
Donderdag 23 december 1976
38e jaargang nr. 42

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752 - J 404
Giro 1205867 - Verschflnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 26,— per jaar.

Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telef. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreskuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

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

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 10-17 uur

Deze weök komit heit volgende aan de orde:

A. De agendapunten van de raadsverga-
dering d.d. 28 december 1976.

1. Vaststelling nieuwe verordening op de
heffing van de begrafenisrachten.

2. Wrjiziging „Ijegesverordening 1976".
3. Toekenning van een uitkering ineens

oveir de maanden novemlber en decem-
ber 1976 aan het personeel in dienst van
de gemeente, voorzover hun bezoldiging
van gemeentewege wordt geregeld.

4. Vaststelling bestemmingsplan „Het
Schlapenmeer 1976".

5. Verkoop van achlt bouwpercelen in het
bestemmingsplan „Brinikerhof 1973, nr.
2" aan paritikiulieren.

6. Krediet voor de aanleg van een gedeel-
te riolering en noodlbestrating in het be-
stemmingsplan „iBrinlkerhiof 1973, nr. 2"

B. Verder zal enige aandacht worden be-
steed aan:

1. Verhoging vergoeding voor het gebruik-
maken van het centrale radio/tv.anten-
ne-systeem.

2. Sneeuwruimen op trottoirs.

A. Ad l
Vaststelling nieuwe verordening op de hef-
fing van de begrafenisrechten.
iDe huidige tarieven voor de heffing van
ibegrafenisrechten <• werden vastgesteld bij
de wrjlzijgiing van de betreffenJde verorde-
ning op 27 maart 1973.
Het zal u bekend zijn, dat helt totaal van
de begirafenisrechten slechts een gedeelte
van de jaarlijkse kosten van de algemene
begraafplaats dekt.
Gemeentebesturen mogen de tarieven van
letges en rechten als bedoeld in artikel 277
der Gemeentewet in deze tijd van prijsbe-
heersliffng niet naar eigen inzicht en wensen
verhogen. Ben verhoging met een percen-
tage van 7 telkenjare wordt thans wel aan-
vaairdlbaar geachit.
Indien ovier een periode van enige jaren
niet tot tariefsverhoging werd overgegaan
kan met een hoger percentage op deze
achterstand worden ingelopen. De hoogte
van dit percentage is geiheel afhankelijk
van de beoordeling- door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
N<u zich in Vorden het geval heeft voorge-
daan, dat in bijna 4 jaar tijd de tarieven
van de begrafenisrechiten niet werden ver-
hoogd, acht het college van burgemeester
en wethouders het gewenst thans tot ver-
hoging over te gaan.
Hierover is kontakjt opgenomen met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat
zich, behoudens enkele uitzonderingen, met
de door het college van burgemeester en
wethouders voorgestelde tariefsverhoging
van ongeveer 30% kon verenigen.

Ad 2.
Wijziging Legesverordening 1976
De gemeenteraad besloot in zrj:n vergade-
ring van 29 juni j.il. tot vervanging van de
„iLegestverordening 1973" door een nieuwe
verordening, tjw. de „iLegesverordening
1976".
Dit behelsde voornamelijk een aanpassing
van de drie jaar geleden vastgestelde ta-
rieven,, zulks in verband met de sterk ge-
stegen salarissen van het gemeentepeirso-
neel, de aanzienlijk verhoogde prijzen van
dnuklwierk en ander materiaal etc. Daar-
naast diende de verordening enige wijzi-
ging te ondergaan in verband met enkele
sedert 1973 vasltgestelde nieuwe verorde-
ningen. In het algemeen is bij de nieuwe
verordening uitgegaan van een tariefsver-
hoging van 30%. Enkele tarieven zijn meer
verhoogd, enkele minder, terwijl ook een
aantal tarieven in het geheel niet zijn ver-
hoogld.

Ad 3.
Toekenning van een uitkering ineens over
de maanden november en december 1976
aan het personeel in dienst van de
gemeente.
Volgens de richtlijnen van 26 november
1976 van de Minister van Binnenlandse
Zaken, komit heit overheidspersoneel over
de maanden november en decemiber 1976 in
aanmerking voor een uitkering van ƒ 30,—
per maand, zuliks overeenkomstig de uit-
kering welke de pantiOkiuliere werknemers
over genoemde maanden ontvangen inge-
volge de desbetreffende beschiiklking van
de Minister van Sociale Zaken.

