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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Heropening Wullink Schoenhandel BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ingmar Felix Gerhard Wol-
bert; Johan Martijn Bos.

Ondertrouwd: G.J. van Zeeburg en A.G.
Bongers.

Gehuwd: H.L. Stegeman en H. Kamp-
horst; A.J.M. Jansen en G.H.B. Beeftink

t
Overleden: J.P.J. Langwerden- van der
Hoeven, oud 80 jaar; J. Koning, oud 87
jaar.

"de Hessenkamp"
kreeg goedkeuring

Maandag opende Wullink Schoenhandel haar gemoderniseerde winkel. Opvallend was de nieuwe aanpak van de verkoop. De
ichoenen zijn niet meer zoals voorheen in dozen verpakt, doch hangen aan speciaal gekonstrueerde haken, dus nu veel meer
Dverzicht. Vroeger zag men altijd maar dozen, nu is het veel levender en kleurrijk, wel een bewijs dat de Fa. Wullink met de
ijd mee gaat. Een pluspunt is altijd dat men bij een echte vakman schoenen koopt wat zeer belangrijk is voor behoud van de
/oeten. Ook voor pedicure kan men bij de Fa. Wullink terecht. De afdeling lederwaren heeft een apart hoekje gekregen in de
vinkei waar men rustig kan uitzoeken. Wij wensen de heer en mevrouw Wullink veel succes.

Door de Nederlandse Federatie van
Rijscholen is aan stoeterij "de Hessen-
kamp" te Vorden vergunning verleend
om het predikaat van goedgekeurd
NFRS Manegebedrijf te voeren. Vooral
nu de laatste jaren vele manegebedrijven
zijn opgeheven is dit een mooi succes
voor de eigenaar van de stoeterij de heer
N. Keune en het dorp Vorden.

"De paardesport is een sport die het
gehele jaar beoefend kan, zelfs in het
frisse jaargetijde," aldus de heer Keune,
wiens vader en grootvader al jarenlang
in de paarensport (om als fokker/
hoefsmid) naam verwierven. Hel pleit
voor de situatie op stoeterij "Dc^Bl en-
kamp" dat deze goedkeuring idfl Bnd.

Bazar voor Trix geweldig geslaagd!
De bazar voor Trix is weer voorbij, maar wat was dit een succes. Langs deze weg
willen we dan ook iedereen, die meegeholpen heeft om het tot dit succes te maken
hartelijk bedanken.

Er was enorm veel te koop op allerlei
gebied. Vele dames en heren hadden
hun beste beentje voorgezet met hand-
werken, bakken, knutselen, schilderen
sn kerststukjes maken. De werkstukjes
v&n de landbouwschool logen er niet om.
De winkeliers en anderen hebben ons zo
fijn aan allerlei zaken geholpen, en dan
willen we ook de koks van "Nuova" en
"de Wehme" niet vergeten.

Met dit alles kon gewerkt worden in een
kostenloze zaal met veel medewerking
/an de conciërge, waar de marktkramen
kostenloos vakkunig werden opgezet en
afgebroken door mannen, die er ver-
itand van hadden.

De sfeer was gezellig en er werd fijn
gekocht, want natuurlijk hadden we
niets kunnen beginnen zonder u allen,
die gekomen zijn om ons van alles af te
helpen en zonder de dames en heren, die
bereid waren achter de kramen te gaan
staan om te verkopen en de jongelui die
bereid waren hand- en spandiensten te
verrichten zoals bordjes verkopen voor 't
rad van avontuur e.d. Dit rad draaide
dan ook aan de lopende band en bracht
een eigen sfeer mee met flinke spanning
op z'n tijd.

Wat we graag ook nog even willen
zeggen, alle publikatie van te voren
koste ons geen cent. De kinderen had-
den hun eigen bazar, waar een groep
jonge mensen hun beste krachten aan
gegeven hebben om het een geheel eigen
karakter te geven.

Na afloop hebben we gezegd: "t Was
geweldig deze sfeer en werkelijk hier
heeft oud tot jong enthousiast aan
meegewerkt." Iedereen heel hartelijk
dank. En nu bent u natuurlijk heel
nieuwsgierig, wat dit alles heeft opge-
bracht. We kunnen u dat op dit moment
nog niet op de cent af vertellen, omdat er
nog enkele kleinigheden moeten worden
verrekend, maar we kunnen wel vertel-
len, dat er ongeveer ƒ 6500,- aan het
werk van Zr. Trix van Kuik zal worden
afgedragen. Wat zal ze er weer blij mee
zijn!! Lieve mensen, dat dankt zijn uw
aller medewerking. Daarvoor heel heel
hartelijk dank.

Aktiegroep Trix
te Vorden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

In d met de afsluiting van het boekjaar won

avondopenstelling
van onze kantoren van vrijdag 30 december

verplaatst naar donderdag 29 december

Rabo banken
Kranenburg
Vorden
Wichmond

Stijlvolle entree 't Pantoffeitje
Bodega 't Pantoffeltje heeft speciaal voor de zaal 'n stijlvolle entree gebouwd. De gasten kunnen nu vanaf de parkeerplaats
achter via de nieuwe ingang in de zaal komen. In de nieuwe entree, die helemaal in dezelfde stijl is gehouden zijn prachtige
dames en herentoiletten gebouwd en tevens een overzichtelijke garderobe. Om de zaak helemaal kompleet te maken is er in
de zaal airconditioning geïnstalleerd, zodat het nog prettiger is te vertoeven in 't Pantoffeltje.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nieuwe Ambtsdragers verkozen in de
Hervormde gemeente.

Na de kerkdienst in de Hervormde
dorpskerk vond zondag j.1. de verkiezing
van ambtsdragers plaats, in het gemeen-
tecentrum "De Voorde". Om de twee
jaar is een gedeelte van de Kerkeraad
aftredend, (de Hevrvormde kerkeraad
bestaat uit 32 personen en de beide
predikanten) Verkozen zijn tot ouder-
ling: J. van Amstel, Wildenborchseweg
32; G. Gille, het Jebbink 59; J.G.
Bosman, Mispelkampdijk 1; mevrouw
G. Wullink-Bovenschutte, B. van Hack-
fortweg 41.

Tot ouderling-kerkvoogd: W. Klein Bra-
mel, Reeoordweg 2. Tot diaken: D.G.J.
Harmsen, Schimmelijk 4; mevrouw
M.G. Wolters-Reusink, Lankampweg 1;
G. Scheurink, Enzerickweg 10.

Fr besvestiging en ook de herbevestiging
van ambtsdragers zal D.V. plaats heb-
ben op zondagmorgen 8 januari 1978.

Kerstzang Vordense Koren.

Het is al een (goede) gewoonte geworden
dat Vordense Koren rond Kerst enkele
Kerstliederen zingen in de Hervormde
dorpskerk te Vorden: DE Kerstzang van
de Vordense Koren. Dit jaar zal dat
gebeuren op donderdagavond 22 decem-
ber. Een Zanggroep van de Muziek-
school werkt dit jaar ook mee aan de
Kerstzang. Het orgel wordt bespeeld
door de organist Rudi van Straten. De
koren zijn: Het Vordens Dameskoor, De
Chr. Gemengde Zangvereniging "Excel-
sior" en het Vordens Mannenkoor.
Iedereen is hartelijk welkom in de
dorpskerk.
(Zie voornadere gegevens de advertentie
in dit blad)

Kerstfeest 1977.

Graag geven we een kort overzicht van
de Kerstdiensten die gehouden zullen
worden in de Hervormde dorpskerk te
Vorden. Instrumentaal en vocaal wordt
aan de kerkdiensten meegewerkt.

De Kerstnachtdienst, belegd door in de
Interkerkelijke Evangelisatie Commis-
sie, zal worden gehouden op zaterdag-
avond, Kerstavond, 24 december. Aan
deze Kerstnachtdienst hoopt mee te
werken de Chr. Muziekvereniging "Sur-
sum Corda". Ds. Krajenbrink hoopt
deze Kerstnacht-dienst te leiden Litur-
gieën worden uitgereikt.

De Kerstdienst op de Ie Kerstdag zal
geleid worden door Ds. Veenendaal.
Medewerking wordt dan verleend door
de Chr. Gemengde Zangver. "Excelsior".

Gezamenlijke Kerstdienst op de 2e
Kerstdag

Op de morgen van de Tweede Kerstdag,
maandag 26 december, zal er een
gezamenlijke Kerstdienst gehouden wor-
den in de Hervormde kerk. Voorganger:
Ds. Krajenbrink. (korte meditatie) Aan
deze bijzondere dienst wordt meege-
werkt door: Het Vordens Dameskoor, de
fluitisten: Leida van der Heide en Ineke
Tegelaar en de organist Rudi van
Straten. Zij spelen de Fluit Sonate van
Johann Seb. Bach (Adagio- Allegro-
Adagio) Samen zal de gemeente mooie
Kerstliederen zingen, afgewisseld ook
door declamatie. Ook voor deze Kerst-
zangdienst worden liturgieën gestencild
en uitgereikt,
zie adv.

Kerstfeest-vieringen Zondagsschool.

De Zondagsschool in het dorp hoopt het
Kerstfeest te vieren op de avond van de
Ie Kerstdag en wel in de Hervormde
kerk. De Zondagsschool te Medler/
Linde hoopt dat te doen op de middag
van de Ie Kerstdag en wel in het
Clubgebouw van de Touwtrekkersvere-
niging aan de Ruurloseweg te Medler.

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
Zaterdagavond 24 december: De Kerst-
nacht-dienst, 23.00 uur (Kerstavond) Ds.
J.C. Krajenbrink m.m.v. De Chr. Mu-
ziekver. "Sursum Corda" Zondag 25
december 10.00 uur Ds. J. Veenendaal
(Ie Kerstdag) m.m.v. De Chr. Zangver.
"Excelsior" *n De Jeugdkerk. 19.00 uur
Kerstfeest Zondagsschool, dorp. (De
Kerstfeest-viering in Medler begint daar
om 14.30 uur) Maandag 26 december (2e
Kerstdag) 10.00 uur Gezamenlijke
Kerstdienst Ds. J.C. Krajenbrink m.m.v.
Het Vordens Dameskoor, fluitisten en
Rudi van Straten.

GEREF. KERK VORDEN
Zaterdag 24 december 23 uur Ds. J.
Veenendaal, Herv. predikant te Vorden;
Kerstnachtdienst. Zondag 25 december
10 uur Ds. J.B. Kuhlemeier. Ie Kerstdag
15.00 uur kerstfeest voor de kinderen,
maandag 26 dec. 2e Kerstdag 10 uur Ds.
J.C. Krajenbrink; interkerkelijke dienst.

R.K. Kerk-Vorden

21 dec. 18.15 kerstviering voor 'De
Vordering' 24 december kerstavond-
dienst om 21.00 u. kerk open om 20 uur
25 dec. en 26 dec. 10.30 u. woensdag 28
dec. 19.30 uur. Oudejaarsavond 19 uur.

R.K. kerk-Kranenburg

21 dec. 11 u. kerstviering voor de school-
kinderen van de Kranenburg 22 dec.
19.30 u. dienst van boete en verzoening
vijdag geen ochtenddienst. Kerstnacht
om 12 u. 25 dec. 10.30 u.; om 15 uur;
'Kindje wiegen'. 26 dec. 9 u.; dinsdag
geen dienst; vrijdag 30 dec. 19.30 u.
Nieuwiaarsochtend 10.30 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot maandag 23 uur:
dr. van Tongeren. Tel. 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. STipdonk, Varsseveld. Tel. 08352-
2220. Koerselman, Ruurlo.

WEEKEND—, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Dr. Breukink vanaf zaterdagmiddag
2.00 uur tot dinsdagmorgen 7.00 uur
ook avond en nachtdienst

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
dec.: mevr. Takkenkamp, tel 1422
(8-9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.



't Jeugdappel Distrikt Oost van de
Gelderse Dambond werd in Ruurlo
gehouden in Café-Rest "De Luifel" za-
terdagmiddag onder grote belangstel-
ling. Er waren 9 verenigingen en 160
deelnemers. Er werd voor de jeugdigen
4 poules gespeeld, bij de aspiranten in 6
poules. De algehele leiding was in
handen van het jeugdbestuur. Voorzit-
ter A. Wassink uit Warnsveld reikte na
afloop de medailles uit.

Poule l M. Graaskamp, Vorden. Poule
2 F. Helmers, Eibergen. Poule 3 B.
Bosch, brummen. Poule 4 J. Krajen-

brink, Vorden. Poule 5 A. Graaskamp,
Vorden. Poule 6 W. Wesselink,
Vorden. Poule 7 A. Abbink, Vorden.
Poule 8 H. Brink, Brummen. Poule 9 M
Westerveld, Dinxperlo. Poule 10 P. Ec-
kringa, Vorden. Poulo 11 M. Ratering,
Ulft. Poule 12 E. Buunk, Hengelo (G.).
Poule 13 H. Ooms, Hengelo (G.). Poule
14 G. Brummelman, Vorden. Poule 15
W. Rietman, Vorden. Poule 16 R.
Reussen, Ulft. E. Korten, Winterswijk.
Poule 17 De Woesthof, Brummen.
Poule 18 L. v. Loezen, Ulft. Poule 19 J.
Tombergen, Ulft. Poule 20 M.

Wentink, Winterswijk. Poule 21 D
Hoekman, Vorden. H. Hoekslag, La
ren. Poule 22 W. Baars, Dinxperlo
Poule 23 W. Eggert, Ruurlo. M. t<
Grotenhuis, Dinxperlo. Poule 24 H
Wink, Laren. Poule 25 G. Brinkman
Vorden. Poule 26 O. de Ruiter, Ruurlo
W. Buunk, Rurlo. Ant. ld. Hesselink
Ruurlo. A. G. kl. Hesselink, Ruurlo.

Jeugd:
l W. Sonderen, Winterswijk. 2 H. Haj
tink, Laren. 3 G. Heutink, Lichtenvooi
de. 4 E. Schurink, Winterwijk. 5
Gerritsen, Dinxperlo.

Fraai successen voor

rogelkwekers
De Vogelvereniging De Vogelvriend
Vorden en Omstreken heeft momenteel
een selectief gezelschap van leden, die op
diverse streek- en landelijke exposities
hoog in de prijzen vallen met hun
inzending.

Op de Gewstelijke Vogelshow die in
Vragender werd gehouden en georgani-
seerd werd door "De Gevleugelde
Zanger" te Lichtenvoorde -totaal aantal
inzendingen 2400- behaalden diverse
Vordense leden mooie prijzen.

Vorden nam in totaal met vijftig vogels
deel. Vogelvriend behaalde een eerste
prijs met zebravinken masker en een
eerste prijs met een turqouise parkiet
eig. G. Kranenberg. (resp. 171 en 177
punten) De heer H. L. Harmsen won een
eerste prijs met grote parkieten 4 vogels:
Agopornis parkiet met 358 punt. Vobrts
een tweede prijs met Lutino parkiet. B.
Horsting won een vijfde prijs met
groenling kanarie. H. Bleumink verwierf
een tweede prijs met zijn inzending witte
rijsrvogels. H.L. Harmsen had de mooi-
ste parkiet van de tentoonstelling, een
roseicollie met 90p.

Als "klap op de vuurpijl" won Vorden
ook de clubprijs voor de grote parkieten.
Bovengenoemde prijswinnaars zullenook
deelnemen aan de Bondskampioen-
schappen, die van 7 tot en met 15
januari 1978 in Helmond worden ge-
houden.

Expositie "op reis
met Anton Pieck"
Vanaf maandag 19 december tot en met
vrijdag 6 januari wordt er in de openbare
bibliotheek te Vorden de expositie "op
reis met Anton Pieck" gehouden. Een
expositie, die een totaal ander beeld van
Anton Pieck geeft, dan men van deze
kunstenaar is gewend. Juist rond de
kerstdagen en de jaarwisseling staan de
kerstkaarten en kalenders van Pieck
weer in het brandpunt van de belang-
stelling. Wie kent niet de naar nostalgie
zwemende kaarten met ijspret, oud-
Hollandse binnenhuisjes etc.?

De reistekeningen van Anton Pieck zijn
een wereld apart. Ze ademen de sfeer
van het land. De beschouwer vindt in de
monumentale gevels van Engeland, de
speelse kijkjes in Parijs en de Italiaanse
sfeertekeningen nog duidelijk de stijl
van de maker terug. Heel anders zijn de
Marokkaanse impressies, die het over-
grote deel van de expositie vormen.

Pieck komt hier en daar wel om de hoek
kijken, zoals in de prachtige betegelde
bron in Fes en de poort in Marrakech.
Maar verder is het opvallend hoe Pieck
met weinig lijnen toch een_totale wereld
weet te scheppen. Beklemmend zijn zijn
vier blinde bedelaars. Tegen een vol-
komen lege achtergrond staren de ellen-
de en het onrecht ons aan.

Veel belangstelling bij receptie touw-
trekkampioenen TTV Vorden
De touwtrekvereniging Vorden blijkt niet alleen in de plaatselijke gemeenschap een
goede naam te hebben, ook in de touwtrekwereld staat deze praktisch oudste
vereniging van de NTB goed aangeschreven. Dit bleek onder meer door de grote
belangstelling tijdens de gisteren gehouden feestelijke receptie te gelegenheid van
het behalen van het Nederlandse kampioemschap touwtrekken voor het A-team
van de TTV Vorden. Zaal Eykelkamp op het Medler was bijna te klein.

De spelers van de nationale A-kampioen
seizoen 1977 te weten: Bert Lebbink,
Bennie Harmsen, Harrie Klein Brinke,
Teun Brummelman, Harrie Dijkman,
Gert Menkveld hadden zich achter de
tafel geschaard en moesten vele handen
schudden. Blijken van belangstellingen,
gaven onder meer de plaastelijke sport-
verenigingen, voorts de bij de Neder-
landse Touwtrekkers Bond aangesloten
clubs als Bekveld, Heure, Borculo, Ei-
bergen, EHTC, Bisons-Beltrum, DVO,
Oosterwijk en anderen.

Namens de gemeente Vorden sprak de
wethouder van sportzaken de heer G.
Bochelman, die de nationale kampioe-
nen van harte feliciteerde. We hebben
nog niet eerder een Vordense A-ploeg in
onze gemeente als kampioen gezien,
aldus de wethouder. Hij hoopte dat de
jongelui door veel training nog hoger in
hun sport zouden komen en voor de toe-
komst van de vereniging zouden zorgen.

