefoon 05752-1404

Kerstaanbieding

damesjaponnen
i 39,75 f 49,75

H.LUTH

Heden nam de Here tot zich onze lieve vader
en grootvader

WILLEM TRAÜTER,

weduwnaar van J. A. ter Maat,

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Dat hij ruste in vrede is ons tot troost.

A. G. Tragter
H. Tragter-Meyerink
Joke en Willy

Vorden, 20 december 1972
Zutphenseweg 95

De begrafenis zal plaats vinden op zaterdag 24
december a.s. om l uur op de Algemene Begraaf,
plaats te Vorden.

Aanvang rouwdienst om 12 uur in het Jeugd-
centrum te Vorden.

ZD AKTIE
„Toontje en Flipje de circusjongens naar Vorden". Na reeds
enkele jaren een suksesvolle kindermiddag te hebben georga-
niseerd tijdens de Kerstvakantie, is het organiserend komité
van de ZD-winkeliers er ook nu weer in geslaagd een leuk
en zeker voor de kinderen zeer aterakticf gezelschap aan te
trekken.
Dat er behoefte aan een dergelijke middag bestaat, b l i j k t wel
uit het aantal kinderen dat voorgaande keren deze middag
heeft bezocht nl. plm. 350.
De aanvangstijd van deze middag is half drie terwijl de zaal
open is vanaf 2 uur. In de pauze is er voor ieder kind nog
een verrassing. De entree is één volle ZD-spaarkaart. Deze
kunnen vanaf heden tegen een geldig entreebiljet worden
ingewisseld bij drogisteri j v. d. Wal en levensmiddelenbedrijf
Pardijs, beiden in de Dorpsstraat.

Paardensport
Een aantal Vordense ruiters werd zaterdag 16 dec. in
de gelegenheid gesteld punten te behalen om L ruiter
te worden, zodat ze op de grote Concoursen Hippique
mogen starten. Voor de eerste proeven (BI dressuur
en Caprilli) slaagden: mej. Wuestenenk, mej. de Jong
de heren Wunderink, Harmsen, Knoef en G. Wunderink.
Voor de 2e proef slaagden J. Knoef en B. Adolfs. Hier-
mee is het aantal L ruiters in Vorden met 2 vermeer-
dert. ,

Damrubriek
In deze 33-28 opening de zgn. ..kaatsingsslag'*.

1) 33—28, 18—23; 2) 39—33, 12—18; 3) 31—27, 17—21; 4)

44—39, 20—25?; 5) 27—22, 18 x 27; 6) 34—30, 25 x 34; 7)
40 x 18, 13 x 22; 8) 28 x 26 en wit wint schijf 27 ook nog.
De oplossing van ons probleem van 7 december was:

37—31, 23 x 43, 39—33, 26 x 37, 48 x 39, 37 x 48, 33—29,

24 x 44, 40 x 49, 48 x 30, 35 x 2.

(ioedc oplossingen ontvangen van A. Sikkema, F. G. van
Manen, H. Grotenhuis ten Harkel, B. Hiddink, W. Wolfe-
i - i n k . Th. C. Eykelkamp, W. Heyink, J. Heyink, E. Hartjes,
H. Hebbink, Tj. Harmsma, G. Wassink en J. Reuver.

Het nieuwe probleem, ditmaal één van W. Lente:

Zwart 10 schijven op 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20 en 36.

Wit 10 schijven op 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40 en 43.

Wit speelt en wint.
zwart

m
m n w,, mi au li? inP ÜP ^? ^P

• • P '• >

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Voetbal

Nieuwstad - Vorden

RATTI - - GW V V l 1-3 (zondag)
(iWVV startte al dirckt goed en kon na zeven minuten een
0-1 voorsprong nemen. Ratti bleek het antwoord nog niet
te kunnen vinden, waardoor de gasten opnieuw de voor-
sprong konden vergroten 0-2. Na een half uur wist GWVV
Ratti op een 0-3 achterstand te zetten waarna de groenwitten
vlak voor rust nog op 1-3 toen een der verdedigers van
GWVV in eigen doel schoot.
Ratti pakte in de tweede helft harder aan, het spel werd
agressiever maar tot scoren kwam men niet.

RATTI l - HELIOS l 4-2 (zaterdag)
Ratti nam direkt het initiatief tot de aanval en zag na een
kwartier haar pogingen beloond, de Helios-doelman sloeg
een effektvolle cornerbal van Arendsen in eigen doel 1-0.
Direkt na de aftrap bracht Helios de stand in evenwicht
door een formidabel schot van de half speler 1-1.
Ratti was in de tweede helft aanvankelijk zwakker maar
toch vergrootten de groenwitten het eerst de score door een
treffer van Arendsen na een pass van Dijkman 2-1. De stand
werd andermaal gelijk door een verrassend afstandsschot 2-2.
Ratti herstelde zich bijtijds en uit een door Bluemink geno-
men vrije trap kopte Reindsen zuiver in 3-2. Jansen maakte
aan alle onzekerheid een einde door een dieptepass avn
Reindsen te benutten 4-2.

NEDERLAAG VAN VORDEN TEGEN HALLE (zondag)
De eerste wapenfeiten waren voor Halle want zij namen
een 2-0 voorsprong. Vorden werd wel sterker maar de ver-
kregen kansen werden niet benut.
In de tweede helft opnieuw een aanvallend Voden. Henge-
veld kopte rakelings over en na een kwartier wist hij de
stand op 2-1 te brengen. Twee minuten voor het einde ver-
zuimde Gerritsen de gelijkmaker te scoren, zijn te zachte in-
zet werd echter door de Halse keeper weggewerkt.

VORDEN l ZATERDAG BIJNA KAMPIOEN
Met nog enkele wedstrijden te spelen kan Vorden l begin
1973 kampioen worden. Zaterdagmiddag speelden zij tegen
Haarlo 4 welke bij de rust tegen een 0-2 achterstand aan-
keken.
In de tweede helft scoorde Vorden aan de lopende band,
Pellenberg 3x, Manneke, Bosch en Stokkink 2x brachten de
eindstand op 0-9.