Ad 4.
Vaststelling bestemmingsplan „Het Scha-
penmeer 1976"
Het ter vaststelling voorgelegde bestem-
mingsplan „Helt Schapenmeer 1976" betreft
het gebied, gelegen tussen het Lekkebekje
en de Qalgengioorweg, genaamd „Het Scha-
penmeer", kadastraal (bekend gemeente
Viorden, sektie M, nrs. 505 t.m. 516. Inge-
volge hét bestemmingsplan Buitengebied
1970 (artikel 26 der voorschriften) heeft
het gebied de bestemming „Gastinrichting".
Gronden met deze bestemminig zijn bedoeld
voor „(tuinen en erven, zomede de bouw van
gebouwen ten dienste van verzorging an-
ders dan verpleging, zoals vakanitiecentra,
studiecentra, hotels, motels, restaurants,
cafés eja. in dit kader passende doelstel-
lingen".

Gezien de landschappelijke situatie ter
plaatse was en is men van mening, dat
realisering van bouwwerken conform het
gestelde in artikel 26 der voorschriften
van (het bestemmingsplan Buitengebied
1970 niet meer acceptabel geacht moet
worden, temeer niet daar het onderhavige
terrein het karakter van een zomerhuis-
jesterrein draagt.
Derhalve werd voorgesteld .te bepalen, dat
voor onderhavig terrein een herziening van
het bestemmingsplan zou worden voorbe-
reid.
De raad besloot dan ook voor het desbe-
treffende gebied zo'n voortbereidingsbesluit
te nemen. Vanaf 25 augustus 1976 werd
gedurende één maand voor een ieder het
ontwerpjbestemmingstplan met bijbehoren-
de voorschriften en toelichting ter inzage
gelegd ter gemeentesecretarie. Gedurende
deze termijn kon een ieder bezwaar indie-
nen bij de gemeenteraad.
Tegen hét ontwerp-lbestemimingstplan „Het
Schapenmeer 1976" zijn gedurende de ter-
mijn vjan ter visie ligging een tweetal be-
zwaarschriften ingediend.
De raald hoopt in zijn vergadering van 28
december a-s. de bezwaarschriften te be-
oordelen en het bestemmingsplan „Het
Schapenmeer 19766" vast te stellen.

Ad 5.
Verkoop van 8 bouwpercelen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2
aan partikulieren
Reeds eerder brachten wij in de rubriek
„iGemeenitenieuws" ter kennis dat in het
bestemmingsplan Brinlkerhof 1973, nr. 2,
overgegaan zou wonden tot de uitgifte van
bouwgrond en dat diegenen die hiervoor
in aanmerking wensten te komen zich zou-
den kunnen aanmelden. Gesteld werd te-
vens dat bij de toewijding voorrang zou
worden verleend aan hen die wo
en/of werkzaam in Vorden zijn. Om
nologische redenen betrekking hebbende
op de bereikbaarheid van de toekomstige
woningen, besloot de raad in zijn vergade-
ring van 30 november de beslissing hier-
omtrent aan te houden.
Om zoveel mogelijk Vordenaren en
miisch aan Vonden gebondenen op de
te te stellen van het feit dat bouwgrond
zou worden uitgegeven en tevens in de ge-
legenheid te stellen zich hiervoor aan te
melden, werd opnieuw in „Contact" onder
de rubriek „Gemeenteniieuws" aandacht be-
steed aan uit te geven bouwgrond. In to-
taal meldden zich, mede naar aanleiding

van genoemde publikiaties, 20 personen
voor een bouwikavel.
Door toepassing van de in overleg met de
commissie voor algemeen bestuur samen-
gestelde criteria zijn overeenkomstig het
aantal nog beschikbare bouwtkavels 11 per-
sonen uitgenodigd voor een bespreking
over de verdeling der bouwterreinen. Over
de verdeling der bouwkavels werd in on-
derling overleg volledige overeenstemming
bereikt.

Ad 6.
Krediet ivoor de aanleg van een gedeelte
riolering en noodbestrating in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2.
In verlband met de verkoop van genoemde
bouwpercelen in het bestemmingsplan
„Brinlkerhof 1973, nr. 2", is het noodaake-
lijlk, dat een begin wordt gemaakt met het
taouwrijpmaken van dit plan.
In eersite insitantie kan worden volstaan
met de aanleg van een gedeelte van de rio-
lening en enkele noodstraten.
Met deze werkzaamheden is naar raming
een bed/rag gemoeid van ƒ155.668,70, ex-
clusief btw waarvan ƒ 73.304,50 voor de
riolering.