Hij bood een bedrag onder couvert aan.
Namens het hoofdbestuur van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond sprak de
heer G. C. E. Mannessen, tevens wethou-
der van sportzaken van de gemeente
Warnsveld.

Hij was trots op deze Vordense ploeg,
die werkelijk kop en schouders -een
verschil van 18 punten met nummer
twee- boven de rest uitstak. Hij feliciteer-
de niet alleen de leden van de kam-
pioensploeg maar bovenal de coach
Frans Berendsen en trainer H.J. Dijk-
man, welke laatste de jongens "goed
onder de duim" had en steeds een
zodanige ploeg wist te formeren dat men
winnaar werd. De heer Mannessen wees
er op dat de hele NTB momenteel in
beweging is en men de bond gaat
verdelen in gewesten.

Hijhoopte dat de nieuwe nog jeugdige
kampioenen later als senioren rondom
de bestuurstafels zouden zitten en een
goede inbreng zouden hebben voor de
touwtreksport. Hij bood namens het
hoofdbestuur eveneens een attentie aan.

Het bestuur van TTV Vorden, trainer
Dijkmana en de kampioenen dankten
iedereen voor de sympatieke woorden en
de grote belangstelling.

KNAL
ALLEEN OP

e Reep'n nog
groeiende

De aürepanning "In de Reep'n" zit wat
het ledental betreft nog steeds duidelijk
in de lift. Op de jaarvergadering die
onder voorzitterschap van Joh. Norde
werd gehouden, maakte de sekretaresse
mevr. F. van Druten-Vrieze namelijk
bekend dat de vereniging thans 41 leden
telt, voor een "aanspanning" een respek-
tabel aantal.

Het afgelopen jaar heeft "In de Reep'n"
zich goed gemanifesteerd op de 'Triade"
in Laren, terwijl ook de grote rit in
Vorden een groot succes is geweest.
Verder werd in het jaarverslag de
uitwisseling met een aanspanning uit
Texel gememoreerd. Uit het financieel
overzicht bleek een batig saldo. Voor-
taan zal de funktie sekretaresse/pen-
ningmeesteresse gescheiden worden. De
heer J. Breukink zal namelijk het
financiële gedeelte gaan beheren, terwijl
mevr van Druten het sekretariaat blijft
waarnemen.

Tweede Kerstdag organiseert "In de
Reep'n" samen met de rijvereniging "De
Graafschap" een gezelligheidsrit. Het
eindpunt zal zijn bij de Coop. aan de
Stationsweg. Op 7 mei neemt "In de
Reep'n" deel aan een concours te
Lochem. Voorts zal in mei medewerking
worden verleend bij de opening van het
gemeentehuis (kasteel Vorden). Op 13
augustus is er een grote rit gepland die
in Vorden zal worden gehouden, terwijl
in het najaar een menwedstrijd op het
programma staat. Voor dit jaar hebben
zich 16 personen voor de menkursus
opgegeven.

Expositie
Amro bank

AVOND

In de Amro Bank Vorden wordt momen-
teel een expositie gehouden welke als
titel draagt "Heden en verleden van
Vorden"
Men kan hier boerderijen zien van ver-
schillende types. Het z.g. Halle-huis-type
krijgt o.a. de aandacht.
Volkskunstvormen kunt u als het ware
uit de typen-boerderijen halen. Oud
Vorden krijgt zo de nodige aandacht.
Het heden krijgt de aandacht in de vorm
van ons nieuwe gemeentehuis door
"Kasteel Vorden".

Diaklankbeeld
"Pieckuur" in de
openbare bieb
In het kader van de Anton Pieck-ten-
toonstelling in de openbare bibliotheek
wordt dinsdagavond 27 december een
diaklankbeeld onder de titel "Pieckuur"
verzorgd. "Pieckuur" geeft een indrin-
gend beeld van de ruim tachtigjarige
beeldende kunstenaar.
Iedereen kent Anton Pieck, de man van
de kerstkaarten en kalenders, de man
van de Efteling, maar wie kent de mens
Anton Pieck, wie weet dat hij etst,
portretteert, houtsneden maakt en inter-
nationaal beroemd is om zijn boekïllu-
straties?
aan de hand van dagenlange interviews
en ruim een jaar voorbereiding kwam
"Pieckuur" tot stand. De bekende flui-
tiste Ellen MacGillavry zorgde voor de
documentatie en het eindadvies, de
Edese voorlichtingsambtenaar Frans
Van Marsbergen schreef de tekst. De
ruim tweehonderd dia's zijn van de hand
van de Leidse fotograaf Jan Lens.
(De makers slaagden erin de mens Pieck
te belichten op een wijze, die ertoe
bijdraagt dat men nog meer dan ooit van
Anton Piecks werken kan genieten.)

Wij zijn dankbaar en blij met de

geboorte van onze zoon en broertje

Ingmar Felix Gerhard

We noemen hem

INGMAR

WILLY, RIEKY, ROALD
WOLBERT

Vorden, 16 december 1977

Kranenburg, Ruurloseweg 66

Poppenkast

WEEKEND-
AANBIEDING

Op woensdagmiddag 28 december om 2
uur is er in de openbare bibliotheek een
poppenkast voor de kleintjes.

Wanneer u met de Kerst eens
lekker

brood en
krentebrood
wilt eten
moet u bij de warme bakker

-zijn. Zo vers uit de oven.

WARME BAKKER

PLAAT
Prettige Kelfdagen

Zware kwaliteit

Flanellen lakens
gebloemd dessin *• Q
1 persoons vanaf 1 51 f

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

HET ADRES VOOR AL UW

RUWVOEDERS
Tevens wensen wfl al onze kldëntèle,
fajrviliie en vrienden een

nieuwjaar

Fam. ZOERINK
Vonden Tettefloon 06752̂ 6813

Karnavalsvereniging

De Deurdreajers

Kranenburg-Vorden

OPTOCHT 1978
Tot en met 2 januari kunt u zich
nog opgeven voor deelname aan de
karnavalsoptocht 1978.
Deelname in de afdelingen grote
wagens, middelgroot en kleine wa-
gens/individuelen.

Opgave en inlichtingen bij:
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, tel. 2254
J. van Langen, Willem Alexanderl. 6, tel. 2339

Extra voordelige
aanbiedingen

395
85
249
198
275

Grote Ananas per stuk

Radijs per zakje

Slabonen 1/2 kilo .

Goudreinetten 1 kilo

Walnoten 1/2 kilo.

Uitgebreide sortering
Noten - Zuidvruchten en Primeurs

Bij ons vindt u sfeervolle en gezellige

Kerststukjes
Volop bloeiende planten
Onze specialiteit:

modem bruidswerk
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Heropeningsaanbieding

tot en met zaterdag nog l U /O KOT 11110
op al uw aankopen

Wiillinlr%• l • • • • •% Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342



uit onze slijterij
Rorijn jonge genever
Liter .

Eelaart 3 sterren genever
Liter

Gëens jonge genever
Liter

Rorijn citroen brandewijn
Liter

Pisang Ambon
Bananenlikeur

Jagermeister
Koel serveren

Vat 69 whisky
Nu

Pollen kersenbrandewijn
Liter

Graves superieur
Fer Tles

Coebergh bessengenever
Liter .

1195
1175
1095
845
1050
1325
1275
995
595
1095

Uit onze gebakskoeling

Kerstslagroomtaart
12 pers

Kerststaaff met amandelspijs
Nu

Sneeuwster
Nu voor

•
Appelflappen
4 stuks

Voor uw Kerstdiner
////Runderrollade
' Heerlijk gekruid 500 gram vanaf

Varkensrollade
Heerlijk gekruid 500 gram vanaf

Malse sla
Per krop«.

'Witlof
500 gram

Narcissen
Per bos.,

Bloemen en planten

298
Verder o.a. Kerststerren - Kerstbakjes enz. enz.

Uit onze broodboetiek
Weinachtsstol
800 gram

Brabantse worstebroodjes
2stuks

Krentebrood
Populair plm. 650 gram

D/rekt/e en personeel
van Supermarkt Albers A&O 2000 wenst u

prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1978

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Wij zijn blij met de geboorte
van ons zoontje en broertje

JOHAN MARTIJN
Hans en Christien Bos
Erwin

Vorden, 16 december 1977
Het Vaarwerk 16

Onze hartelijke dank, ook
mede namens onze kinderen,
voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij bij
ons huwelijk mochten ont-
vangen.

H. Otten
G. Otten-Kief t

Vorden, december 1977
Mispelkampdijk 7.

Voor al uw belangstelling, fe-
licitaties, bloemen en cadeaus,
die wij bij ons huwelijk moch-
ten ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.
Tevens wensen wij u prettige
feestdagen.

Jan en Willemien
Hissink

Lochem, december 1977
Wilhelminalaan 19

Langs deze weg betuigen wij
onze oprechte dank, voor de
vele bewijzen van deelneming
voor en na het overlijden van
onze geliefde zuster, behuwd
zuster en tante

Jacoba Cornelia
van Zelst-Nipius

Uit aller naam:
Chr. Nipius

Molenweg 10, Vorden.

AFWEZIG
N. J. Edens
W. F. Haccou

Van donderdagmiddag
22 december t/m 7 janu-
ari. Voor spoedgevallen:

Tandarts Donker
Hengelo (G.)

Uitsluitend na telefonische af-
spraak. Tel. 05753-2191.

Te koop: z.g.o.h. Tourcara-
van 3/4 pers. met luxe voor-
tent. 3 seizoenen gebruikt.
J. A. Norde, Wilhelminalaan
5, Vorden.

Te koop: i.g.st. Kolenhaard.
Merk: Jaarsma.
T. Leunk, Wildenborch. Tel.
05752-6702.

Te koop: kant en klaar oj
haardhout. Tel. 05752-6824.

Voor de a.s. feestdagen

allerlei
dranken

Slijterij E. J. Lettink
Almenseweg35.
Te koop

MOOIE KERSTBOMEN
alle maten

Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden. tel. 2728.

Te koop: l dragende koe en
dragende vaars M.R.Y. en
slachtkonijnen.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 6735.

Te koop: l pers. ijzeren ledi-
kant wit en matras i.g.st. als
nieuwt.e.a.b., Margrietlaan
20, Vorden. Tel. 2001.

Voor oud en nieuw
OLIEBOLLEN

't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Tel. 1877. Vorden.

Te koop: Konijnen voor de
slacht of voor het fokken.
L. G. Bekker, Almenseweg
24, Vorden.

Kent u reeds onze hoogwaar-
dige kwaliteit schapenwol in 5
mooie kleuren? Slechts 4,95
per 100 gram. Ideaal voor
vesten en truien. Dekker.
Handwerkhuis, tot ziens op
de markt.

Te huur gevraagd voor enkele
maanden garage. Tel. 05752-
2269.
Voor oud en nieuw:

Saucijzebroodjes
't Winkeltje
A. Schurink, Burg. Galleestr.
22, Vorden. Tel. 1877.

Wij hebben een nieuw soort
wol aan ons assortiment
toegevoegd. De breiwol Ado-
ré. Pendikte 3/3'/z. Een kwa-
liteit wol die slechts 3,75 kost
per bol van 100 gram.
Handwerkhuis DEKKER:
Tot ziens op de markt.

Kerstbomen
ook met kluit

Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464

Inplaats van kaarten

PETER FRANZEN
en
DINY BOSCH

Willen u gaarne kennis geven van de
kerkelijke bevestiging van hun huwelijk
waarvan de inzegening zal plaatsvinden
op vrijdag 30 december a.s. om 14.30
in de Ned. Herv. kerk te Vorden door
de weieerwaarde heer Ds. H. M. Brou-
wer.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur bij
Café-Restaurant Eykelkamp, Ruurlose-
weg 114 te Vorden.

Ons adres is: Klosterkammerstrasse 15
5581 St. Aldegunde, Duitsland.

Vorden, 20 december 1977

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
hun medeleven bij het bekend worden van de sluiting
van de ,,Gems Winkel" en de gevolgen daaraan ver-
bonden.

Bij de onverwachte overname en heropening van
deze winkel door G. J. Draayer, waar ik in vaste
dienst zou komen, heb ik eveneens veel gelukwensen
en blijken van waardering mogen ontvangen. Het is
voor mij dan ook een teleurstelling hier te moeten
berichten dat dit dienstverband niet is doorgegaan.

Voor het vertrouwen en de prettige zakelijke
relaties die ik ruim achttien jaar van velen in Vorden
en omgeving heb mogen ondervinden wil ik u
allemaal van harte dank zeggen.

A. J. Bunkers,
Wilhelminalaan 8.

Kerstzang
Vordense koren

Graag nodigen we ook u uit voor de
Kerstzang van
de Vordense koren:
Het Vordens Dameskoor
De Chr. Gemengde Zang ver.
"Exelsior"
Het Vordens Mannenkoor
Zanggroep Muziekschool

Declamatie: Ds. J. C. Krajenbrink
Donderdagavond 22 december om 20.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden

U bent van harte welkom!

Aangeboden:
l nieuwe
SimcalOOSGLS
met l jaar fabrieksgarantie tegen
aantrekkelijke prijs.

Tevens l occasion
Simca 1100 GLS 1975,
2Simca10001973
1 Simca 1100 ES 1976
1 Simca 1100 LS 1975

Autobedrijf Vorden

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Omorika
de blauwe Kerstden
(valt niet zo gauw uit)
Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464.

DROGISTERU

de Olde Mculle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eg-gink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Natriumarme
dleetprodukten

DROGISTERU

de Olde Meuflc
Dorpsstraat 9, tel. 1801

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1653

Te koop: Verse Kerstdennen
met of zonder kluit.
L. Wolsing, 't Hoge 15,
Vorden.

Omorika
de blauwe Kerstden

(valt niet zo gauw uit)
Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464

Spin- of weef cursus
Lessen incl. gebruik van
spinnewielen of tafelgetouw.
Inl.: spinles 05750-16386

weefles 05750-11028

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Betaling abonnementsgeld Contact

U kunt vanaf heden tot en met 31 december 1977 uw abonnementsgeld
voor het jaar 1978 voldoen per Rabobank nr. 36.64.02.374, Amrobank
nr. 48.63.19.245 of per postgiro nr. 1205867 t.n.v. Drukkerij Weeven
b.v. Vorden, of aan de drukkerij, Nieuwstad 12.
Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00
uur.

Hat abonnementsgeld bedraagt f 26,00 par jaar

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden, dan komt er ƒ 4,00
administratie- en inkassokosten bij en betaalt u ƒ 30,00.

HERVORMDE KERK TE VORDEN

Graag nodigen we ook u uit het feest van Christus geboorte
mee te vieren.

zaterdag 24 december:

Zondag 25 december:
(Ie Kerstdag)

Maandag 26 december:
(2e Kerstdag)

Oudejaarsavond-dienst:
Nieuwjaarsmorgen:
zondag l januari 1978

de Kerstnacht-dienst, 23.00 uur.
Voorganger: Ds. Krajenbrink.
m.m.v. De Chr. Muziekver. "Sursum Corda"
De Kerstdienst, 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Veenendaal. nun^ De ChL Ge-
mengde Zangver. "Excelsior" en De Jeugdkerk.
Kerstfeest Zondagsschool dorp: 19.00 uur
(Het Kerstfeest te Medler wordt gehouden om 14.30
uur)
Gezamenlijke Kerstdienst, 10.00 uur. Voorganger:
Ds. Krajenbrink m.m.v. Het Vordens Dameskoor en
fluitisten.
19.30 uur Ds. Veenendaal.
10.00 uur Ds. Krajenbrink.
Na de korte dienst: Nieuwjaarsbegroeting in ''de
Voorde"



VORDËNSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN
1977

KERSTDAGEN
donderdag 22 december t/m 9 uur
vrijdag 23 december t/m 9 uur
zaterdag 24 december t/m 4 uur

OUD EN NIEUW
donderdag 29 december t/m 9 uur
vrijdag 30 december t/m 9 uur
zaterdag 31 december t/m 4 uur

Prettige Kerstdagen

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u Wapen en sporthandel

Marten:
Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Schildersbedrijf

J. M. Urterweerd
en personeel

Ruurioseweg 35, Vorden.

Tel. 05752-1523

Wenst een ieder
prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1978

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

IHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

en medewerkers

wenst u allen

prettige feestdagen

LOONBEDRIJF

BEEFTINK
EN MEDEWERKERS

WENST U ALLEN
PRETTIGE Kerstdagen en
een voorspoedig 1978

Wij wensen u

prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig 1978

Wij wensen iedereen

prettige feestdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

textiel en modo

/chooldermctfi
mdhulmtiMt UL1J67 vordwt

(OEREND HARD
EN HARTSTIKKE M OOI)

van Barendsen Vanaf vrijdag 30 dec. 's morgens 8 uur

en echt geen minuut eerder!

Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261

Vrijdag 23 en 30 de-
cember op de Vor-
dense markt met 'n
grote sortering:

* Kerstchocolaatjes
* Weinachtsstollen
* Kerstkransen
* Krentebroden
* Tulbandcake
* Kerstkransjes
* Noot- en

theekransen enz.

Alle tegen zeer lage prijzen en *
eerste kwaliteit.
zie vooral onze speciale aanbieding
in chocolaatjes en kerstkransjes.

Vers van de warme bakker, appelpunten,
roombroodjes, koffiebroodjes, appeltaar-
ten, slagroomtaarten enz.

Verder hebben wij voor al onze klanten
op vrijdag 23 december weer 'n zeer leuke
attraktie.

Wij wensen u allen zeer prettige kerstda-
gen en een voorspoedig 1978.

Fa. T. W. Brethouwer
Polstraat 45, Aalten. Tel. 3916.

Voor echt lekker

Kerstbrood
van de warme bakker

naar

„'t Winkeltje"
Burg. Galleestr. 22, Vorden. Tel 1877

Het adres v

Kerst wjaarskaarten

Kerstservetten enz.
Kalenders
Almanakken
Agenda's

Boekhandel Hietbrink
telefoon 1253

YOGA
In januari gaat er een nieuwe 12 les-
sen durende

cursus yoga
van start voor beginners

Lesrooster:
Gevorderden 17.45-18.45
Beginners 19.00-20.00
Gevorderden 20.15-21.15

Opgave en/of inlichtingen:
G. Smit, Molenweg 43, Vorden. Tel. 1816

Wij wensen u allen prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1978

Loonbedrijf Haaring
Beunksteeg 2
Hengelo (G)

Ontvangen
de nieuwe modellen
fietsen van 1978,
daarom een klein aantal nieuwe
fietsen van model 1977 tegen
aantrekkelijke prijzen
af te geven.