B. Ad 1.
Verhoging vergoeding voor het gebruik-
maken van het centrale radio/tv-antenne-
systeem
Door het vaststellen van de begroting de-
zer gemeente voor het jaar 1977 heeft de
gemeenteraad tevens zijn goedkeuring ge-
hecht aan de voorgestelde verhoging van
de vergoeding voor het C.A.iS.
Deze vergoeding was noodzakelijk tenein-
de de hogere kosten van onderhoud, admi-
nistratie ejd. uit de meerdere opbrengst te
kunnen dekken.
De gemeente int twee verschillende ver-
goedingsbedragen, namelijk:
1. een bedrag als dekking van de kosten

wegens rente en afschrijving geïnves-
teerd kapitaal, onderhoud ejd., dat per

l januari 1977 wordt gebracht op ƒ42,-
per jaar (hierin is de verhoogde btw
van 18% begrepen!);

2. een bedrag enkel ter dekking van de
kosten van onderhoud ejd. (hst aandeel
in de investeringskosten van de aanleg
is in het verleden reeds door de gebrui-
ker van het OAJS betaald) ; verhoogde
vergoeding per 1-H1977 (eveneens In-
clusief btw) ƒ 18, — per jaar.

De inning van deze bijdragen geschiedt 2x
per jaar, namelijk omstreeks de helft van
elk der twee half jaren dloor toezending van
een rekening met accept-girokaart door de
gemeente Vorden.
Dit laatste geldt niet voor de woningen van
de woningbouwvereniging „Thuis Best" in
deze gemeente, aangesloten op het CAS;
Voor deze woningen wordt de verhoogde
vergoeding in de maandhruur doorberekend.

Ad 2.
Sneeuwruimen op trottoirs
(artikelen 148 en 149 van de Algemene
Politieverordeningen)
Het blijkt dat velen nauwelijks of geheel
niet heit trottoir voor hun woning sneeuw -
c.q. ijsvrijimaken.
Bij deze wijizen wij u op onderstaande arti-
kelen van de Algemene Politieverordening,
t.iw. :

— artikel 148:
De hoofldgebnuikers van de binnen de be-
bouwde 'kom gelegen gebouwen, erven
daaronder begrepen of terreinen, en bij ge-
breke daarvan die zakelijk gerechtigden
daarop, zijn verplicht de voetpaden, de
langs of voor die gebouwen of terreinen
gelegen wegen of als zodanig gebruikte
wegigedeelten van die wegen, zodra dit re-
derlijlkerwijs verlangd -kan worden, ter
breedte tvan één meter na sneeuwval
sneeuwvrij te maken en te houden en bij
gladheid met zand, zout of 'n andere daar-
voor geschikte niet bijtende stof te be-
strooien.

— artikel 149:
Het is verboden sneeuw en jjs, afkomstig
van gebouwen, erven daaronder begrepen,
of van terreinen naar wegen over te bren-
gen.

van Vorden wenst
prettige kerstdagen en een

goee - maar vooral ook veilige - jaarwis-
seling.

Koerselman
cassettes

Z I U V B M W I T K Ci E L.» TA AC

Voorzitters van Vorden en Ratti teleurgesteld/verwonderd
over uitlatingen van de wetho uder van sportzaken
Hetgeen de wethouder van sportzaken de heer H. A. Bogchelman tijdens de begro-
tingsvergadering over de velden van de voetbalvereniging Vorden en Ratti te berde
heeft gebracht is bij de respektievelijke voorzitters in het verkeerde keelgat gescho-
ten. Voorzitter F. C. A. Scharrenberg van Vorden toonde zich ernstig teleurgesteld
over de uitlatingen van de heer Bogchelman.