Tevens gebruikte
kinder- en herentietsen
en nog een l O tal
verhuurt i etsen seizoen 1977

bij f ietsenbedrijf

TRAGTER Zutphenseweg

Sanyo Stereo comb.
incl. luidspreker boxen
adviesprijs ƒ2198,-
bij ons voor de

Kerstprijs van

f 1732,-
n r«c«tv«r voor 4 goMb*f«*«n m«t FM

nnung «n BO W urtQ*ng«v»fmog»n vvi d« v*r»Mrfc*< (2 « 25 W/4 Ohm votgmi

rMndnrvmg •ulomMnct) t*rugk»r«nd« toorwm loorwmtafl «n magn*Mch ilUW

«n«*n plitentpctor Mf) D(XBV-c»MM0*ck m« nwnory - l*H«f wn
'CitVFvCr TWM hoogwurtkg* 3-<M*g lwctapr*k*rtoi«*n SX 6,V> wor

280 • 480 >• 240 mm

Telefunken kleuren t.v.
56 cm beeld, met hoofdtelefoon aansluiting
Vingertip-bediening en 100% modulen f
Kerstprijs J

Radio-T.V.-service
Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Cordurofe
kinderpatr'ons
Speciale KerajMnbieding

f 25f-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

adverteren doet verkolen

Uit onze kollektie dranken en likeuren,
bieden wij u voor de a.s. feestdagen

Cote du Rhóne 4,75
Pasada Sherry 4,75
Martini Vermouth
Wit of rood 5,45
Rosó 3 fles voor 8,95
Florijn Jenever 12,20
Florijn
Citroenbrandewijn 9,10

Tevens wensen wij u
prettige Kerstdagen
en voorspoedig 1978

Fa. Th. Schoenaker
Ruurioseweg 64, Vorden. Tel. 05752-6614

Sfeer
straalt van u af

als u zich op deze feestelijke
dagen hult in onze

jeugdige en
romantische japonnen

Kent u onze zeer mooie
kollektie al.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

een elegant pak werkt
als een verjongingskuur

Voor de plezierige verandering helpen wij u
persoonlijk in uw feestpak, mét speciaal
mode-advies. Prachtpakken zoals u maar
weinig ziet. Kom dat maar eens ervaren.
Bij ons!

LID VAN DE

r"̂
first

unanj

sdiooldermoA



KERSTKRANT CONTACT

VERTIKAAL:

2. maat; 3; bedorven; 4. klap; 6. voorz.; 7. pi. in Drente; 8. insekt; 9. daar; 11. deel v.d. Bijbel; 12. ontkenning; 13. vrucht;
14. voegw.; 16. vogel; 17. slot; 18. heilige; 20. buigzaam; 22. kerel; 24. dagblad; 26. grote plaats; 28. sprookjesfiguur; 29.
vod; 31. ten leven gekomen; 32. vlieten; 34. vogel; 35. slot; 36. deel v.e. schoen; 38. kledingstuk; 40. vogel; 41. belemme-
ring; 42. roem; 44. vervoermiddel; 45. weekdier; 47. voertuig; 52. maat; 54. flink; 56. dwaas; 58. voorz.; 59. vr. titel; 60.
mann. zoogdier; 62. water in Drente; 63. insekteneter; 64. insekt; 66. watering; 67. sterke drank; 68. hetzelfde;' 69.
dierenverblijf; 70. insekt; 71. de onbekende; 73. noot. 75. roofdier; 77 aankomend: 79. advies; 81. steen; 84. fel; 86.
tegen; 88. mal; 89. loot; 90. jong dier; 91. een zekere; 93. kleur; 94. water in Friesland; 96. vr. munt; 97. Europeaan; 98.
hoofd v.e. klooster; 99. ronde staaf; 100. water in Friesland; 102. Oosterlengte; 103. raam; 105. recht vaarwater; 106.
orgaan; 107. deel v.e. fiets; 108. schennis v. trouw; 111. ploeg; 114. berg; 116. bergplaats; 117. hemellichaam; 118. zui-
velprodukt; 119. stop!; 120. wintervoertuig; 122. bijb. fig.; 123. kort ogenblik; 124. wapen; 125. huis; 126. rand; 127.
behoeftige; 130. noot; 132. dwarshout; 134. hoender; 137. achter; 139. tegenvaller; 140. bamboebeer; 141. militair'; 143.
man v. stand; 144. schip; 145. vod; 146. kloosterhoofd; 147. Europeaan; 148. fam. lid; 149. voorz.; 152. bar; 153. dieren;
155. bergweide; 156. aankomend; 159. pi. in Duitsland; 161. lied; 162. verzoek; 163. verlies; 165. mager; 166. toespijs;
167. bloem; 168. lidw.; 170. noot; 172. groente; 173. tocht; 177. vervoermiddel; 179. verslagen; 181. staat; 183. vogelver-
blijf; 185. fam. lid; 186. rivier in Duitsland; 188. sluis; 189. schrijfgerei; 190. groei; 191. voegw.; 192. moed; 193. aantal;
195. knaagdier; 197. vogeleigenschap; 198. mogelijkheid; 199. vroegere paus; 200. gevangenis; 201. gewoonterecht;
203. draaikolk; 204. noot; 205. gevangenis; 206. uitstalkast; 207. wapenstilstand; 209. niet thuis; 211. zuster; 212. zang-
stem; 214. voordeel; 216. soort verlichting; 217. Europeaan; 218. repareren; 219. pi. in N.Holland; 222. vis; 224. tande-
loos zoogdier; 226. hetzelfde; 228. levenslucht; 229. boom; 230. geestelijk lied; 232. tijdmaat; 233. loot; 235. gereed-
schap; 237. niet even; 239. fam. lid; 240. verbinding; 244. kort ogenblik; 245. huivering; 248. bijb. fig.; 249. as; 251. roem;
252. hemellichaam; 253. roofvogel; 254. Ver. Arabische Rep.; 256. vogel; 258. bevel; 260. vroegere koningin; 261. heilige;
262. fr. lidw.; 263. voegw.; 264. heilige; 265. wederk. vnw.; 267. vaartuig.

DE HERDERS VAN
BEWLEHEMt̂̂j n <

HORIZONTAAL:

1. Chr. feest; 5. jaargetijde; 10. onverlicht; 15. vreugdevol gebeuren; 19. plezier; 21. Europeaan; 23. deel v.e. voet; 25.
loot; 27. meubelstuk; 30. regeringsreglement; 31. vluchtige stof; 33. daar; 34. roofvogel; 37. motorrace; 39. voldoende:
41. opbrengst; 43. kuststrook; 45. aansporing; 46. vogel; 48. Eur. land; 49. rag; 50. opstootje; 51. kant; 52. ieder; 53.
moed; 55. de onbekende; 57. voortstuwer; 59. aansporing; 60. groente; 61. onder andere; 63. pi. in N.Holland; 65. belem-
mering; 66. stad in Z.Amerika; 68. hetzelfde; 70. het dringen; 72. kleur; 74. zwijn; 76. communicatiemiddel; 78. metsel-
specie; 80. deel v.d. hals; 82. vat; 83. bijb. fig.; 84. deel v.e. schoen; 85. bloeiwijze; 87. vogeleigenschap; 90. vochtdoor-
latend; 91. daar; 92. bergplaats. 93. telwoord (Eng.); 95. mager; 97. vroegere koningin; 99. vogel; 100. voegw.; 101. arts;
104. feestboom; 107. grote watervlakte; 109. steensoort; 110. toon; 112. ton; 113. gesloten; 114. ongeveer; 115. maat;
117. ongesteld; 120. schoonmaakmiddel; 121. koker; 123. helemaal; 125. kledingstuk; 127. telw.; 128. eren; 129. deel v.h.
jaar; 131. voertuig; 133. gravin v. Holland; 135. verwonding; 136. stad in België; 138. verbrandingsrest; 140. dop; 142.
trek; 144. verzonken werelddeel; 150. bijb. fig.; 151. bepalen; 154. doortastend; 157. slede; 158. water in Friesland; 160.
zeevogel; 162. verdwenen; 164. bijb. fig.; 167. toespraak, 169. maat; 171. heimelijk; 173. hoog bouwwerk; 174.
fam. lid; 175. kort ogenblik; 176. immer; 178. sportartikel; 180. voegw.; 182. godheid; 184. rund; 185. Chinees leider;
187. voertuig; 188. sneu; 190. tweelingfiets; 192. mislukken; 193. noot; 194. boom; 195. Europeaan; 196. kort ogenblik;
198. huisdier; 200. ongeveer; 202. roemen; 204. dof; 205. ontkenning; 207. meubel; 208. stop; 210. familie; 212. vaartuig;
213. vuur; 215. eigen; 220. daar; 221. boom; 223. lokspijs; 225. deel v.e. ketel; 227. fr. lidw.; 228. bloedvat; 231. rund; 232.
keur; 234. motorrace; 236. kledingstuk; 238. kledingstuk; 239. Eur. hoofdstad; 241. binnenkort; 242. pi. in Overijssel;
243. gast; 246. deel v.e.fr. ontkenning; 247. rustend; 248. Eur. taal; 250. vertegenwoordiger; 252. vuil; 254. pi. in Limburg;
255. fam. !id; 257. gelofte, 258. heilige; 259. bloem; 261. plaag; 262. vr. munt; 264. geluid; 266. pi.i.d.N.O. Polder; 268.
strak; 269. deelneming aan; 270. turen; 271. beschadiging.

"OE HERDERTJES lalPff^j nachte, zij lagen bij nacht in het veld".
Het is de eerste regel van ee^ onzer bekendste kerstliederen, dat bo-
vendien nauw aansluit biUMt kerstverhaal.

Wanneer wij denken a^^Pierders en schapen, dan is de voorstel-
ling die wij ons daarvan mflBn veelal gelijk aan die welke wij hebben
van een herder met schaapskudde die wij in werkelijkheid, of op
foto's en films wel eens zagen. Maar dan hebben wij toch geen juiste
voorstelling van de herders van Bethlehem zoals zij leefden tijdens
Christus' geboorte.

Wij moeten goed begrijpen, dat er in die dagen geen sprake was
van industrie zoals wij die kennen. Er waren in wezen slechts drie mo-
gelijkheden om in leven te blijven. Ten eerste als landbouwer, ten
tweede als veehouder en ten derde als ambachtsman.

'S NACHTS IN HET VELD

HET IS zo wel duidelijk, dat een
groot deel van het Israëlische volk uit
veehouders bestond in welke vorm
dan ook. Men vond dus veel
schaapskudden, die onder het
wakend ook van een of meer herders
graasden op de sappige weiden.
Gezien de grote afstanden die de her-
ders soms met hun kudden moesten
afleggen, bleven zij dikwijls gedu-
rende een bepaalde tijd 's nachts in
het veld over, om de dieren niet te
noodzaken 's morgens heen en 's
avonds terug die lange afstanden te
lopen. Hiervoor werd door enkele
herders gezamenlijk op een daartoe
geschikte plek in het veld een
schaapskooi gebouwd, die niets an-
ders was dan een, door een laag
muurtje van opgestapelde stenen
omheinde ruimte, waarbinnen de
schapen 's nachts werden gedreven.
Deze stenen moesten de dieren
tegen de wilde dieren beschermen
en het weglopen in het donker voor-
komen.

In het lage muurtje was slechts
één opening, waardoor de dieren
konden binnengaan en de ruimte ver-
laten. In die opening legde zich s
nachts een herder te slapen. Hij
sloot de opening met zijn lichaam af.
Een andere herder hield de wacht
gezeten op een van takken gevloch-
ten vlonder, die op een daarvoor ge-
schikte plaats tussen de takken van
een boom werd geplaatst, zodat de
man als het ware in een wachttoren
zat. De overige herders sliepen tus-
sen hun dieren binnen de onmuurde
ruimte.

Nu moeten we ook niet denken,
dat die herders zo gekleed waren
zoals we ze wel op plaatjes of als
figuurtjes bij onze kerststal zien.
Mannetjes met kuitbroekjes aan en
slappe hoeden op. Neen, de echte
herders van Bethlehem uit de tijd van
Christus' geboorte zagen er wel iets
anders uit.

STOK EN STAF

DE HERDER droeg een onderkleed
in de vorm van een soort lang hemd,
dat, minstens tot halverwege het on-

derbeen reikte. Dit onderkleed werd
rond het middel bijeen gehouden
door een gordel. Aan deze gordel
droeg de herder zijn stok. Dat was
gewoonlijk een eiken stok van om
streeks zestig centimeter lang met
aan het ene eind een knop ter grootte
van een flinke vuist, soms voorzien
van punten, iets lijkende op de zoge-
naamde "goedendag" het wapen dat
wel in de Middeleeuwen werd ge-
bruikt. Aan het andere einde bevond
zich een leren lus, waarmee de stok
aan de gordel werd gedragen, de her-
der hield de stok in de hand met de
lus om zijn pols evenals dat het geval
is met de wapenstok van onze heden-
daagse politie.

Over dit alles heen droeg de herder
een van ruwe wol geweven mantel
ongeveer even lang als het onder-
kleed. Voorts op het hoofd een
hoofddoek, die vastgehouden werd
door een band rond het hoofd. In de
hand droeg hij zijn staf met een leng-
te variërend vaan 1,20m tot 1,80m ge-
woonlijk gemaakt van de tak van een
olijfboom die geschild werd. Deze
staf diende de herder bij het beklim-
men van rotsen, om takjes en blade-
ren af te slaan, om' treuzelende of
vechtende schapen te straffen en om
er op te leunen.

EN DAVIDS SLINGER

TOT ZIJN verdere uitrusting be-
hoo/de ook een wollen zak, gevuld
met kleine gladde stenen, gezocht in
de beddingen van rivieren, die dien-
den om gebruikt te worden in "de
slinger".Deze slinger gewoonlijk ge-
vlochten van wol had in het midden
een extra breed gevlochten deel,
waarin de steen kon worden gelegd.
Wie een steen in de slinger deed,
stak de middelvinger van de rechter
hand door het oog van een lus, ter-
wijl hij het andere, iets langere en
smallere eind met de zelfde hand
vasthield. Dan slingerde hij het ge-
heel boven het hoofd. De kunst was
om de slinger op het juiste punt van
de beschreven circel los te laten, zo-
dat de steen precies het doel trof.
Veelal waren de herders goed ge-
oefende slingeraars. Wij behoeven

hierbij maar te denken aan het be-
roemde verhaal uit de bijbel van
David en Golath, waarbij de kleine
David op deze wijze de reus versloeg.

Het waren deze herders, eenvou-
dige, doch stoere in de natuur, weer
en wind, zon en hitte opgegroeide
mannen die in de velden bij Bethle-
hem de nacht doorbrachten, toen
aan hen de Engel verscheen om hen
als eerste de blijde boodschap te
brengen van de geboorte van het
Kindje.

De herder in vol ornaat met staf,
gordel en eiken-stok in de vorm van
de latere goedendag, onderkleed,
mantel en hoofddoek. In de hand de
geduchte slinger.

De prijzen die te
winnen zijn
KRUISWOORDPUZZEL
1e prijs f25,-
2e prijs f20,-
3e prijs f 15,-
4e t/m 10e prijs f 10,-

de oplossing van de kruis-
woordpuzzel inzenden vóór
dinsdag 3 januari 1978 aan
Drukkerij Weevers B.V.,
Nieuwstad 12teVorden.
Postbus 22.
Personeel en medewerkers
van dit blad zijn uitgesloten
van deelname.



Kerst kranzen
Kerstbroden
Kerstcake
Kersttaarten enz.

Borrelhapjes warm en koud
Amandelbonen groen en rood x> ''^

~"" A """"

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat. Tel. 1750

Jurken
Reeds vanaf

Rokken
vanaf T

/chooldermon

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Voor een enorme sortering

Kerstartikelen
kaarsen, kandelaars, verlich
ting, decoratie enz. enz.

Kerstgeschenken
voor groot en klein

Kerst- en
nieu wj aarskaarten

't is Koerselman
waar u ategen kan
Burg. galleestr. 12, n. Tel. 1364

tot en mi 4 december
DUBBEUMOEFIJZERZEGELS

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/.llt pilt lis. -u. • • • . \ ( trdr i l | . - j . • ( . , , , n I I , ? ," l , l l

ook met kluit
Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464.

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

50

Zomervakantie!
Benidorm, Paar da

op de Donau, Av
Rusland reiz
Wijndrinken
De stranden
opRhodos,
worden,Genï
Rijden, Vlieg
Want vakan

Bruin worden in
Ima, Deinen
capulco, naar

atjes van Split ,
9 Wegwezen!
ssef Relaxen
etië verlief d
othenburg,
g het maar,

eigen manier!

De reisprogramma 's liggen voor u klaar
Als u nu komt boeken, garanderen wij u in
juli of augustus de.beste plekjes! De Rabobank
is de grootste rcisbenticldelaar van Nederland
en verkoopt verzorgde reizen van 16 bekende
reisorganisaties. Zij biedt een keuze uit
duizend-cn-èèn mogelijkheden en geeft daarbij
een service zoals u die van de Rabobank mag
verwachten: persoonlijk, betrouwbaar en zeer
deskundig. U kunt bovendien meteen de reis-
verzekering, de Internationale Reis- en Krediet-
brief, reischeques en buitenlands geld laten
verzorgen. Bij ruim 3100 Rabobanken, dus
nooit ver uit de buurt!

Haal nu de reisprogramma's bij de Rabobank
van:
Arke Reizen / Ebatours / Van Fraassen /
Franse Toeristen Service / G.T.W.-Rcizen /
Holland International / Hotelplan
Internationale Reisorganisatie / Rederij ketel /
N.S. vakantiereizen / Rentahome / Scandinavian
Arctic Sunway / Snel Reizen / Stoomvaartmij.
Zeeland (Big Ben Tours) / Tor Line / Vernu
Reizen / Vrij Uit autovakantiereizen /

Rabobank S
geld en goede raad

Veren kussens voor
verrukkelijke nachten!
Afmetingen 60 x 70 cm,

gevuld met maar liefst
1600 gram. Witte tijk van ., ... .

100% katoen. 2 kussens samen voor 30.- 3QV1SC11IO

voor 't beteié*woningtextiel!

Adverteren doet verkopen

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie vervenen en doorsmeren

Inbouwstation auto gas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid



Wtm
en
Henny Harms

Danken u hartelijk voor
uw gelukwensen,
bloemen en kadoos die
wij van u op onze trouw-
dag mochten ontvangen
Mede hierdoor is het voor
ons tot een geweldig
mooie dag geworden.

Vorden, december 1977
't Hoge 14a.

Koop of reserveer voor 31 de-
cember uw

Zündapp
Kreldler
Puch
of Yamaha brommer

het scheelt u tientallen guldens
Alle modellen en kleuren uit
voorraad leverbaar.
Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo (G.)
Telefoon 7278

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
SCHILDERIJEN

Te koop: Toyota ITXX).
Bouwjaar 1974. Km. stand
36.000. Waarle, Stationsweg
14, Vorden. Telefoon 2186.

Te koop:
Slachtkippen, winterwortelen
voor consumptie en veevoer
Boerenkool op bestelling
H. Weenk.
Schuttestraat 12, Vorden.
Telefoon 6659.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2% uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

TINEKE VAN LAAR
en
HENK DIMMEND A AL

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, op woensdag 28 december 1977,
om 14.00 uur, in het gemeentehuis van
Ruurlo.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur, in de Ned. Herv. Kapel,
Barchemseweg te Ruurlo, door de heer
E. Mik.

Ruurlo, december 1977
Beatrixlaan 29 - Sophialaan 51
Toekomstig adres: Reigerplantsoen 6, Anna Paulowna

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00 uur, in
zaal Ras, Julianaplein te Ruurlo.

Keuze uit meer dan 200
soorten Iflsten, in alle breed.
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor ualjjaten van schilde-
r{|en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderden
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindrhuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Voor 125 gulden
van Lievertje:

lange, sfeervolle mousseline
jurk met wijde strokenrok

in violet/beige of zwart/beige.
De bijpassende acryl shawl

kost 19,75.

GËRO JUBILEUM AKTIE

1912

1977

Adviesprijs/778,-
Gero jubileumprijs

ƒ 669,-

Fa. D. JANSEN en Zn
Bleekstraat l, Hengelo (Gld.) Tel. 1360

barendsen -VORDEN
Te koop gevraagd:

antiek en grootmoederstijd
artikelen, klokken

ZUTPHENSEWEG15-Til. 05752-1261

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LUSTEN

Vergeet u niet 7̂'̂
op tijd zo'n heerlijke § (\ j:

koude schotel
te bestellen?

DE ROTONDE
A.N.W.B. Bondsrestaurant

Tel. 1519. N. H. A. v. Goethem

Rest. „De Rotonde"
is Ie en 2e Kerstdag geopend tot 's avonds 8 uur

Bodega 't Pantof feitje
is beide dagen vanaf 2 uur 's middags geopend

Kerstavond beide zaken gesloten

Namens ons allen
prettige feestdagen

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunst «t of etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
ptavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open heerden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dek

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vijvers.
tegels, petioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrerische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pennen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
nar origineel,
handgemaakt.

Prettige
feestdagen

wensen wij clientèle
vrienden en
bekenden

Onze showroom is tussen
Kerst en nieuwjaar
normaal geopend

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000'

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:

CHRYSLER 1973
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1975-1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUNCherrv lOOa de Luxe 1976
Fiat 127 3 deurs 1975
VOLKSWAGEN Passat 1974
citroen 2CV4 1973
SIMCA 1100 Spec. 4-deurs 2 stuks 1975
SIMCA1100 1972
FIAT 127 1973
TOYOTA Corolla 1973

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

1UÏOTA TUrUTA TO JE tTTA TUrOTA TOYOIA

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint

in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl

voortzetten in „'t Pantofffeitje"? Voor de prijzen hoeft u

het zeker niet te laten . . .

bodecra

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Een grote
en mooie
kollektie

lange
japonnen
en rokken

lange japonnen
vanaf 98,00

Lange rokken
vanaf 59,50

Geklede blouses
vanaf49,50

RUURLO

a.s. donderdag en vrijdag KOOP A VOND

Dansen
26 december

NI :W FOUR

Uitspanning „de
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij

* 10 SOORTEN PANNEKOEK
DINERS EN PARTIJTJES
OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg Cl - Ruurlo, Tel. 05735- 2090

Beide Kerstdagen GESLOTEN
Oud en nieuw GEOPEND

Adverteren doet verkopen

NU 20 kilo kogelharde uien

voor slechts 5 gulden

G. Wullink
Banninkstr. 54a, Hengelo (G.) Tel. 05753-1427

Wij wensen
^IfflHlK |y - ^

| prettige feestdagen
A en een

voorspoedig 1978 \
•n

V
H.C. l BOUWCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Keukens, sanitair, tegels, betonwaren en alle bouwmaterialen

Zaterdag 24 december gehele dag gesloten.
Vrijdag 30 en zaterdag 31 december in verband met inventarisatie geslo-
ten.



WIE KLEURT ER MEE?

1e prijs f 10,-

2e prijs f 7,50

3e prijs f 5,-

en 10 troostprijzen van f 2,50

Over de uitslag kan geen korrespondentie
worden gevoerd.

Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor
jullie hebben we weer een prachtige

kleurplaat. Laat jullie je fantasie maar eens
goed werken en maak er een kunststukje
van.

Wanneer jullie ermee klaar zijn doe hem
dan in een enveloppe en stuur hem op aan
Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vcrden Postbus 22. Wie weet win je dan
wel een van de prijzen die wij voor de
mooiste hebben uitgeloofd.

Vergeet vooral je naam, adres en leeftijd in
te vullen. Veel succes!

Naam

Adres

Plaats

Leeftijd jaar

Het Kerstfeest nadert....

"Het is voor mij niet meer dan een holle
klank....Het zijn vaak lege dagn..." las ik
ergens. De opmerking van een wat
eenzame, teleurgesteld jongmens. We
begrijpen het wel. EN TOCH! Kerst:
God ziet naar de mensen om. Laten wij
dat ook doen. OMZIEN naar mensen
die alleen zijn, verdriet hebben. Voor
hun kunnen de komende Kerstdag
inderdaad hol en leeg zijn. Laten wij,
ieder in eigen kring, familie, buur*
OMZIEN naar elkaar.

[Ja, brengt u eens een bezoekje JUIST
op de kerstdagen. KERST: God

ziet naar de mensen om. KERST: Laten
wij dat ook doen!

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Automobielbedrijl
CiroeiH'vdtl.
IX- Stoven l, /utplien
Tel: 05750-20344
l hin/ewej» 27, I AH hem
Td:05730-4226

vestiging lochem vanaf 1 12 77

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische, fijnmechanische en electmnische apparatuur

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze
afdeling Montage in Hengelo (Gld.)

Full-time vrouwelijke krachten
Wilt u meer informatie, bel ons dan even onder no. 05440-2163
's avonds 05440-2285

N. V. Nederlandsche Apparatenfabriek
NEDAP Groenlo
Postbus 6. Oude Winterswijkseweg 7.

Discount-Centrum
Wij wensen u allen

prettige feestdagen
en een

voorspoedig en gelukkig 1978
Dorpsstraat 29, Ruurlo

$
Ï

DOE MEE MET

RODE KRUIS
PUZZELSPELEN

ACTIE!tmt

+ f ••/t /t 4t4t4t+ f 500 000-• ̂  WMr W ƒ

4

+
+
+

24 kruiswoordspele
24 rebusspelen
24 woordenspelen

Vele duizenden kostbare prijzen t.w.v. ca

FANTASTISCHE
DROOM-EN
VERRASSINGSPRIJZEN!

^ DE PUZZELSPE^is VAN HET RODE KRUIS ZIJN GOUD
WAARD! * 10 KANSEN PER INGEZONDEN OPLOSSING.

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR 9 BELANGRIJKE
RODE KRUIS-TAKEN!

Gaarne zenden wij ook u het
RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE gratis toe!

Wij maken het u gemakkelijk om het Puzzelspelen
Magazine gratis aan te vragen:
• Plak onderstaande coupon op een briefkaart (40 cent

postzegel) en stuur de briefkaart naar:
Nederlandse Rode Kruis
Postbus 30427
2500 G K 's-Gravenhage

• of met één telefoontje kunt u het Puzzelspelen
Magazine aanvragen.be) even: (ook buiten kantooruren)
079 - 31 05 48 (Zoeter meer), indien bezet 070 - 987402 of.
070 - 68 84 50 (den Haag)

STUUR MIJ GRATIS HET
'RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE'

NAAM mej. /mevr/heer

ADRES

l

îJ

^L

II

WOONPLAATS

Postgiro/Gemeentegiro/
Bankrek.nr.

(opgave is voor de toezending van belang) ̂ H JLmg) BU

stencilpapier
per pak è 500 vel A4

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.

1978
1978
1978

Kastelenkalender 1978
het hele jaar hebt u er plezier van.

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

voor slechts f 12,50

1978
1978
1978
1978

1978

Verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL HIETBRINK, VORDEN

BOEKHANDEL „HASSINK", VORDEN

SIGARENMAGAZUN BOERSMA, VORDEN

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, VORDEN

BOEKHANDEL HOYTINK, RUURLO

DROGISTERIJ „MARIANNE", HENGELO Gld.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V., VORDEN



Donderdag 22 december 1977
30e Jaargang nr. 42 DERDE BLAD CONTACT -VORDERT

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Soreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Deze week komt het volgende aan de
orde:

1. Enige onderwerpen uit de
nota gemeentebegroting 1978 (vervolg).
2. December, laat het een feestmaand
bUjven.

. Enige onderwerpen uit de aanbie-
dingsnota gemeentebegroting 1978
(vervolg).

GemeenschappeUJke regeling en gewest-
vorming.
Voortzetting Regeling Gewest Midden
DM.

Met ingang van l april 1973 trad de
"regeling Gewest Deventer" in werking.
Deze regeling werd aangegaan voor een
periode van vijf jaren, hetgeen wil
zeggen tot l april 1978 Bij besluit van de
Raad d.d. 25 februari 1975 trad de
gemeente Vorden toe tot dit Gewest.
Ook de Gelderse gemeenten Lochem,
Warnsveld en Zutphen besloten tot
toetreding. Na toetreding van deze ge-
meenten werd de naam van de "Regeling
Gewest Deventer" per l januari 1976
gewijzigd in "Regeling Gewest Midden
üsel".

Het betrof geen nieuwe regeling, zodat
ook het eerstgenoemde tijdstip van l
april 1978 voor het Gewest Midden Usel
van toepassing bleef, ingevolge het be-
paalde in artikel 47, lid 3 van de
regeling, inhoudende dat de Gewestraad
maatregelen dient te treffen "om uiter-
lijk één jaar voor het verstrijken van de
termijn waarvoor de regeling is aange-
gaan, bij de besturen van de deelnemen-
de gemeenten voorstellen ter regeling
van een verdere samenwerking in te
dienen", werd door de Gewestraad in
zijn vergadering van 30 maart 1977
unaniem tot voortzetting van het Gewest
besloten, daarmee zich conformerend
aan de voorstellen omtrent verlenging en
wijziging van de "Regeling Gewest Mid-
den Useï" van het Dagelijks Bestuur van
het Gewest.

Bij schrijven van 18 april 1977 werd
vervolgens door het Dagelijks Bestuur
van het gewest het voorstel van Gewest-
raad, in te stemmen met voortzetting
van de samenwerking op basis van de
aanbevolen "Regeling Gewest Midden
Usel" aan de raden van de aangesloten
gemeenten voorgelegd. Door de Raad
werd d.d. 31 mei 1977 besloten in te
stemmen met de verlenging van de ge-
meenschappelijke regeling Gewest Mid-
den LJsel conform het voorstel van de
Gewestraad in het vertrouwen dat:

a. het nieuwe gewestbestuur er naar zal
streven meer evenwicht te brengen in de
kontakten met de verschillende aangren-
zende gebieden en
b. het intergewestelijk overleg bijzaak
zal blijven en niet ten koste zal gaan van
de hoofdzaak, te weten een vruchtbare
samenwerking binnen een homogeen
gewest.

Ook door de raden van de overige bij het
Gewest aangesloten gemeenten werd
ingestemd met verlenging van de ge-
meenschappelijke regeling, zij het dat de
gemeente Lochem deze verlenging niet
voor onbepaalde tijd doch voor een
termijn van 5 jaren wenst.

Overigens zij nog opgemerkt dat deze
gewijzigde "Regeling Gewest Midden
Usel" pas in werking kan treden nadat
de regeling ingevolge artikel 6 lid l van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
door de Kroon, Gedeputeerde Staten
gehoord hebben, is goedgekeurd. Het
betreft hier immers een gemeenschappe-
lijke regeling van gemeenten in twee
provincie's.

Gemeenschappelijke "Regeling Brand-
weersamen werking Gewest Midden LJ-
sel".
Tot het aangaan van deze gemeenschap-
pelijke regeling werd door de Raad van
29 juni 1976 besloten. Bij Koninklijk
Besluit van 17 februari 1977, nr. 13,
werd de gemeenschappelijke "Regeling
Brandweersamenwerking Gewest Mid-
den IJssel" goedgekeurd, zodat deze
regeling, na plaatsing-van dit besluit in
de Nederlandse Staatscourant van 29
maart 1977, per l maart 1977 in werking
is getreden.

Gemeenschappeujke "Regeling Dis-
trictsgezondheidsdienst Gfcwest Midden
Dssel".

Door de Raad werd d.d. 28 september
1976 besloten tot het aangaan van deze
regeling, bij Koninklijk Besluit van 19
maart 1977, nr. 17, werd de gemeen-
schappelijke "Regeling Districtsgezond-
heidsdienst Gewest Midden Ussel" con-
form het bepaalde in artikel 6 lid l van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
goedgekeurd. Plaatsing van het onder-
havige Koninklijk Besluit in de Neder-
landse Staatscourant vond plaats op 27
april 1977, tengevolge waarvan de re-
geling per l mei 1977 -zijnde de eerste
dag van de maand volgende op die
waarin de publikatie van het Koninklijk
Besluit in de staatscourant plaatsvond-
in werking is getreden.

Jeugdgezondheidszorg.

Door de Raden der gemeenten Borculo,
Hengelo Gld., Laren Gld., Neede, Ruur-
lo, Zelhem en Vorden werd in 1947
besloten tot het aangaan van de "Ge-
meenschappelijke regeling tot instelling
van een schoolartsendienst voor den
kring Borculo". Met het aangaan van de
regeling Districtsgezondheidsdienst Ge-
west Midden Usel d.d. 28 september
1976 besloot de Raad tevens tot uit-
treden uit de Schoolartsendienst kring
Borculo, zodra de Districtsgezondheids-
dienst van het gewest voor een aanvaard-
bare vervangende regeling zou kunnen
zorgen. In alle gemeenten die zijn aange-
sloten bij het Gewest Midden Usel
funktioneert een schoolartsendienst; de
gemeente Deventer heeft een eigen
schoolartsendienst, als onderdeel van de
G.G.D., bij de dienst Rijssen zijn aan-
gesloten de gemeenten Bathmen, Die-
penveen, Holten, Olst en Raalte, bij de
dienst Zutphen de gemeenten Grossel,
Lochem, Warnsveld en Zutphen, terwijl
de gemeente vorden nog is aangesloten
bij de dienst Borculo. Het ligt in de
bedoeling dat het Gewest Midden Ussel
met name de Districtsgezondheidsdienst
in alle bij het gewest aangesloten ge-
meenten de jeugdgezondheidsdienst zal
gaan behartigen. Met de gemeente
Deventer en de kring Rijssen werd over
de inbreng van schoolartsen en assi-
stentes reeds overeenstemming bereikt.
Ook is het de bedoeling om de school-
artsendienst Zutphen in te brengen bij
de G.G.D., zodat de jeugdgezondheids-
zorg in het gewest gecoördineerd plaats-
vindt en de administratie centraal wordt
begeleid. Inmiddels hebben de gemeente
Deventer en de gemeenten aangesloten
bij de Kring Rijssen de taken op het
gebied van de schoolgezondheiszorg o-
verdragen aan de Districtsgezondheids-
dienst en maken de gemeenten aange-
sloten bij de Kring Zutphen reeds sedert
l augustus 1977 in de praktijk gebruik
van dit onderdeel van de Districts-
gezondheidsdienst. Laatstgenoemde ge-

meenten zullen officieel per l januari
1978 de schoolgezondszorg inbrengen
bij de Districtsgezondheidsdienst van
het gewest. Ook de gemeente Vorden
kan hiervan per l januari 1978 gebruik
gaan maken, in de vergadering van de
Raad van 28 juni 1977 werd dan ook
besloten de Gemeenschappelijke rege-
ling tot instelling van een schoolartsen-
dienst kring Borculo vastgesteld in 1947
op te zeggen. Dit raadsbesluit werd door
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
hun besluit van 3 augustus 1977, nr.
5671/224-MW en V 503 goedgekeurd.

Schooltandverzorging.

Bij besluit van 18 maart 1955 besloot de
toenmalige Raad van onze gemeente
"deel te nemen in een te vormen stich-
ting tot oprichting en instandhouding
van een schooltandverzorgingsdienst".
Bij akte van 8 juni 1955 werd vervolgens
opgericht de "Stichting ter bevordering
van de Schooltandverzorging in de kring
Borculo". Behalve Vorden werd aan
deze stichting deelgenomen door de
gemeenten Borculo, Hengelo (Gld.), La-
ren (Gld.), Neede, Ruurlo en Zelhem.
Tot l augustus 1977 heeft deze stichting
gefuntioneerd; met ingang van deze
datum werd de stichting namelijk op-
geheven. De raadscommissies voor on-
derwijs c.a. en algemeen bestuur c.a.
werden van een en ander op de hoogte
gesteld.

In de commissies werd besproken óf
Schooltandverzorging überhaupt nog
noodzakelijk en of aansluiting bij een
nieuwe dienst Oost Gelderland dan wel
de Stichting School- en Jeugdtandverzor-
ging Uselgrift de voorkeur geniet. Door
de commissies werd aansluiting bij Usel-
grift geprefereerd, daar het werkgebied
van deze stichjtec in grote mate over-
eenkomt met ̂ Rebied van het Gewest
Midden IJssef. Momenteel wordt overleg
gevoerd met de Stichting Uselgrift om-
trent behandeling en werkwijze in het
algemeen en ov«veen spoedige start van
de dienst in V^n. (wordt vervolgd).

Punt 2. December iaat het een feest-
maand blijven.