De wethouders verklaarde namelijk dat een
vierde veld voor de voetbalvereniging Vor-
den momenteel niet erg urgent is. „Ook al
omdat de zaterdagvoetballers van Vorden
zijn overgegaan naar Ratti," zo argumen-
teerde de wethouder.
„Ik begrijp hier werkelijk niets van. We
zitten met simart op een vierde speelveld
te wachtten en dat weet de heer Bogchel-
man best. We heblben momenteel inderdaad
twee speelvelden in goede staat. Het der-
de speelveld wordt echter permanent ge-
bruikt voor de trainingen. Aan het eind
van de zomer zag dut veld er goed uit. Moet
je nu eens zien, geen grassprietje meer te
bekennen.
Zouden we op dit moment een oefenter-
rein ter besichikflcing hebben met daarnaast
drie speelvelden, dan zouden we het wel
redlden. De wethouder kan wel argumen-
teren dat de zaterdagafideling naar Ratti is
gegaan, maar dit is all 2,5 jaar geleden.
Momenteel heblben we in totaliteit zelfs
meer elftallen dan in 1974.
Met negen senior-elfitallen, 5 junior- en 6
pupililen-elfitallen kunnen we met de vel-
den die we momenteel hebben niet toe," al-
dus een verbitterde voorzitter Scharren-
berg die het rapport van de Vereniging
voor Ned. gemeenten aanhaalt, waarin
sltaat dat de voetbalvereniging Vorden voor
1980 over tenminste vier speelvelden en
een oefenterrein moet beschikken. Het
probleem doelt zich echter voor dat de hui-
dige aikkommodatie niet uitgebreid kan
worden, zodat een andere oplossing moet
Worden gezocht voor een vierde veld.

Volstrekt oneens
Over de velden van de voetbal vereniging
Ratti merkte wethouder Bogchelman in de
raadsvergadering op dat deze velden min-
der goed zijn en dat ze hebben geleden
door de aanleg van gasbuizen en dat er te
lang- op werd gespeeld (o.a. toernooien na
afloop van de competitie). Voorzitter R. A.
Heuvelink van Ratti zei ons hoogst ver-

baasd te zijn over de woorden van de wet-
hoouder.
„Hier wordt min of meer gesuggereerd dat
het onze schuld is dat de velden minder
goed zouden zijn. Ik ben het hiermee vol-
strekt oneens, inderdaad heblben we het
hoofdveld gebruikt voor het hooiden van
toernooien, maar dat kon omdat allang te-
vioren was besloten het veld opnieuw in te
zaaien. Momenteel ziet het veld er gewel-
dig uit en hopen we er in het voorjaar op
te kunnen spelen.
Het tweede veld is ook bijizonder mooi. Ik

begrijp de wethouder niet dat hij meent
dat wij minder goede velden hebben. Alleen
het derde veld is een probleem,, omdat dit
veld ook voor trainingen wordt gebruikt,"
aldius de heer Heuvelinik.
Door de aanleg van gasbuizen heeft men
bij Ratti enkele jaren steeds over twee vel-
den kunnen beschikken omdat één veld of
„rust" gegomd moeslt worden of moest wor-
den ingezaaid.
Voorzitter Heuvelink is dan ook van me-
ning dat men bij Ratti altijd zorgvuldig
met het gebruik van de velden is omge-
sprongen. „Wanneer wethouder Bogchel-
man komt kijïken, kan hij zich hiervan
overtuigen," zo zegt de Ratti-praeses.
Riatti beschikt momenteel over zeven se-
niorelfitallen, drie junior-, één pupillen- en
één dameselftal. „Wanneer alle drie velden
volgend jaar bespeeld kunnen worden, red-
den we het wel," aldus de heer Heuvelink.

BETALING
ABONNEMENTSGELD

CONTACT
U kunt vanaf heden tot en met 3il decem-
ber 1976 uw abonnemenitsgelld voor het jaar
1977 voldoen per Rabobank nr. 36.64.02.374,
Amrobank nr. 48.63jl9.i24o of per postgiro
nr. 1205867 t.njv. Drukkerij Weevers b.v.
Vorden, of aan de drukkerij, Nieuwstad 12.
Kantooruren maandag t.im. vrijdag van
8.00-12.OO en van Ii3.00-17.0l0 uur.

Het abonnementsgeld bedraagt
f 26,— per jaar

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

DE SCHILDERIJEN.
TENTOONSTELLING VAN

JAAP DOES
IS VANAF 24 DECEMBER

4 UUR

gesloten

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

witte
damesblouse

L/M alle maten

normale prijs 29,50
deze week

19,50

RUURLO

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Vrijdagavond 24 decemiber (Kerstavond):
23jOO uur ds. J. B. Kuhlemeier, Kerstnacht-
dienst, mjm.iv. Soirsuim Oorda; zaterdag 25
decemiber (Ie Kerstdag) : 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Kerstidienst; zondag 26 de-
cember (2e Kerstdag) : 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink, een gezamenlijke Kerstdienst
im.m.v. Het Vo^rdens Damesikoor.
Beide dagen kinder-oppas in De Voorde.