Het is weer zover. Kertmis, verlichte
kerstboom, brandende kaarsen, Oud-
jaar, oliebollen, borrel en vuurwerk. De
decembermaand en vooral de laatste
weken staan bol van feestelijke aktivi-
teiten die, indien daarbij de nodige voor-
zichtigheid wordt veronachtzaamd, de
feestvreugde danig kunnen bederven.

Hoe komen wij de laatste weken van het
jaar veilig door? Laten we vooropstellen
dat een verlichte kerstboom, een bran-
dende kaars of vuurwerk niet gevaar-
lijker zijn dan vele andere zaken, waar-
mede wij dagelijks te maken hebben.

Waarom dan, zult u zich afvragen, die
bijzondere aandacht voor die typische
december-aktiviteiten? Wel, omdat veel
voorkomende ongevallen met verlichte
kerstbomen, brandende kaarsen en
vuurwerk absoluut onnodig zijn. Met
andere woorden, het al dan niet "uit de
hand lopen" hiervan hebben we "zelf in
de hand". Maar een mens is ook maar
een mens, die de voorzichtigheid weieens
uit het oog verliest, vooral onder fees-
telijke omstandigheden. En dat leidt
vaak tot gevolgen die een schril contrast
vormen met het beoogde doel.
De kerstboom.
1. Koop een boom die qua grootte in uw
vertrek past, zodat hij vrij van gordijnen
en andere licht brandbare stoffen kan
worden opgesteld.
2. Zorg er voor dat de boom stevig staat,
zodanig dat hij niet omver kan worden
gelopen. Als u het heel goed wilt doen
draai dan in het plafond een schroefoog.
Wind een stuk binddraad om de stam op
één vierde van de top, het andere eind
bevestigt u aan het schroefoog. Omval-
len is dan uitgesloten. Indien u de boom
in een waterhoudende klem plaatst,
voorkomt dit een vroegtijdig uitdrogen
van de boom, tenminste als u het water-
reservoir steeds bijvult.
3. Gebruik bij voorkeur geen echte
kaarsjes in de boom, want deze vereisen
voortdurende controle. Eén moment van
onoplettendheid en uw boom is een
fakkel. Heus, elektrische verlichting is
dan wel niet zo mooi, maar geeft u
tenminste een rustig gevoel, mits
4. U er zeker van bent dat deze in orde
is. Controleer daarom de bedrading van
de kerstboom-verlichting en laat de
lampjes een half uur branden vóór
plaatsing in de boom ook al waren er
vorig jaar geen problemen. Gebruik een
gaf en goed passend verlengsnoer en leg
het zó neer dat het geen
vormt.
5. Doof de verlichting als u gaat slapen
of het huis verlaat.

*
.
c

Brandende kaarsen.
1. Plaats de kaarsen in e^Hstevig
staande houder op een vlakke^hder-
grond. Houd de kaarsen verre van gor-
dijnen of ander licht brandbare stoffen,
zoals papieren slingers enz. zomede
buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Gebruik geen kaarsenhou-
ders vervaardigd van plastic of ander
licht brandbare stoffen.
2. Kaarsen in kerststukjes niet te ver
laten opbranden. Plaats kerststukjes
niet buiten uw gezichtsveld en vooral
niet nabijheid van een warmtebrom,
zoals bijvoorbeeld boven een kachel of
een schoorsteen. De kaarsen worden dan
week en buigen om.
3. Laat kleine kinderen met brandende
kaarsen nooit alleen. Ook niet voor
enkele minuten.

Het gemeentebestuur wenst u prettige
kerstdagen.

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

bijdrage voor de eerste aanzetkosten
(bijvoorbeeld vergaderkosten), temeer
omdat van deze noodhulpdienst een
verzoek om subsidie was binnengeko-
men, waarover het college zich nog
nader moet beraden.
Voorts besloot de raad een aantal
verkeersmaatregelen te herzien om en
nabij de nieuwe brandweergarage aan de
Nieuwstad. Op voorstel van de heer W.

A. Kok zal de toegang tot de brandweer-
garage en tennisbanen als uitrit worden
bestempeld. Hierna werd de begroting
behandeld, waarbij de vier fraktievoor-
zitters uitgebreide beschouwingen hiel-
den. Dinsdagavond gaven B&W op alle
vragen en suggesties die naar voren
kwamen, een antwoord, (zie elders in dit
blad).

Namens allen die bij de restauratie betrokken zijn geweest bood architect
Heineman het college en de raadsleden een lerenmap aan met het Wapen van
Vorden er op, tevens ontvingen allen als extraatje nog een prachtige kastelenkalen-
der in 4 kleuren van Schildersbedrif van der Wal. Deze kalender werd gedrukt
door Drukkerij Weevers.

Toespraak burgemeester Vunderink bij
eerste opening raadsvergadering in het
gerestaureerde kasteel Vorden op 19
december 1977
Na 21 jaar te hebben leeggestaan is dit kasteel weer bewoond. Dat is duidelijk te
zien, vooral 's avonds, als de lichten branden, maar ook overdag valt het te
constateren aan de bedrijvigheid die een in funktie zijn gemeentehuis met zich
meebrengt en die in de plaats kwam van de bedrijvigheid van de bouw, die
geleidelijk tot een einde komt.

Geleidelijk, want niet alles is nog af. Aan
de bruggen wordt nog gewerkt, evenals
aan de bodewoning, de bestrating en de
groenvoorziening. Ook de schuur achter
het koetshuis (ook wel boerderij ge-
noemd) moet zijn restauratie nog onder-
gaan, waarbij ook de discussie over de
bestemming ervan nog niet is afgerond.

Deze winter zal ook een begin gemaakt
worden met het uitdunnen van de hout-
opstand die nu nog de visuele relatie
tussen kasteel en dorp te veel belem-
mert. Het visueel dichterbij brengen van
het nieuwe gemeentehuis bij het dorp is,
na de aanleg van een toegangsweg vanaf
de Horsterkamp een volgende stap in de
richting van het verder betrekken van de
Vordense gemeenschap bij dit monu-
mentale openbare gebouw. Ook de voor-
genomen aanleg van een voetpad rond-
om de gracht en vanaf de Vordense-
bosweg zullen te zijner tijd dit monu-
ment "meer onder de mensen brengen",
evenals volksfeesten, concerten en ande-
re evenementen die in het warmere jaar-

getijde rondom het kasteel zullen wor-
den georganiseerd.

Dit "meer onder de mensen brengen"
-zou men het wellicht populariseren
moeten noemen?- betekent niet dat het
kasteel aan luisten en statigheid inboet.
Het betekent wel dat meer mensen in
staat worden gesteld te genieten van dit
prachtige monument, dat zo fraai is
gerestaureerd met behulp van gelden,
die de gemeenschap zelf beschikbaar
heeft gesteld om wat eeuwen geleden
gebouwd is te bewaren voor de toekomst
en het een nieuwe funktie te geven in die
gemeenschap. Een monument van en
voor de gemeenschap, gerestaureerd
door de gemeenschap.

Over dit laatste nog een enkele opmer-
king. Ik heb begrepen dat er nog steeds
mensen zijn hier in Vorden, die denken
dat dit projekt de gemeente Vorden 5
miljoen heeft gekost. Van deze geleeen-

Voor vervolg zie pagina 2 Derde blad.

Gemeenteraad van Vorden vergaderde
voor de eerste maal in het nieuwe
gemeentehuis „Kasteel Vorden"
De raad van Vorden vergaderde maandagavond voor de eerste keer in het nieuwe
gemeentehuls, kasteel Vorden. Alvorens de vergadering op zich een aanvang nam
hield Burgemeester M. Vunderink en uitvoerige toespraak, (zie elders in dit blad)

Namens allen die op welke wijze dan ook
bij de restauratie van het kasteel betrok-
ken zijn geweest, werd het woord gege-
ven aan architect Heineman, die de
gemeenteraad en het college dank bracht
voor het in hem gestelde vertrouwen.
"Als architect kun je in feite alleen maar
een dirigent zijn van een team. Wij
hebben geprobeerd het orkest zodanig te
laten klinken dat het harmonieus voor
de gemeenschap zal zijn". Hij bood
vervolgens Burgemeester Vunderink en
alle raadsleden een leren map aar mei.
het wapen van Vorden erop. Dit om de
stukken in te bewaren. De raadsleden
kregen de map tot hun terleurstelling in
bruikleen, want toen de vergadering ten
einde was deelde burg. Vunderink mede
dat de mappen op het gemeentehuis
bewaard zullen blijven.
Namens de raad werd het woord gevoerd

door de Mr. R. A. v. d. Wall Bake die
hoopte dat het nieuwe gemeentehuis
inderdaad een gemeentehuis voor de
gehele Vordense bevolking zal worden.
Hij prees burgemeester Vunderink voor
zijn inbreng in het kasteel-project. "U
bent de motor van het geheel geweest",
aldus de heer v. d. Wall Bake. Met in het
achterhoofd de gemeentebegroting die
deze avond op de agenda stond, werkte
de raad zich vervolgens in een snel
tempo door de 'normale' agenda heen.
Besloten werd onder andere om ƒ 250,00
beschikbaar te stellen als startkapitaal
voor de onlangs opgerichte voorberei-
dingskommissie noodhulpdienst. De heer
W. A. J. Lichtenbarg (CDA) vond 250
gulden aan de lage kant. Hij stelde voor
om 1000 gulden te voteren. Burg.
Vunderink stelde echter dat deze 250

. gulden gezien moest worden als een



heid wil ik graag nog eens gebruik
maken om te benadrukken, dat de
gemeente zelf minder dan 20% van die
kosten draagt en dat de rest voor
rekening komt van hogere j>verheden.
Dit betekent tevens, dat dit kasteel niet
alleen een Vordens monument is, maar
dat ook burgers van buiten onze ge-
meentegrenzen er recht op hebben te
genieten van dit stukje oude cultur dat
weer "tot leven" is gebracht, als ik het zo
mag uitdrukken. Voor de V. V.V. ligt
hier een belangrijke taak, maar dat heeft
die vereniging al lang begrepen.

In mei zal de officiële opening plaats
vinden. Bij die gelegenheid zal er nog
veel gezegd worden over de totstand-
koming van dit projekt. Maar op een
enkel punt wil ik toch graag voor-
uilopen, vooral omdat het iets is, dat
best meer dan eens gezegd mag worden:
hulde aan degenen die aan dit projekt
gewerkt hebben en -soms met kunst en
vliegwerk- er voor hebben gezorgd dat
wij binnen twee jaar na aanvang van de
restauratie reeds met het gemeentelijk
apparaat onze intrek hebben kunnen
nemen in deze gebouwen en nu hier onze
eerste radsvergadering kunnen houden.

Het tijdschema dat wij ons hadden
gesteld, mede onder de druk van het
tijdschema voor de verbouw van het
oude gemeentehuis tot dorpscentrum,
hebben wij kunnen aanhouden. Dit
heeft anderen meer verbaasd dan ons-
zelf, want wij wisten waar we mee bezig
waren. Maar aangezien de tijd die men
doorgaans voor de uitvoering van dit
soort projekt nodig heeft en gezien de
vele problemen die zich in de loop van
dit projekt voordeden, moet het toch wel
als een enorme prestatie worden be-
schouwd, dat de restauratie en verbouw
van kasteel en koetshuis alsmede de
aanleg van de toegangsweg vanaf het
dorp binnen het gestelde tijdschema kon
worden uitgevoerd.

Namens het gemeentebestuur wil ik
graag, vooruitlopend op wat hierover
meer uitvoerig zal worden gezegd bij de
officiële opening in mei, alvast onze
hartelijke dank en onze waardering uit-
spreken jegens de hoofdpersonen die bij
de uitvoering van dit werk betrokken
zijn:

- architekt Heineman, die het restaura-
tie- en verbouwplan heeft ontworpen en
onder wiens leiding het is en wordt
uitgevoerd; wat hij heeft gedaan behoeft
geen toelichting: het monument dat in
korte tijd in zijn oude glorie voor ons is
teruggebracht spreekt voor zichzelf;
- de hoofdaannemer, de heer Hulshof,
wiens bedrijf een voortreffelijke prestatie
heeft geleverd;
- de heer Westerhof, direkteur van het
schildersbedrijf van der Wal, die zich
voor dit gemeentehuis heeft ingespannen
als was het van hem zelf;
- de heer Van Lenthe, wiens firma de
elektrische voorzieningen heeft verzorgd
en daarbij menig probleem heeft moeten
oplossen;
- de heer Emsbroek, direkteur van de
Gems, aan wie we het te danken hebben
dat we nu niet in de kou zitten;
- mevrouw Hooykaas, de binnenhuis-
architekte, die de heer Heineman en ons
met veel gevoel voor stijl en kleur heeft
bijgestaan bij de interieurverzorging;
- de her Polman, die tesamen met zijn
Vordense collega's Lammers, Visser en
Helmink in korte tij de fraaie stoffering
heeft angebracht;
- de firma Kembo, die de meubels heeft
geleverd en zich daarbij een zeer behulp-
zame partner heeft betoond;
- de heer Lenderink, wiens bedrijf het
heeft klaargespeeld om ondanks het
slechte weer nog redelijk op tijd de
toegangsweg en het parkeerterrein te
bestraten;
- en, last but not least, de secretaris en
gemente-architekt, die met hun mede-
werkers veel tijd en energie hebben be-
steed aan dit projekt en ondanks de
voldoening die zij daar uiteraard aan
hebben beleefd ook wel weer blij zullen
zijn als zij meer aandacht kunnen gaan
geven aan andere zaken.

Belangrijke sleutelfiguren die ons in dit
projekt geassisteerd hebben, met name
van Monumentzorg en Sociale Zaken,
blijven in deze opsoming ongenoemd.
Bij de officiële opening in mei zal ik die
schade ruimschoots inhalen, waarbij ik
ook aandacht zal geven aan een aantal
bedrijven die in het kader van een uit-
voeriger dankwoord dan hier de bedoe-
ling is vermelding verdienen.

nog een enkel woord over de inrechting.

Die is nog niet geheel voltooid. In deze
raadzaal moeten nog lampjes komen op
de tafels -wij hadden nog niet een
geschikt model gevonden- en ook de
schrijftafels voor de pers aie in de nissen
zijn gepland waren niet op tijd beschik-
baar. De nu gekozen oplossing is een
tijdelijke noodmaatregel.

Ik heb over de inrichting in het alge-
meen al het een en ander gezegd bij
diverse rondleidingen die inmiddels heb-
ben plaats gevonden, o. a. ten behoeve
van de raad zelve, maar het lijkt mij toch
goed ter gelegenheid van deze eerste
raadsvergadering in dit nieuwe gemeen-
tehuis ook voor het publiek, dat bij
diverse gelegenheden dit openbare ge-
bouw zal bezoeken, nog eens in het kort
hierover iets te vertellen. Wellicht zal via
de pers ook het hier niet aanwezige
publiek iets daarvana kunnen opvangen.

Het gerestaureerde kasteel trekt natuur-
lijk veel belangstellenden en menigeen
die het van buiten bewonderd heeft, wil
ook graag weten hoe het er van binnen
uitziet. Voor het grote publiek zal die
gelegenheid worden geboden tijdens de
feestdagen rond de officiële opening,
maar intussen is mij al vaak gevraagd of
het kasteel "in stijl' is ingericht. Ik ant-
woord dan altijd bevestigend, maar de
vraag voorts welke stijl men bedoelt. Het
is niet ingericht in de stijl waarin men
vroeger hier gewoond heeft en ook niet
in de stijl waarin men hier zou kunnen
wonen -voor zover men dat nog zou
kunnen in deze tijd. Dit kasteel heeft
thans de funktie van een kantoorgebouw
en is in die stijl ingericht, zoveel
mogelijk rekening houdend met:

— het karakter van het kasteel;
- de funktie van de verschillende ruimten
waarbij uiteraard extra aandacht is
gegeven aan de representatieve ruimten;
- de doelmatigheid;
- de estetische aspekten: vormgeving,
materiaal en kleurafsdtemming;
- de financiële aspekten: zoveel mogelijk
van bestaand meubilair, geen overbodi-
ge luxe, geen antiek tenzij in bruikleen,
zorgvuldige prijsvergelijking etc.;
- de echtheid: dus geen namaak "kas-
teel-meubilair" dat de plank net nis slaat
voor wie daar verstand van heeft;
- de duurzaamheid: deze inrichting moet
ook een volgende generatie nog kunnen
dienen; zowel qua degelijkheid als qua
stijl moet de meubilering aan deze eis
kunnen voldoen;
- de beschikbaarheid; vervaardigings-
mogelijkheden, Ivertijden etc.

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat
het rekening houdend met al deze
aspekten niet eenvoudig was, om het
zwak uit te drukken. De tijd en energie
die hieraan zijn besteed zijn niet in
woorden uit te drukken en slechts
gedeeltelijk in geld. Over het eindre-
sultaat ben ik wel enthousiast, evenals
de meesten die tot dusver het interieur
hebben gezien en zich daarover hebben
uitgelaten. Met name ben ik ervan
overtuigd dat de inrichting van de
raadzaal een voortreffelijke keuze is
geweest, gegeven het probleem waarvoor
de gemeente stond om van een huis-
kamer met fraaie houten lambrizeringen
die in feite te klein was om als raadszaal
dienst te doen, toch een raadzaal te
maken -met 16 raadzetels plus een
publieke tribune- zonder aan deze ka-
rakteristieke oude kamer zelf afbreuk te
doen. het meubilair dat hier nu staat is
dienstbaar gemaakt aan dit mooiste
vertrek in het kasteel, en niet andersom.
Het schept ruimte in plaats van het re
vragen. Het geeft deze kamer de gelegen-
heid zich te presenteren in de volle glorie
die het vroeger ook heeft bezeten. Dat is
een mooi resultaat, want dat was ook het
doel van dit hele projekt: het monument
in zijn oude glorie herstellen.

Maar, over smaak valt niet te twisten en
wie voor enig onderdeel van dit om-
vangrijke projekt een andere uitvoering
hed willen kiezen, geef ik graag de
ruimte om er het zijne van te denken.
Tenslotte zijn er maar enkelen die over
de details van de bouw en inrichting van
zo'n gebouw beslissen en daarmee in
feite hun stempel daarop drukken. Wat
dat betreft is er maar weinig veranderd
sinds de dertiende eeuw, ook al liggen
aan de uitvoering van dit projekt in grote
lijnen natuurlijk wel democratisch geno-
men besluiten ten grondslag, die het
verschil met de middeleeuwen naar ik
hoop toch wel tot uitdrukking brengen.