Kerstfeesten Zondagsschool :
Ie Kersltdag (zaterdag 25 december) :
14.30 uur Zondagsschool Medler /Lande,
Medlerschlool ; 19jOO uur Zondagsschool
dorp, Herv. kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 24 december: 23.00 uur Kerst-
niachtdienst, ds. J. B. Kuhlemeier, m.m.v.
miuziektver. Sursum Oorda in de Herv. kerk;
zaterd. 25 dec. (Ie Kersltdag) 10 u. ds. J. B.
Kuhlemeier, num.v. Chr. Gein. Zangvereni-
ging Excelsior; 15.00 uur kerstfeest kinde-
ren; zondag 26 decemiber: 10.00 uur Herv—
Gereformeerde dienst in de Ned. Herv.
kerk ds. J. C. Krajenbrink; 19.00 uur ds.
J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK VORDEN
Woensdag 22 dec. 19.00 uur Kerstviering
met de school De Vordering; do. 23 dec.
19.30 uur Dienst van Boete en Vergeving;
24 dec. 21.00 uur Kerstavond, kerk open
om 20.30 uur; 25 dec. 10.30 uur (crèche)
Dajgmis; 26 dec. 10.30 uur (crèche) Euch.
viering; 3il dec. géén dienst; l jan. 10.30 u.

RJC. KERK KRANENBURG
22 dec. 11.30 uur Kerstvüering met de St.
Antonius-schjolen ; 25 dec. OO.OO uur Kerst-
nacht, kerk open om 23.30 uur; op kerst-
mididag om 15.00 uur Kindje wiegen; om
10.30 uur iHuchjViiering; 26 dec. 9.00 uur
Euch.viiering; 3il dec. 19.00 uur Oudejaars-
viierinig; l jan. géén dienst

ZQNDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, teL 057ö2-d2ö5
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelgk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
btj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENiL)-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Vrijdagavond 24 december 7.00 uur tot
maandagmorgen 27 decemiber 7.00 uur: dr.
Wegchelaeri, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 'a morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaor, tel.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-43.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELT JE-DEK-JE
Héle maand december mevr. Takkenkamp,
tel. 14212, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00
uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gébeM worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfi geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrtydag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrtJdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamor van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo beredkibaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2340

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345



^Zilvervloot
ÈÈ Groot spaarvoordeel voor spaarders van

151/m 20 jaar! Het Zilvervloot spaarplan
heeft een geweldige premie aan boord! Wat dacht
je van 10 % ekstra premie over het gespaarde
bedrag plus de rente. Folder halen bij de Rabobank
en vlug aanmonsteren op de Zilvervloot! ff

Rabobank fS
geld en goede raad

Rapportentijd
Ouders, heefit uw Mnid op school
't moeilijk in een grote klas?

De Medlerschool kan 't kind helpen
oanjdajt er les wordt gegeven in
kleine groepen.

Inlichtingen: Rjuiurtoseweg 106,
Vorden (telefoon 057152-6615)

öefvraagld:

winkelmeisje
± half januari

Bakkerij van Asselt
Zultiphe-nseiweig - IVorden

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Kerstdagen
donderdag 23 december
kooipavtond t.m. 9 uur;
vrijdag 24 decemlber tjn. 4 uur open

Oud en Nieuw
vrijdag 311 decemlber
tjiti. 4 uur open

Algemeen Ziekenfonds

„O.G.Z.O"
Moet u uit het ziekenfonds omdat u boven de
loon- of inkomensgrens komt?
De particuliere Ziektekostenverzekering

„OOST-NEDERLAND11

waarvan het Ailtgemeen Ziekenfonds „O.G.Z.O."
te Goor de adiministiratie verzorgt, geeft u nadere
inlichtingen (tel. 05470-3805).

Ook de plaatselijke zaekenfondslbode de heer

J. H. OONK
Wilhelminalaan 3 (tel. 05792-1419) kan u infor-
meren. Deze heeft spreekuur elke dinsdagavond
van 18.45 tot 10.45 uur in het Groene Kruisg'e-
foouw.

Voor KEJRiSTKAAiRTElN en BOEK-
JES, LOPERS, LAKENlS, SERVBT-
TTEN enz.
AOENIDA'IS, BOEKEN, KALEN-
DERS EN AJüMANuAJKKEN

HET ADBES
Boek- en kantoorboekhandel

Hietbrink
Zfutphenseweg - Vorden

André
Speciale aanbieding in
kinder terlenka broeken

86-U10 ..................... 19,95

2 voor 35,-

miaten 116-H52 ..................... 22,50

2 voor 40,-

Als speciale attentie: by inlevering
van deze advertentie

2,50 KORTING
per klant op alle artikelen!

Tot ziens op de vrijlda
24 december in Vorden:
Telefoon 05437-4)009

enmiarkit van

Voor .

Wranglers
pantalons
is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Wij wensen u allen

PRETTIGE KERSTDAGEN

VAN

EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

BABY-MEUBELEN
KINDERWAGENS

alles uit voorraad

reservering zonder risiko

gratis thuisbezorging

LANDEWEERD
ZUTPHEN

Laarstraat l - tel. 05750-14394

„Woongaard" ,
het landeltJk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelijk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Oentrum aangesloten
makelaarskantoor.

j Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarslianboor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

STAAL.STRALEN
WQ maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

BORRELHAPJES
WARM EN KOUD

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Autorijschool T E G E R
StatiéTïISÏraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomai^ne DAF

SPECIALE KERSTAANBIEDING

VOËTBAL-
KOÜSEN
geel-zwart, groen-wit

nu 3,95

LEDEREN
VOETBAL
nu 14,95

Wapen en Sporthandel

steeds doeltrtffendl

Zutphenseweg — Vorden

Wie thuis een enquête-formulier
ontvangen heefit vian de

STICHTING JEUGDSOCIETEIT
YORDEN

en niet is opgehaald, kan het inleve-
ren bij W. Geepken, 't Vogelbosje 8,
of tijdens de filmavond, 2e Kerstdag.

Wij wensen alle deelnemers een prettige kerst
en een goed 197f7 toe!

Kerst- en
Nieuwjaars-
kaarten

KOERSELMAN

groene pukkel
normaal 12,95 deze week

9,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewejf - Vorden T* Icfooit 05752-1514

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Vrije vogel
m pull van

zuiver scheerwol

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

HAROLD

Henik en
Gerrie Groot Roessink-

Havertoamp
Monique

Vonden, 16 december 1976
Hengeloseweg- 9

Voor de zeer vele blijken
van spontane hartelijkheid,
bloemen en kado's, die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij u
hartelijk danlk.
Mede daardoor werd onze
trouwdag onvergetelijtk.

iBert Dimimendaal
en
Wilima Dimmendaal-

Denlkers

Vorden, december 1976
Meuwstad 18A

Te koop:

mooie
kerstbomen
alle maten

Peppelman
Kerkhoflaan 3, Vorden

Te koop: Lego trein op
batterijen; met wissels,
Dverwegen enz. Wil'hel-
münalaan 8.

Te koop: rjb. vaarskalf
van goede prod. Temmink,
ROHHlloseiweg 117, Vorden.

Te koop: in goede staat
verkerende cirkelzaag-
machine met krac'htmotor.
Bouwbedrijf Rondeel, Ruur-
loseweg, Vorden, tel. 1479.

Te koop aangeboden:
2 paar hoge Noren maat 37
en 38 ƒ30,— per paar; l
MouLinex grill ƒ85,—; l
koelkast ƒ100,— ; l elektr.
kachel ƒ10,—; l Berber
tapijt 200x300 cm ƒ600,—.
Alles als nieuw. Christina-
laan 2, Vorden.

Hioning te koop. Insulinde-
laan 36, Vorden.

Aimlbtenaar der gemeente-
secretarde zoekt samen met
zijn vrouw tijdelijke woon-
ruimte in Vorden. Bereik-
baar op heit gemeentehuis
Vorden (vragen naar de
heer Plomp), tel. 2323, of
's avonds 05205-1634.

Te koop: 2 ijzeren waslijn-
palen; kinderstoel en reis-
wieg. Tel. 05752-2521.

Te koop: kerstbomen met
of zonder kluit. L. Wol-
sing, Heit Hoge 15.

Te koop: g.o.h. dressoir en
awart-fwiit TV, groot beeld.
Sloteteeg 8, Hengelo GJd.