Algemene
beschouwing fractie
CDA te Vorden
De heer J.F. Geerken die namens de
fraktie van het CDA de algemene
beschouwing hield informeerde met be-
trekking tot het Gewest Midden Yssel of
het gewestelijk bestuur dienstbaar kan
zijn aan de gemeente Vorden?
Moeten we er niet voor waken dat het
geen miniprovincie wordt? Verder vroeg
de heer Geerken zich af of de afstand
tussen de gewestraad en de gemeente-
raad niet te groot wordt. Evenals de
overige frakties maakt ook het CDA zich
zorgen over de woningbouw. De heer
Geerken informeerde of er in Vorden
urgentiegevallen zijn.

Hij prees burgemeester Vunderink met
de behaalde resultaten inzake het ver-
krijgen van subsidies. "Men sprak toen
van de "subsidieburgemeester". De
vraag nar kleine wooneenheden neemt
toe. Misschien zou u op onze uitdaging
willen ingaan en al uw nog verborgen
talenten, die u ongetwijfeld bezit, willen
aanwenden om te proberen een extra
toewijzing voor kleine wooneenheden los
te peuteren voor 1978 en 1979".

Verder verzocht de heer Geerken aan
het college om artikel 112 van de Ver-
ordening op de recreatiewoonverblijven
te wijzigen en de eigenaren van de
zomerhuisjes in de gelegenheid te stellen
om gedurende het gehele jaar zijn
huisjes te verhuren. De heer Geerken
stelde deze vraag naar aanleiding van de
gespreide vakanties.

Naar aanleiding van het welzijnsonder-
zoek memoreerde de heer Geerken dat
de raad in maart j.l. ƒ 2000,- beschik-
baar heeft gesteld om een onderzoek uit
te voeren en de ontwikkelingen in die
richting op gang te Brengen. Wij hebben
toen reeds gepleit een ambtenaar voor
welzijnszaken aan te stellen of gedeel-
telijk vrij te maken. Nu bent u 9 maan-
den bezig met een eenvoudig onderzoek
en er is nog geen voorstel of nota
geboren. Wij vrezen dat straks onze
verenigingen er schade van ondervin-
den", zo zei de heer Geerken.

De voetbalvereniging "Vorden" heeft
een vierde veld nodig. Een onderzoek
daartoe is ingesteld. De gemeente stelt
echter dat uitbreiding van het huidige
complex niet mogelijk is. "Als dit de uit-
slag is van het onderzoek waarom de
raad heeft gevraagd, dan krijgt u van
ons de "gele kaart", aldus de heer
Geerken.

Wat betreft de kleine kernen verzocht de
heer Geerken aan het college om po-
gingen in werk te stellen om bouwgrond
te verwerven op de Kranenburg. In de
aanbiedingsnota staat dat iedere ge-
meente die één of meer kernen heeft,
nog een aantal woningen uit de kleine
kernenpot krijgt. Laten we hier gebruik
van maken", zo stelde hij voor. Tevens
verzocht de heer Geerken de bestaande
riolering op de Kranenburg aan te
passen.

Voort^wrzocht het CDA of het college
bereid is om onder de bewoners van de
Brinkerhof l en ook in andere woon-
burten een enquête te houden waarin zij
zich jjtopreken over de veiligheid en
speelg^|enheid in hun straat. Aan-
dacht werd verder gevraagd voor de
wegen en met name voorrang geven aan
de verbetering van de Deldensebroek-
weg, rekonstruktie kerkplein en markt-
plein; Oude Zutphenseweg en Schutte-
straat.

Algemene
beschouwing fraktie
P.V.D.A. te Vorden
De heer J. Bosch die namens de fraktie
van de Partij v.d. Arbeid de algemene
beschouwing hield, toonde zich ook blij
met de gunstige voorzuitzichten die de
begroting biedt. "We zijn langzamer-
hand de grote achterstanden, die Vor-
den op diverse gebieden heeft gehad,
aan het inlopen. Bij het wegwerken van
die achterstanden heeft onze fraktie al-
tijd een positieve rol gespeeld, al hebben
wij met het college en met de overige
frakties wel eens van mening verschild
over "de wijze erop", aldus de heer
Bosch.

Volgens hem wordt het tijd dat het
komplan in 1978 spoedig van gemeente-
wege wordt afgerond. Aan dit plan
wordt nu al jaren gewerkt en hoewel de
moderne planologie nu eenmaal de
snelheid van een schildpad heeft, wordt
het tijd dat dit dier een flinke duw in de
richting van de finish wordt gegeven. In
1979 zal dit komplan investeringen met
zich meebrengen. Wij geven u in over-
weging nu reeds gelden te reserveren",
aldus de heer Bosch.

Verder wees hij op de renovatie van het
zwembad. Mocht de DACW subsidie in
1978 achterwege blijven, dan moeten we
zeker in 1979 wat gaan doen. Onze
fraktie is bereid hierbij een "duik" te
nemen in de gemeentekas. Graag horen
wij een principe-uitspraak van het colle-
ge", aldus de heer Bosch.

Voorts stelde hij met smart te wachten
op de eerder dit jaar aangekondigde
sportnota van wethouder Bochelman.
"Ook hier kunnen we helaas geen
lovende woorden uitspreken te aanzien
van de snelheid en besluitvaardigheid.
De binnensportakkomodatie zal ook
nauwgezet gevolgd moeten blijven. Het
zou ons niet verbazen dat deze binnen-

sportakkomodatie op wat langere ter-
mijn eveneens aan vergroting toe is. De
Oude Zutphenseweg dient zeer snel ver-
beterd te worden. In elk geval kan
volgens de P.v.d.A niet tot na 1978
gewacht worden.

Wat betreft de woningbouw merkte de
heer Bosch op dat er bij de gemeente de
behoefte zal bestaan om eenmaal aan-
gekochte grond weer zo snel mogelijk te
verkopen, de neiging zal ontstaan, mede
onder druk van de grote vraag, het toe-
gestane aantal woningen vooral uit te
geven in de vrije sektor. Het gevaar zit er
daarbij in dat hierdoor op het schaarse
contingen woningwetwoningen en ande-
re gesubsidieerde woningen van hoger-
hand zal worden gekort. Dit zou om
verschillende redenen bijzonder te be-
treuren zijn. Wij bepleiten een zodanig
woningbouwprogramma dat het toege-
stane contingent gesubsidieerde wo-
ningen in ieder geval kan worden
gerealiseerd. Vooral voor de minder
draagkrachtige Vordenaren achten wij
dit van het grootste belang", aldus de
heer Bosch, die verder informeerde hoe
het in Vorden staat met grondspecu-
lanten. Verder wees de heer Boscht op
de wenselijkheid van openbare kommis-
sievergaderingen, terwijl er meer aan-
dacht moet worden geschonken aan de
verkeersveiligheid. De samenwerking
met de afd. Vorden van Veilig Verkeer
zou beter kunnen aldus de P.v.d.A
woordvoerder.

Algemene
beschouwing WD
fraktie te Vorden
Mr. R. A. v.d. Wal Bake die tijdens de
behandeling van de begroting de be-
schouwing hield namens de VVD fraktie
vond het een gunstige begroting met een
verrassend batig saldo. 'Toch ziet de
begroting er geflatteerd uit want ik denk
dat de renovatie zwembad, meer zal
gaan kosten dat is begroot, terwijl ook
de exploitatie van het dorpshuis groter
zal zijn. Desondanks een gunstige be-
groting", aldus de heer v.d. Wall Bake.

Wat betreft het nieuwe gemeentehuis
merkte de heer v.d. WjjkBake op, het
een verantwoorde resta^Ptie te vinden.
De bouwgeschiedenis van het huis is
bewaard gebleven, terwijl bij de aan-
kleding en meubilering een goede syn-
these tussen oud en modern is gevonden.
De woningsituatie is vo^fes de heer v.d.
Wall Bake het grootste^probleem voor
Vorden. Hier dient de allerhoogste
prioriteit aan te worden gegeven. "De
lijst met woningzoekenden groeit maar
steeds. Woningwetwoningen en bouw-
terreinen hebben we nodig", aldus de
heer v.d.Wall Bake.

Wat betreft de bestemmingsplannen
hoopte hij dat de inspraak van het
komplan snel kan worden afgewerkt. De
heer v.d. Wall Bake is van mening dat de
parkeersituatie en de leefbaarheid van
de kom van het dorp beslist verbeterd
kan worden. Met betrekking tot het
buitengebied verwacht de heer v.d. Wall
Bake dat hier grote problemen zullen
ontstaan bij de afweging van de plannen
van de landbouw en natuurbescherming.
Hij wees B&W erop in deze zeer attent te
blijven.

Verder informeerde hij bij het college
nadere inlichtingen te geven over het
terrein bij de Coop. aan de Stationsweg.
"Er doen in Vorden geruchten de ronde
dat hier huizen te koop worden aange-
boden", aldus de heer v.d. Wall Bake.

Tot slot vroeg hij aandacht voor de
scholen in het buitengebied, de sport-
nota en de peuterspeelplaats. "Wanneer
het jeugdcentrum gaat verdwijnen dreigt
deze peuterspeelplaats tussen de wal en
het schip te verdwijnen", aldus de heer
v.d. Wall Bake.

Algemene
beschouwing fraktie
Vordens belang
Namens "Vordens Belang" hield voorzit-
ter L. de Boer de algemene beschouwing.
Hij vond dat het aangekondigde wel-
zijnsonderzoek uiterst traag verloopt.
"Op een voorlopig verslag van het
onderzoek in deze door de Stichting
Gelderland voor het Maatschappelijk
werk wordt nog steeds gewacht. In-
formatie over de stand van zaken van dit
onderzoek ontbreken. Haast is geboden.
Wij vragen u, indien dit de snelheid van
het onderzoek kan bespoedigen de mo-
gelijkheid te overwegen een ander onder-
zoek-bureau of instantie in te schakelen.

vooruitlopende op de reeds lang ver-
wachte sportnote verzocht de heer de

Boer aan het college de benodigde
stappen te ondernemen om de gronden
welke als bestemming sportterein heb-
ben, in gemeentelijk bezit te krijgen.
Ten aanzien van de binnensportakko-
modatie is de heer de Boer van mening
dat hier t.z.t. uitbreiding noodzakelijk
is. Hij verzocht B&W hieraan nu reeds
aandacht te schenken.

Ook vroeg de heer de Boer aandacht te
schenken aan het zwembad welke vol-
gend jaar gerenoveerd zal worden. Nu
het streven is om kleuter en lageronder-
wijs samen te voegen tot een basisschool
informeerde de heer de Boer of in
Vorden reeds overleg heeft plaats ge-
vonden tussen gemeentebestuur, onder-
wijsinspekties en plaatselijke scholen.

Ten aanzien van de schoonheid van de
gemeente vroeg hij het college te willen
bevorderen dat de zgn. vrije kampeer-
terreinen links en rechts gelegen aan de
verkeersweg naar Ruurlo, rondom de
Wientjesvoort gereguleerd worden. Ook
zag de heer de Boer gaarne voorstellen
betreffende het komplan tegemoet.

Verwijzende naar de ekonomische akti-
viteiten te blijven stimuleren en indien
mogelijk een soepel gebruik te maken
van voorschriften vastgelegd in bouwei-
sen en bestemmingsplannen, zodat het
plaatselijk zakenleven zich verder kan
ontplooien.

Ten aanzien van de woningbouw stelt de
heer de Boer in de toekomst dat er niet
voldoende woongelegenheid zal zijn voor
de eigen bevolking laat staan voor werk-
nemers van buiten de gemeente welke in
Vorden werkzaam zijn. Welke middelen
went het college aan? zo informeerde de
heer de Boer. Met het oog op de
aktiviteiten van de projekt ontwikke-
laars adviseerde hij B&W alle bouwter-
reinen welke bestemd zijn voor woning-
bouw met spoed aan te kopen of te
onteigenen, opdat de gemeente Vorden
niet gekonfronteerd wordt met ongewen-
ste ontwikkelingen.

Tot slot vroeg de heer de Boer aandacht
te willen blijven vragen voor de aanleg
van een rijwielpad langs de Ruurlose-
weg.

Raad van Vorden
stelde gemeentebegroting vast
De raad van Vorden heeft dinsdagavond de gemeentebegroting voor 1978
vastgesteld. Werden maandagavond de algemene beschouwingen gehouden,
dinsdagavond was het woord aan het college dat op uitvoerige wijze antwoord gaf
op de verschillende vragen en suggesties.
Voor de pen was het trouwens geen pretje om deze Hin«H«g de raadsvergadering te
verslaan. Kon men maandagavond op comfortabele wtfze de beraadslagingen
bijwonen, dinsdagavond waren en "nissen" gereserveerd, waar de "zit" niet
gemakkelijk was, terwijl de tocht vrij spel had. In plaats van een nis was hier sprake
van een "hindernis". Gelukkig nam de heer v.d. Wall Bake het voor ons op en zegde
ook Burg. Vunderink toe naar een andere oplossing te zullen zoeken.

Naar aanleiding van vragen van de voorlopig zo blijven zoals het is. "Eerstvan
CDA fraktie ten aanzien van de gewest-
vorming etc. deelde de heer Vunderink
mede dat de gemeente wel een eigen
beleid dient te voeren. Wat betreft de
woningbouw zullen B&W het beleid van
de afgelopen jaren doortrekken. Wel zal
aan Rijk en provincie worden gevraagd
een extra contingent woningen toegewe-
zen te krijgen. "We hebben inderdaad
het gevoel dat we te weinig hebben
gekregen", aldus de heer Vunderink.
Ook zal het streven er naar gericht zijn
om zoveel mogelijk de eigen bevolking
aan hun trekken te laten komen. Om
zomerhuisjes permanent te verhuren
voelde de heer Vunderink niets, wel
kreeg de heer Geerken te horen dat de
mogelijkheid voor "winterverhuur" aan-
wezig is.
Gehoopt wordt dat de komplanprocedu-
re in 1978 afgerond zal kunnen worden,
hoewel dit volgens de voorzitter wel een
te optimistische gedachtegang zal zijn.
Het plan buitengebied zal begin 1978
zijn beslag krijgen.
Vragen over eventuele woonerven in
plan Brinkerhof zullen in de commissie
algemeen bestuur binnenkort aan de
orde komen. Veel voelde het college niet
voor woonerven, in tegenstelling tot de
CDA dat in deze juist pleitte met het oog
op de verkeersveiligheid. Wel zal in het
komplan een experiment met woonerven
worden opgenomen. Het college deed de
toezegging aan de raad dat zal worden
geprobeerd extra bouwgrond voor de
Kranenburg te verwerven, hoewel dit
niet eenvoudig zal zijn om het te
realiseren. Over de wenselikheid om
commissievergaderingen openbaar te
maken werd verschillend gedacht en
hadden met name de heer de Boer en de
heer Vunderink daar hun twijfels over.
"Natuurlijk willen we wel onze mede-
werking verlenen", aldus de voorzitter.

Uitbreiding sportpark
Het antwoord van het college inzake de
noodzaak van uitbreiding van het ge-
meentelijke sportpark, waarbij het colle-
ge stelde dat hier uitsluitend een moge-
gelijkheid ligt aan de zuidkant van de
Oude Zutphenseweg zinde de raad niet
helemaal. Hier zou dan een onteigenigs-
procedure op gang moeten worden
gebracht.
De heer Geerken wees nog eens op het
CDA voorstel inzake een "totaalcom-
plex" voor de sport waarbij ook betrok-
ken de wensen van de rijvereniging voor
een terein en eventueel een manege. Dit
laatste is volgens wethouder Bogchel-
man goed mogelijk achter de vroegere
vuilnisstortplaats. Het gehele sportge-
beuren zal overigens in februari ter
discussie worden gesteld wanneer het
concept-sportnota aan de raad zal wor-
den voorgelegd.

Riolering op de Kranenburg
Riolering op de Kranenburg is geen
haalbare kaart. Er moeten minstens 100
aansluitingen worden aangebracht en
een paar jaar later nog eens 150. De
Kranenburg telt echter 135 bewoners,
zodat men zelf moet zorgen voor beer- en
zinkputten.

Verkeersveiligheid Oude Zutphenseweg
De Oude Zutphenseweg, wat de ver-
keersveiligheid betreft onder andere een
doorn in het oog van de heer Bosch, zal

afwachten of er DACW subsidie komt",
zo sprak wethouder Bannink die er op
wees dat er direkt over de spoorbaan aan
de Almenseweg een weg is voor fietsers.
Er zal een bordje worden geplaats met
"richting zwembad". Volgens de heer
Bosch kan men ook best via het
Vordensebos, het Medler en dan naar
het zwembad fietsen, waarbij hij beoog-
de dat de Oude Zutphenseweg blijft
zoals het is: "gevaarlijk voor fietsers".

Wat betreft de projektontwikkelaars
inzake plannen om het terrein bij de
Coop. aan de Stationsweg te kopen,
deelde burgemeester Vunderink mede
dat het zonder de medewerking van de
gemeenteraad voor een projektontwik-
kelaar onmogelijk is daar woningbouw
te plegen. De heer de Boer was van
mening dat wat betreft DACW subsidie
in zijn algemeenheid de gemeente Vor-
den hierop geen beroep zou moeten
doen, gezien het overschot op de begro-
ting en het lage werkeloosheidcijfer in
deze contreien. De heer Vunderink
deelde deze zienswijze niet.

Peuterspeelzaal
Volgens wethouder Bogchelman komt
het met de peuterspeelzaal ter zijner tijd
best in orde. Wellicht kan hier een
plaats worden gevonden in het instruk-
tielokaal van de sportzaal.
De raad zal wat betreft het onderhoud
van zandwegen meer informatie krijgen
wanneer de wegenlegger klaar is. Dan
kan ook over de hoogte van de kosten
beter gediscussieerd worden.

Welztynsonderzoek
Het welzijnsonderzoek is volgens de heer
Bogchelman in volle gang en zal waar-
schijnlijk in de eerste helft van 1978 zijn
voltooid.

Binnensport
De binnensport zal met het oog op de
akkomodatie nauwlettend worden ge-
volgd door het college, terwijl de renova-
tie van het zwembad in 1978 opnieuw zal
worden bezien. Ook hier is het wachten
voorlopig nog op de DACW subsidie.



WEERSOMSTANDIGHEDEN
BEPALEN DOORGAAN REVEU
Of de Vordense reven wel of geen doorgang zal vinden hangt af van de weers-
omstandigheden. Als Koning Winter het laat afweten dan ligt het in de lijn der
verwachting dat de toneelzaal achter het dorpscentrum tussen 15 februari en l
maart gereed zal zijn. Aldus liet ons de voorzitter van de Stichting Dorpscentrum
de heer J. F. Geerken, weten.
Dit zou kunnen betekenen dat de Vordense reven, die ter gelegenheid van de
opening voor de maand mei is gepland, toch doorgang kan vinden.

Voorlopig is het nog niet zover. Freddy
Ikink uit Laren die de reveu „'t Kasteel
toch...t", al voor een groot deel klaar
heeft, ziet het allemaal nog niet zo
zitten. "Ik heb een kijkje genomen bij
het oude gemeentehuis en ben toch wel
geschrokken over hetgeen tot nu toe
gereed is. Dat de toneelzaal voor l maart
klaar zal zijn, kan ik nauwelijks gelo-
ven". Freddy Ikink verwijst naar een
regionaal dagblad waar het bestuur van
de Stichting Dorpscentrum stelt dat het
goede hoop heeft het centrum in mei
1978 gereed zal zijn. Wellicht een
geruststellende gedachte voor Ikkink dat
hier het totale dorpscentrum wordt
bedoeld.
Voorlopig heeft de Larense kapper de
voorbereidingen voor de reveu stop
gezet. Over een paar weken zal hij zijn
standpunt definitief bekend maken.
"Het gaat me echt aan m'n hart dat de
reveu niet door zou kunnen gaan.
Wanneer we met de hele groep een
aantal weken uit zouden moeten wijken
naar bijvoorbeeld het jeugdcentrum, zou
ik daar geen bezwaar tegen hebben. Om
echter een reveu goed te kunnen laten
iraaien is het gewoon noodzakelijk dat
;r minimaal een paar maanden op het
toneel gereperteerd wordt waar ook de
uitvoering wordt gegeven. Nu is het
allemaal zo onzeker, zegt Ikkink verbit-
terd.
Dok de burgemeester van Vorden, Mr.
M. Vünderink is door de heer Ikink op
ie hoogte gebracht van zijn besluit om
/oorlopig met de voorbereidingen te
.toppen. De heer Vünderink zegt de
bezorgdheid van de heer Ikink te kun-

nen begrijpen. Wat de verantwoordelijk-
heid betreft verwijst hij naar de Stichting
Dorpscentrum die de opdracht heeft
verstrekt voor het verbouwen van het
oude gemeentehuis en het bouwen van
de toneelzaal.
Ondertussen zit de commissie die de
festiviteiten rondom de opening van het
kasteel Vorden organiseert danig met de
handen in het haar. De reveu zou
immers de hoofdschotel van de feest-
week vormen. Een alternatief heeft men
nog niet. Een dezer dagen zal echter een
gesprek met de heer Ikkink plaats
vinden, teneinde alsnog een oplossing te
vinden.

Werkgroep
leefbaarheid V orden
op de bres voor onze
vogels

Vooral in wijken waar veel (nieuwe)
huizen staan is het moeilijk een plaats te
vinden om een nest te bouwen: hooletjes
en gaten zijn in die huizen meestal niet
te vinden en oude (holle) bomen zijn
daar ook meestal ver te zoeken. Om
enigszins tegemoet te komen aan het
huisvestingsprobleem van kleine zang-
kogels (wwartoe wij ons eerst maar zullen
beperken), heeft de werkgroep een com-
pleet bouwpakket van een nestkastje
samengesteld. (Zelfs de spijkers worden
bijgeleverd!) Met behulp van de bijbe-
horende werkbeschrijving, een hamer,
een schroevendraaier en een tang is het
een kleine moeite het nestkastje in
elkaar te zetten. (Een klusje voor de
kerstvakantie?).

Dank zij de geldprijs die het dorp
Vorden kreeg, kan de prijs van een
bouwpekket erg laag blijven: voor
slechts ƒ 5,- kunt u een vogelfamilie
onderdak verschaffen, (winkelwaarde
ƒ 16,50) Het één en ander is vanaf heden
verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Het V.V.V. (sig. mag. Eyerkamp); firma
Koerselman; firma Kettelarij; firma
Spiegelenberg.

Zorg er voor dat uw kerstboom goed
vast staat. Gebruikt u niet een speci-
aal daarvoor in de handel zijnde voet,
zorg dan dat het kruisstuk met stevi-
ge spijkers bevestigd is.

Een klein gedichtje
Zie 'j door dat old kasteel wal staon
De vensters zint er dicht edaon
Nu december 1977

Zee'j dat olde kasteel wel staon
de vensters heb ze lus edaon
't Is uut zien winterslaap, ontwaakt
Ze hebt er een gemeentehuus van emaakt

Dat isjao goed, dat isjaofijn
Het olde wodden ok te klein
Zoo slaot ze twee vlegen in een keer
Ze holt 't kasteel en ze heb een gemeentehuus weer

Et heurdenjao bie Vodden toch
't Was jammer dat men, 't an vrumden had verkoch
Al kosten 't dan een hele duit
Men kan noewjaoren vooruit

En kreeg een deel zijn zin dan niet
Heb daarom toch maar geen verdriet
Vier samen f eest straks; zoals 't heurt
een wanklank, wod er neet eheurd
En in ons democratisch land
Gao 'w dan wieter hand in hand

Mej. G. Lindenschot, de Wheme, Vorden

De schouders onder negen Rode Kruis-
taken! Nationale Rode Kruis puzzelspe-
len-aktie
Het nederlandse Rode Kruis is een eigen
puzzelspelen-actie gestart met als doel
een groot bedrag te vergaren voor de
financiering van een negental belang-
rijke Rode Kruis-taken. Het Nederland-
se bedrijfsleven heeft hiervoor een enorm
prijzenpakket met een totale waarde van
ƒ 500.000 ter beschikking gesteld. Ieder-
een die dat wenst, kan bij het Neder-
landse Rode Kruis (Prinsessegracht 27
in Den Haag, tel. 070-469595) gratis een
Puzzelspelenmagazine aanvragen, dat
speciaal voor deze actie is vervaardigd.
In dat magazine komen niet alleen
kruiswoordpuzzels voor, maar ook re-
bussen en woordespelen.

De deelnemers kunnen zelf kiezen,
waarin zij het meest zijn gelntereseerd.
Met elke inzending word dan ook
meegedongen naar het ruime prijzen-
pakket. De taken die met behulp van de
opbrengst vafBfe actie financieel zullen
worden onofl^eund, zijn de hulpver-
lening langs de wegen, aangepast ver-
voer voor gehandicapten, de Radio
Medische Dienst van het Nederlandse
Rode Kruis^aor de scheepvaart, de
bloedtransfu^Pienst, vakanties voor
chronisch zieken en invaliden, het welfa-
rewerk, jongerenhulpdiensten, interna-
tionale hulpverlening na rampen in het
buitenland en de bevordering van or-
gaan- en weefseldonorschap ten behoeve
van transplantaties.

Iedereen kan na een ongeluk op de weg
of op zee de hulp van het Rode Kruis
nodig hebben. Iedereen kan chronisch
ziek worden en een vakantie bij het Rode
Kruis als enige mogelijkheid ervaren.
Iedereen kan in een ziekenhuis terecht
komen en een bloedtransfusie moeten
ondergaan. Het Rode Kruis zorgt dat er
steeds voldoende donors zijn, die hun
bloed vrijwillig voor hun medemens in
nood afstaan. Voor tienduizenden men-
sen in ons land is het welfarewerk een
uitkomst. Voor honderduizenden slacht-
offers van rampen in het buitenland
pleegt het Nederlandse Rode Kruis elk
jaar op grote schaal hulp te verlenen.

Het Rode Kruis is een organisatie die
voor al dit soort hulp paraar is. Tien-
duizenden vrijwilligers staan elk mo-

ment klaar om in te springen. Maar het
vakantieschip Henry Dunant en de
speciale tehuizen, de ambulances en de
medische apparatuur, het bloedplasma
en de rampendekens, het materiaal voor
het welfarewerk en de organisatie van al
dat werk blijven natuurlijk geld kosten.

Vandaar deze grote puzzelspelen-actie,
die de deelnemers een gezellig stuk
vrijetijdsbesteding bezorgt (en de moge-
lijkheid prijzen te winnen), het Rode
Kruis in staat stelt zijn werk met kracht
voort te zetten en de hulp mogelijk
maakt die talloze gehandicapte mede-
mensen iedere keer weer modig hebben.

OU JfflEUf»

VORDEN VERSLAAT KOPLOPER
GENDERINGEN MET 3-1

In een vooral in de tweede helft uiter-
mate spannende wedstrijd heeft Vorden
l zondagmiddag een verdiende 3-1 zege
behaald op Genderingen. Deze overwin-
ning kreeg in de laatste minuut pas
definitief gestalte. Toen zogezegd de
Genderingense gelijkmaker in de lucht
hing, sloeg de thuisclub verrassend toe.
Rechterspits Andre te Velthuis gaf een
scherpe pass richting Eddy Hiddink, die
in tweede instantie raak knale 3-1.

In de eerste helft had deze Hiddink
tweemaal een schitterende mogelijkheid
om Vorden op voorsprong te zetten.
Eerst knalde hij tegen de keper op,
terwijl hij even later vrij voor doel
staande naast schoot. Aan de andere
kant strandden de aanvallen van Gen-
deringen veelvuldig op de hechte Vor-
dense defensie, waarin doelman ten
Have het alleen echt moeilijk kreeg bij
een paar 'linkse" terugspeelballen van
met name Bertus Nijenhuis.

Een paar minuten voor de rust nam
Vorden een 1-0 voorsprong. André te
Velthuis speelde zich in het strafschop-
gebied keurig vrij. Ui zijn pass haalde
Chris Hissink van dichtbij hard uit 1-0.
Na de hervatting leek Vorden al gauw op
rozen te zitten, toen via een goede com-
binatie tussen André te Velthuis en
Chris Hissink de bal bij Eddy Hiddink
kwam, die fraai scoorde 2-0. Dit was in
de derde minuut.

Toen de thuisclub nog stond na te
genieten van dit succes, sloeg aan de
andere kant Genderingen direkt na de
aftrap toe via Blumer. 2-1. Na dit
doelpunt ontstond een zeer interessante
partij voetbal met Genderingen het
meest in de aanval en een thuisclub dat
via de counters tot gevaarlijke tegen-
stoten kwam. De Vordense defensie met
Gerard ter Beest als de rustgevende
figuur hield goed stand en Hiddink sloeg
zoals omschreven toch nog toe 3-1.

Socü 3-Ratti l 0-6
Ratti l afd. Zondag heeft in Wichmond
niet al te veel moeite moeite gehad met
Socciï 3. Het werd een overtuigende en
volkomen verdiende 0-6 overwinning
voor de Rattianen. Na twee minuten
namen de groenwitten de leiding, toen
Rob Heuvelink de Socciï-doelman met
een lage schuiver verraste 0-1. de stand
werd 0-2 via Ant. Peters, die de bal met
een strak schot net buiten de 16
meterlijn, inknalde. Toen een der
Socciï-spelers in het strafschopgebied
hands maakte, wist B. Overbeek nog
net voor rust met een feilloze strafschop
de stand op 0-3 te brengen. Na de thee
werd de score 0-4, nadat een door
Ernest Heuvelink ingeschoten bal - die
de keeper niet klemvast had - in tweede
instantie door Rob Heuvelink werd
ingekogeld. Een strafschop door B.
Overbeek genomen (weer wegens hands)
bracht de stand op 0-5 voor Ratti.
Ratti liep nog verder uit door Theo
Polman, die een zuivere pass van Jos
Jansen, onhoudbaar voor de Socciï-
doelman in een doelpunt omzette;
eindstand 0-6.

uitslagen s.v. Ratti afd. zaterdag
17-12-77
Erica l-s. v. Ratti l 1-1; s.v. Ratti 2-vrij;
s.v. Ratti 3-D.Z.C. 5 10-0; Zelos 5-s.v.
Ratti 4 0-2;

Afd. Jeugd
s.v. Ratti Al-Gazzelle Nieuwland Al 4-
; s.v. Ratti Bl-Eerbeekse boys B2 2-1;
s.v. Ratti Cl-Be Quick C2 1-3;

Uitslagen s.v. Ratti afd. Zondag
18-12-77
Socciï 3-s.v. Ratti l 0-6; Erica 7-s.v.
Ratti 2 1-3; Eerbeekse boys 4-s.v. Ratti
311-0.

Afd. Dames
A.Z.C.-s.v. Ratti 1-1.

* WATERPOLO Hl
Vorden heren heeft in de compe-

titiewedstrijd tegen WZC uit
Wijhe danig teleurgesteld. Met
niet minder dan 3—12 werd
deze thuiswedstrijd verloren.
In de eerste periode konden
de Vordenarcn het nog wel
een beetje bijbenen en werd
deze periode afgesloten met
een 1—2 achterstand. De twee-
de speelperiode gaf een cpper-
machtig WZC te zien dat met
snelle aanvallen de Vordense
achterhoede voor joker zette.
De stand liep op tot 1—8.
Nadat in de volgende speelpe-
riodes de achterstand was op-
gelopen tot 1—12, gelukte het
Arjan Mengerink (die ook het
eerste Vordense doelpunt voor
zijn rekening nam) tweemaal
tegen te scoren.

Zoals in verschillende kranteberichten
was te lezen, heeft de provinciale jury,
die dit jaar ons dorp Vorden als "Parel
van Gelderland" voor het jaar 1977
aanwees, besloten om het volgend jaar
als speciaal onderwerp "De Vogels" te
nemen, (in 1977 gold als thema "Ken uw
Bomen") De Werkgroep Leefbaarheid
Vorden wil zich natuurlijk graag hier
voor inzetten, maar het is natuurlijk de
bedoeling dat alle inwoners van Vorden
in de gelegenheid worden gesteld hun
steentje bij te dragen om dit onderwerp
tot zijn recht te laten komen. De werk-
groep dacht hiervoor u de volgende
handreiking aan te bieden: De tijd van
het jaar is uitermate geschikt om iets te
doen voor onze gevederde vrienden: In
de eerste plaats natuurlijk het uitvoeren
van de vogels als het weer daarom vraagt
(sneeuw en vorst).

In de tweede plaats is hef een bekend feit
dat er bij verschillende vogelsoorten en
chronisch gebrek aan huisvestingsmoge-
lijkheden heerst.

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Soms moet een mens zichzelf eens even flink aanpakken. Je bent
van alles van plan, maar in de praktijk komt daar meestal niets
van terecht. Daarom ga ik dit jaar één ideetje uitwerken, dat ik
heb afgekeken van een bevriend echtpaar. Die hebben een paar
jaar geleden eens een Kerstreportage gemaakt van hun gezinnetje.
Ze zeiden: nu is onze dochter nog klein, nu versieren we het huis
en de kerstboom. Er kan een tijd komen, dat we dat niet meer
doen. En 't is ook voor onze dochter leuk om een serie foto's te
hebben, waarin al die bijzondere momenten van het Kerstfeest
worden vastgelegd voor later. Een stukje van die Kerstreportage is
verwerkt in de foto's, die bij dit verhaal zijn afgebeeld.

Een foto-reportage maken is eigenlijk: een
verhaal vertellen. Dan begin je ook bij het begin.
In dit kerstfoto-verhaal is dat: de aankoop van de
kerstboom. En het vervoer op het fietsje naar
huis (foto 1). Waarschijnlijk zegt de dochter, als
ze over twintig jaar zo'n foto bekijkt: "Hé, toen
had je nog een fiets, Pa". Of misschien zegt ze
wel: "Reed je toen al op een fiets? Wat was jij
modern, zeg!" In die reportage hoort ook het
opzetten van de boom in de standaard.

En het versieren van die boom door de jonge-
dame (foto 2). En het hoogtepunt, letterlijk en fi-
guurlijk: het plaatsen van de piek (foto 3). In die
fotoserie zie je oo^k hoe het huis wordt versierd. Is
er een foto van Moeder, die druk is in de keuken
voor het kerstmaal. Zie je de kersttaf el en de
brandende kaarsjes van de kerstboom. Een kom-
pleet Kerstverhaal in kleurige foto's. Om nooit te
vergeten. Ja, dat verhaal ga ik dit jaar schrijven
met mijn kamera. Wat er ook gebeurt!



OVER DENNEN EN
ANDERE KERSTBOMEN
HET bekende kerstliedje 'O denneboom, O denneboom', leert ons

van jongsaf dat kerstbomen dennebomen zijn. Met die wetenschap
zullen we wellicht tot het bereiken van de jaren des onderscheids
vrede hebben. Maar zoals we in dat stadium aan alle vroegere zeker-
heden gaan twijfelen, wordt ook de ware identiteit van de kerstboom
in twijfel getrokken. Een twijfel die niet ongegrond zal blijken, want
wat ons jarenlang als den is voorgeschoteld, blijkt bij nader inzien
een spar te zijn.

KERSTBOOM IS EEN SPAR
DIE naamsverwarring vloeit

waarschijnlijk voort uit een onzorg-
vuldige vertaling van de oorspronke-
lijke Duitse tekst van het liedje 'O
denneboom'. In het Duits heette dat
liedje Oh Tannenbaum, Oh Tannen-
baum en in het streven om een verta-
ling van dat Duitse succes in de Ne-
derlandse Top Tien te doen belanden
heeft men het met die vertaling vroe-
ger niet zo nauw genomen. Gemaks-
halve is destijds het woord Tannen-
baum als denneboom vertaald, ter-
wijl in ieder goed Duits woordenboek
valt na te gaan dat het een spar had
moeten zijn. Bijgevolg moet onze
vroegere zekerheid dat de alom
aangeprezen kerstbomen dennen
waren, plaats maken voor het inzicht
dat kerstbomen sparren zijn.

de gewone blauwspar (Picea pungens
Glauca)

VERSCHILLEN
UIT het voorafgaande zal duidelijk

geworden zijn dat er wezenlijke ver-
schillen bestaan tussen verschillen-
de naaldhoutsoorten. Om wat inzicht
te geven in die verschillen zullen we
de drie belangrijkste geslachten
eens nader bekijken. Als we ons de
kenmerkende verschillen die er
tussen den, spar en zilverspar be-
staan eenmaal eigen gemaakt heb-
ben, dan zullen we ons in de ware
hoedanigheid van ieder geslacht niet
licht meer vergissen.