Jongeman 21 jaar, werk-
aaam (bij kleermaker
Aaritsen), zoekt kamer met
kost en inwoning. Inl.:
D. Koning, 'tel. 01846-4252.

Kerstbomen
alle maten,
ook met kluit.

Boomlkwekerij Tuincentrum

M. G. Spiegelenberq
Ruurloseweg 26, Vorden,
telefoon 05752-1464.

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Kerstbomen
Omorikol

iets aparte
alleen bij:

BoomifowieikieTfl Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Rjiuirtoseiweig 26, Varden,
telefoon 05752-1464.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
met inachtneming van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, aan de volgende heren/
familie vrijstelling te verlenen van de betreffen-
de bepalingen van het Bestemmingsplan Buiten-
gebied 1070:

A. De heer C. J. Klijn, Deldenseweg 4 te Vonden,
voor de verbouw van de boerderij aan de Del-
denseweg 4.

B. De heer J. Ducassen, Rudolfsitraat 32 te Bor-
oulo, voor de verbouw van de woning Ganzen-'
iste eg 6.

C. De familie Frogernvan Dortth tot Medler, kas-
/teel Medler te Vorden, voor de verbouw van
de boerderij aan de Mosiselseweg 20.

De betreffende bouw- en situatiëtelkeningen lig-
gen vanaf 27 decemiber 1976 tot 10 januari 1977
voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage;
gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schrdfitelijik bezwaren tegen gemeld voornemen in-
dienen bij burgemeester en wethouders.

(Burgemeester en wettihouders van Vorden,
Mr. M. Vunderink, burgemeester.
J. Drijfihout, secretaris.

Vorden, 20 decemiber 1976.

Kerstnachtdienst
in de Hervormde kerk te Vorden

vrijdagavond 24 december,
aanvang 11.00 uur

Voorganger: ds. J. B. Kuhlemeier

Begeleiding samenzang:
Rudd van Straten, organist
dhr. Muzdekver. Sairsum Oorda

Iedereen is van harte welkom!

De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie van
de Henv.- en Gereformeerde kerk te Vorden.

Wij wensen u

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG 1977

Makelaars- en assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Het Jebbirtk 11 Vorden

Fam. Helmink
EN MEDEWERKERS

wenst u allen

PRETTIGE FEESTDAGEN

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG
1977

Ten Brinke
Zmtiptienseweg 121 _ Viorden

Wij wensen u allen

EEN VOORSPOEDIG 1977

Loonbedrijf Haaring
Beunksteeg 2 - Hengelo Gld.

Wij wensen u allen

PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG

EN EEN GELUKKIG 1977

textiel CA mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel «37 vonten

Wij wensen alle mensen
de beste wensen
voor de komende
•feestdagen en het
nieuwe jaar.

FAM. A. BEEFTINK EN
MEDEWERKERS

VEILIG VERPAKT

Verkoop 29, 30 en
31 december

Rotjes, kanonslagen,

ladycrackers

Grote keuze in vuurpijlen

en raketten.

Diverse soorten

CHINEES
VUURWERK
kleurrijk en effektvol

(31 december 4 uur
gesloten)

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Wij wensen alle kliënten, vrienden
en bekenden een

ZALIG KERSTFEEST
EN EEN
VOORSPOEDIG 1977

FA SCHOENAKER
RuuiTloseweg 64 Vorden

Kerstavond en Oudejaarsavond
zijn wij na 19.00 uur

GESLOTEN
en Ie Kerstdag de gehele dag

FA H. GROOT ROESSINK EN ZN
Hengeloseweg 9

wenst u prettige kerstdagen
en voorspoedig 1977

Wij hebben onze

WELKOOP TUINGIDS
REEDS BINNEN

Als u nu de tuingids haalt en de

bestellijst inlevert voor 15 februari

a.s. krijgt u

15% korting
en u bent er zeker van dat u de

bloem- en groentezaden tijdig

in uw bezit hebt

wellc0®|)
Hengelo, tel. 05753-1787

Linde, tel. 05752-6641
Ruurlo, tel. 05735-I54I
Vorden, tel. 05752-1 352

Wij wensen u

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

VOORSPOEDIG 1977

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd

wenst allen

prettige kerstdagen

en een

voorspoedig 1977

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Aig. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigareomag. BOEBSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP teL 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214
Algemeen Dagblad
(ochtendblad)

ivraagtt met spoed een
AKTIEVE AGENT/
BEZORGER (STER)
ivioor agentschap
Vorden
i (Scholieren komen
look in aanmerking)
Moge toeslag,
igeen incasso

Aianim.: de heer J. Wissels,
HjK. van Gelreweg 28, Vor-
den, tel. 2437.