Van de drie onderscheidt de den
zich het meest van de anderen.
Dennen worden in het algemeen gro-
te, brede bomen die op latere leeftijd
grove schilderachtige tot soms zeer
grillige vormen aannemen. De den
herkennen we aan de vrij lange ge-
bundelde naalden, die afhankelijk
van de soort in twee of meer stuks

per bundeltje aan de takken zitten.
In tegenstelling tot de den behou-

den spar en zilverspar hun aanvanke-
lijke strakke, spitse jeugdvorm.

.Oppervlakkig bezien lijken spar (in
het latijn Picea) en zilverspar (Abies)
erg veel op elkaar, maar de opletten-
de waarnemer zal bij nadere bestude-
ring opmerkelijke verschillen ont-
dekken.

HABITUS
QUA voorkomen (habitus) ver-

houdt de den zich tot de zilverspar
als het spichtige meisje zich tot de
gerijpte, zelfbewuste vrouw. De zil-
verspar krijgt na verloop van tijd een
zeer regelmatige, wat gezette kegel-
vorm, terwijl de meeste sparren dik-
wijls wat mager en onregelmatiger
uitgroeien. De karakteristiek van de
zilverspar wordt door haar welrieken-
de hars, dikke naalden en zichte bast
nog extra benadrukt. De befaamde
'dennegeur' van veel kosmetische
produkten komt dan ook niet zoals
de naam zou doen vermoeden van de
den, maar ontstaat door verwerking
van de naalden van de zilverspar.

Een ander opvallend verschil
tussen spar en den is het verschijn-
sel dat de soms zeer fraaie kegels
van de zilverspar rechtopstaan, ter-
wijl de meer ordinaire kegels van de
spar hangen. Een zeer kenmerkend
verschil is voorts de wijze waarop de
naalden aan de takken zitten. De
naalden van de zilverspar zitten
direkt op de twijg en de naalden van
de spar zitten ingeplant op kleine
uitstulpinkjes van de takken. Als de
naalden vallen blijven die uitstul-
pinkjes zitten en daardoor zijn de tak-
ken van de spar vrij ruw en voelen de
kale takken van de zilverspar glad en
zacht aan.
SPAR ALS KERSTBOOM

OFSCHOON de vergelijking tus-
sen spar en zilverspar misschien wat
in het nadeel van de eerste uitvalt,
hebben we toch de spar tot kerst-
boom verkozen. De reden daarvan is
nogal voorde hand liggend. Het is nl.
de enige als kerstboom geschikte
naaldhoutsoort die op zeer ruime
schaal in bosverband voorhanden is.
De latijnse naam van deze sparre-
soort is Picea abies en in het alge-
meen beschaafd Nederlands noe-
men we hem fijnspar.

Het sparregeslacht kent behalve
de fijnspar nog een groot aantal
andere soorten, waaronder enkele
zeer waardevolle tuinvormen. Som-
mige van die soorten hebben een

Bij ons in d'n Achterhoek
A'j zo umme ow hen kiekt liekt ut t'r goed op dat de wereld knettergek
wod. Alles mot al moar gauwer en al maor groter en iederene mot al maor
meer geld vedienen. Veural volle geld um dan met de kasdag zo'n 250
gulden veur un kasdiner van vier man uut te geven, waorveur i'j dan un
goed stuk sikkevleis as reerug opediend kriegt. Meschien wel de sik van ow
buurman die e dinsdag nao de durkumse mark hef ebrach.
Un ander lig un mooien tied krom um in Oostenriek un paar duuzend
gulden veur un snee-gezicht te betalen. Dat preakt zee ons al zo'n betjen
an, wintersport, daor mo'j hen anders heur i'j d'r neet meer bi'j. Al bu'j dan
ok te old um nog te kennen skiën, de langlauf is speciaal veur olderen
uutevonnen en as zodanug dus ok veur ow besunder geschikt. Da'j hier
met un ende fietsen net zo volle bereikt heb de meesten neet duer.
Langlauf klinkt now eenmaol veurnamer dan fietsen. En fietsen dut Jan
met de pet op ok al. De zunne dut daor dan wel volle meer as hier maor zee
veget t'r bi' te vetellen dat ut daor ok wel us veertien dage an een stuk
bewolkt is. En snee lig t'r op 't moment net zovölle as bi'j ons achter 't
huus: ok niks. Maor a'j d'r toch nog hen gaot de kommende dage, volle
plezier. Soms denk i'j wel us dat alles allenen maor in ow eigen kringetjen
gebeurt maor kiek ok us nao 't zaken en boerenleaven. De loopstallen
kwammen eers heel veurzichtig, zo hier en daor ene. Wie now nog un
betjen veeboer is hef zo'n ding bi'j huus staon, al of neet met volle gelleend
geld dat de banken um liefdevol tegen un hoge rente heb egeven.
Bi'j de middenstand is 't al neet anders: Hendrik Jan de Tuinman kan, wat
de ruumte betref, de eerste jaorn weer veuruut. Dat zee um met de opening
zo'n 3000 bitterballen heb opemaakt is allene maor interessant veur de
leverancier van die dinge.
Orgel-draaier, den now ok hier tegange is hef vaste edach: In Vodd'n, kö'j
wat wodd'n, A'j in Laorn bunt geboorn.
Bi'j de schoewinkel midden in 't darp heb zee now de schoene allemaole
met de neuze nao de loch in de winkel hangen. Better de schoene as ikke
zal e wel edach hemmen en geef um us ongeliek. De klanten kont in ieder
geval now zien wat e hef.
Van Goethem van ('t Pantoffeltjen, is schienbaor nog neet uut-geïnvesteerd
want hee hef t'r now weer un andere ingang bi'j laoten maken. Now kö'j zo
van de par keerplaatse d'r van achteren an in. Da's wel makkeluk a'j
neudug mot. Dan kö'j 't kwiet zonder da'j wat hoef te kopen, zee ziet ow
toch neet. De gemeente hoef noe in ieder geval nog gin haos te maken met
un openbaar toilet midden in 't darp (Al wel us eheurd van raodsleden?).
Van Goethem hef trouwens wel op onfrisse geurtjes erekkend: alles is now
airconditioned zoas zee dat mei un vremd woord nuumt.
En noe gaot maortm*t raodsverslag, dan bu'j weer helemaols bi'j met alles
wat t'r gebeurt bi'j ons in d'u Achterhoek. H. Leestman

groot aantal cultuurvariëteiten voort-
gebracht met een ongekende ver-
scheidenheid aan groeivormen.

VOOR DE TUIN
EEN zeer bruikbare spar voor de

tuin en vooral voor de kleinere tuin is
de Servische spar Picea omorika. Het
is een slankblijvende boom met licht
grijs-groene naalden. De korte, gebo-
gen takken geven deze spar een
krachtig en tegelijkertijd sierlijk aan-
zien. Deze bovendien vrij snel groei-
ende boom neemt in volwassen toe-
stand niet meer ruimte in dan
ongeveer 3 bij 3 meter.
Een spar die de zeewind trotseert is
de van de barre kust van Noord
Amerika (Alaska) afkomstige Sitkas-
par Picea Sitchensis. Het is een
krachtige groeier met een geweldig
weerstandsvermogen die ook op zeer
vochtige gronden nog uitstekend
gedijt. Hij heeft evenals de Servische
spar grijs-groene naalden. Door z'n
bredere groei vraagt hij wat meer
ruimte.
De indrukwekkendste vertegenwoor-
diger van het geslacht Picea is de
Siskiyouspar Picea breweriana. Deze
spar die zijn oorsprong in de Rocky
Mountains had heeft fraai gewelfde
takken waarlangs de zijtwijgen als
groen donker kantwerk gedrapeerc
zijn. Buiten zijn natuurlijke stand
plaats laat hij zich erg moeilijk ver-
meerderen en deze lastige en tijdro-
vende procedure brengt met zich dat
kleine plantjes heel duur en moeilijk
te verkrijgen zijn.

Een algemeen bekende en aange-
plante spar is de blauwspar (Picea
pungens) en de daaruit ontstane
cultuurvariëteiten. Het heet dat de
blauwgrijze tint van de naalden het
gevolg is van de grote hoogte en de
helderheid van het licht in hun
natuurlijk verspreidingsgebied, de
bergen van de Colorado.

De genoemde planten zijn slechts
een greep uit de meer dan 50 soorten
van het sparregeslacht en de vele
cultuurvariëteiten van ieder soort.
Alleen van de fijnspar zijn er meer
dan 100 cultuurvariëteiten bekend.
Dat er behalve dennen nog vele
andere belangwekkende kerstbomen
zijn, mogen hiermee zijn aange-
toond. C.J. Nouse

Indrukwekkend is de Siskiyouspar
Picea breweriana

Juist nu de
goed orde

fiets

familierecht
Iedereen krijgt meerdere malen in zijn of
haar leven te maken met de wetten op
het gebied van het familierecht. Die
wetten, hoe nuttig en waardevol ook,
vormen een doolhof waar niet deskundi-
ge gemakkelijk in verdwaalt. Het gevolg
kan zijn, dat men een verkeerde beslis-
sing neemt, een slechte regeling treft of
een overeenkomst aangaat, waarvan
men de junidische of financiële conse-
quenties niet volledig kan overzien.

De notarissen, verenigd in de Konink-
lijke Notariële Broederschap, hebben
het initiatief genomen meer voorlichting
te geven over het moeilijke terrein van
het familirecht. Zij hebben een brochure
samengesteld, waarin onderwerpen wor-
den besproken als huwelijksvoorwaar-
den, de ouderlijke macht over minder-
jarige kinderen, het voogdijschap over
de kinderen bij het overlijden en echt-
scheiding, en het doen van schenkingen
door ouders aan hun kinderen om
successierecht te besparen. Ook alle
haken en ogen die vast kunnen zitten
aan het maken van een testament en het
verdelen van een erfenis komen in de
brochure uitgebreid aan de orde.

Tenslotte is een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd aan de juridische en financiële
regeling, die mensen kunnen tref/en (en
zelfs moeten treffen als zij zelfstandig
zijn), wanneer zij buiten het huwelijks-
verband met elkaar samenwonen. Daar-
bij wordt gedacht aan bijvoorbeeld broer
en zus, een man en vrouw die samen-
wonen maar niet willen trouwen, en
homofiele paren. Voor hen is het vast-
leggen van de zakelijke kanten van hun
relatie van bijzonder belang.

Voor adviezen op het gebied van het
familierecht kan men bij iedere notaris
terecht. Hij is een onpartijdige, door de
Koningin benoemde, raadgever en de
deskundige bij uitstek op juridisch en
financieel gebied van het zogenaamde
"privaatrecht". De brochure "Familie-
recht" kan men gratis bij alle notaris-
kantoren krijgen.

Met de winter voor de deur verdient
de fiets extra zorg. Dat is in het
belang van de veiligheid in het ver-
keer en evenzeer in het belang van
de levensduur van de fiets. Daarom
moet de fiets een na j aars- of winter-
beurt hebben. Dat wil zeggen goed
schoonmaken -dat moet overigens
regelmatig gebeuren- en nagaan of
alles nog goed functioneert. Men kan
dat aan de vakman, in casu de
fietsenmaker opdragen, maar daar-
naast kan men zelf toch ook wel wat
zorg aan de fiets kwijt. Om vele fiet-
sers in ons land een handje te helpen
en om hen wegwijs te maken in het
onderhoud van de fiets is in de serie
Fietsotheek het boekje Fieteverzor-
ging uitgegeven; een boekje waar
zoveel vraag naar blijkt te bestaan
dat het in korte tijd reeds tot vier-
maal toe moest worden herdrukt. In
dit boekje is uitvoerig en onder-
steund door instruktieve illustraties
te lezen wat een beetje handige leek
zelf aan het onderhoud van de fiets
kan doen; ook geeft dit boekje goede
raad voor eenvoudige reparaties.
Door overmaking van ƒ9,80 op post-
girorekening nr. 234567 kan de
nieuwste druk van fietsverzorging
worden aangevraagd bij de stich-
ting: fiets! in Amsterdam.

Waar vooral aan denken?

Het schoonmaken van de fiets -en dat
is het begin van alle onderhoud- is
een eenvoudige zaak. Het vuil moet
verwijderd worden, maar zo dat de
fiets niet beschadigd wordt. Maak
daarom gebruik van een zachte
borstel of stoffer en een kwastje om
ook in de hoeken en gaatjes te
kunnen komen. Niet met water wer-
ken omdat hierdoor gemakkelijk
roestvorming in de hand wordt ge-
werkt. Je bewegende delen moeten
worden ingevet en gesmeerd. Dat is
vooral in de wintertijd belangrijk.
Niet te kwistig met vet en smeerolie
omspringen; alles met mate.

Bij controle door de politie of door
Veilig Verkeer Nederland blijkt
steeds weer dat veel fietsen gebre-
ken vertonen. Het gaat daarbij
steeds om een aantal zaken die dus
extra aandact verdienen. Ga zo na of
de bel nog (goed) werkt. Een beetje
olie doet vaak al wontk^n. Als dat
niet helpt, moet er eeHpieuwe bel
komen en voor het gelohoeft u dat
niet te laten. Dat de remmen perfect
moeten functioneren, behoeft geen
toelichting. Mankeert daa\ wat aan
dan kunt u het best ^fcn naar de
fietsenmaker gaan. KiflMok na of er
niets aan de fiets rammelt; dat is
vaak gemakkelijk te verhelpen door
een paar moert j es aan te draaien.
Een zorg apart vor de banden. Veilig
fietsen vraagt om goede banden
waarvan het loopvlak niet glad mag
zijn. Gladde banden veroorzaken
slipgevaar, maken de fiets minder
stabiel, verminderen het remvermo-
gen en maken natuurlijk ook de kans
op een lekke band groter, als u toch
een nieuwe buitenband moet gaan
kopen, denk dan eens aan reflecte-
rende banden waardoor de fiets van
opzij veel beter zichtbaar wordt als
het donker of schemerig is.

Goede fietsverlichting is levensbe-
lang

Dat de verlichting steeds goed in
orde is, is een zaak van levens-
belang. De fietser moet in het donker
de weg goed kunnen zien en moet
door andere verkeersdeelnemers e-
veneens goed worden opgemerkt.
Het is daarom opmerkelijk dat bij
vele fietsen de verlichting niet in
orde is; slechts gedeeltelijk of hele-
maal niet functioneert. De wegenver-
keerswet geeft ten aanzien van de
fietsverlichting duidelijke voorschrif-
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ten. üen fiets die in het donker, in do
schemering of bij mist, zware regen
of sneeuwval wordt gebruikt, moet
voorzien zijn van een koplicht dat
helder wit uitstraalt en zo geplaatst
is dat de tegenliggers er niet door
kunnen worden verlind. Om geen
verwarring te laten ontstaan over de
vraag wanneer het nu precies don-
ker is: voor de verlichting geldt dat
deze van een half uur né zonsonder-
gang tot en half uur vóór zonsopgang
moet branden.

Wit Échterspatbord niet vergeten.

De fiets moet verder een wit achter-
spatbord heben over een lengte van
tenminste dertig centimeter, geme-
ten vanaf het ondereinde. Bij veel
fietsen is dat wit moeilijk te vinden,
hoewel zo'n helderwit achterspat-
bord belangrijk is omdat u als fietser
voor achteropkomend vdkeer beter
zichtbaar bent. Met een klein potje
witte lak bij de hand kunt u er voor
zorgen dat dit steeds in orde is. Op
dat witte gedeelte van het achter-
spatbord moet een rijkskeur voorzien
achterlicht aanwezig zijn, dat in het
donker helderrood uitstraalt en ook
weerkaatsende werking heeft. Zoals
als is aangekonding zal binnen een
paar jaar ook een rode extra reflec-
tor verplicht zijn. Bepaald geen over-
bodige luxe. Nu maar vast monteren.

Controleer regelmatig of uw fiets-
verlichting inderdaad in orde is.
Aansluitpunten kunnen losraken of
geen contact meer maken door roest-
vorming, bedrading kan breken of
doorslijten, lampjes kunnen door-
branden, de dynamo kan los raken,
slippen of niet goed tegen de band
drukken. Zorg ervoor dat u steeds
voor vóór- en achterlicht twee reser-
ve lampjes bij u hebt, zodat u niet in
het donker komt te staan. Overweeg
vervanging van lamp en dynamo
door een set van de nieuwste uitvoe-
ring, waarbij de aansluiting aan de
dynamo bestaat uit 2 waterdichte
stekertjes.

Leer kinderen hun fiets goed te
onderhouden

Als wij spreken over slecht onder
houden, onveilige fietsen moeten wij
vooral denken aan kinder- en jeugc
fietsen. De staat waarin deze fietsen
verkeren is vaak schrikbarend. Bij
controles op scholen is het geen uit-
zondering als 80% van de fietsen
mankementen vertoont. Een onbe
grijpelijke zaak als wij bedenken dat
ouders en opvoeders zich steeds
bezorgd tonen over de veiligheid van
de kinderen in het verkeer en dan
vergeten dat de fiets die door zoveel
kinderen dagelijks gebruikt wordt,
onveilig is doordat er nooit of on-
voldoende mate naar wordt gekeken.
Ouders moeten hun kinderen leren
hoe zij hun fiets moeten onderhouden
en moeten er op toezien dat de fiets
steeds in goede staat verkeert. Ook
voor het onderwijs ligt hier een dui-
delijke taak. Waarom wordt op
school niet geleerd -bijvoorbeeld tij-
dens de doorgaans veel te theore-
tische verkeerslessen of tijdens de
lessen in handenarbeid- wat de
kinderen aan hun fiets moeten doen
Dat is van veel belang. Gelukkig
wordt hier en daar al aandacht aan
dit onderwerp besteed, maar het
wordt tijd dat les in fietsverzorging
algemeen wordt.

Bewijs u zelf een dienst

De winter staat voor de deur. Bewijs
u zelf en andere verkeersdeelnemers
een dienst door ervoor te zorgen dat
uw fiets goed in orde is. Dat geen
overdaad. Er wordt in Nederland
heel veel gefietst en het jaargetijde
speelt daarbij vrijwel geen rol, zeker
niet voor hen die dagelijks van de
fiets gebruik (moeten) maken. 'Maar
de fietsen die gebruikt worden, moe-
ten wel de naam fiets waard zijn. Dat
is een zaak van welbegrepen eigen
belang voor iedere fietser.

Ook fotografisch
is Kerstmis een hoogtijdag
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