Kunstgebitte urepara tle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

i Voor de jaarwisseling

OLIEBOLLEN
bel 1877

l A. G. Schnrink i
Burg. Gaileetstraait - Vorden

Onze kantoren zijn i.p.v.

vrijdagavond 24 december

1976 geopend op

donderdagavond

23 december 1976
AMROBANK

NUTSSPAARBANK

RABOBANK Kranenburg

RABOBANK Vorden

VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK

GROTE SORTERING
Verkoop 29-30-31 december

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Tel. 1261



Koop rechtstreeks
van groothandel
naar consument
20 tot 40% korting

Slechts 'n kleine greep
uit onze enorme
kollektie
kerstaanbiedingen

PRIJZEN INKL B.T.W.

Kleuren TV's
Bij ons de laagste prtfs. Ook dan nog
een Inniilprys voor uw oude TV!
OLoewe Opta 67 cm 1788,—
Nordonende 67 cm 1798,—
BLauptmM 67 om 1798,—
SchauhnLorenz 67 cm 1868,—
Telefuniken 67 cm 1798,—
Philips 67 cm 1828,—
Graetz 51 cm 1348,—
Telefunken SI cm 1368,—
Indesit 67 cm 1368,—
Zwart-wit TV's vanaf 878,—
Draagfaare TV's vanaf 248,—
Stereo comlbdnaitdes radio-cassette,
pick-oip incl. boxen
2 x 15 Watt 648,—
Schaub-iLtorenz stereo radio Hi-Fi
incl. boxen 2 x 30 Watt 868,—
Schiauib-Lorenz stereo radio-cassette
incl. boxen 2 x 15 Watt 798,—
Telefunken stereo radio
incl. boxen 2 x 15 Watt 398,—
Transistor radio's op licihitnet
en battertj vanaf 39,95
Draagbare radio-casaette-
recorders vanaf 148,—
Stereo pick-ups
incl. boxen vanaf 148,—
Cassette recorders op lichtnet
en batterij vanaf 69,—
Muziek cassettes 6,75
Stereo hoofdtelefoons vanaf 19,95

Remlngton artikelen
bij ons altijd 25% korting

Vaatwas-
automaten
Bosch - Bauknecht -
AEG vanaf .. 648,—

NDLFISK de ijzersterke
STOFZUIGER uit DENEMARKEN

by ons de LAAGSTE PRIJS!

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
hj) Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers.
Het adres met het beste advies,
jarenlange ervaring. Een keus uit
meer dan 80 modellen.
Bauknecht 225 liter ............ 548, —
Baukn«cht 350 liter ............ 678, —
Baukniecht 460 liter ............ 798, —
Esta 300 liter .................. 528, —
Bosch 210 liter .................. 498,—
Bosch 260 liter .................. 598, —
HiMon 220 liter .................. 498,—
AEG-Lande 220 liter ......... 498, —
AEG-Onde 500 liter . 848,—

Ruim gesorteerd in
DIEPVRIESKASTEN

ALS EXTRA KERSTAANBIEDING
Bauknecht dlepvrleskast
135 liter 398,—

Wasautomaten
Hij ons de scherpste prys; dan ook
nog een inruilprijs voor uw oude
machine!
Zanker 481L 1048,—
Zantoer 450 998,—
AEG bovenlader 678,—
Bosch bovenlader 698,—
Bauknecht W.A. 632 1098,—
Bauknechit 4704 S 548,—
Bauknecht W.A. 49 948,—
Indesit 378,—

MIELE WASAUTOMATEN
by ons de LAAGSTE PRIJS

EXCELSIOR STOFZUIGERS
700 Watt . 179,—

Droogtrommels
Hollands klimaat eist 'n drooganto-
maat!
2ianker - BauknecM - Khedngold -
Engildslh. EJlectric etc vanaf ... 298,—

Klein
Huishoudelijk
Eléktr. radiatoren op oliebasis
incl. thermostaat vanaf 99,—
Aüzuigikappen vanaf 119,—
Oenttrifiuiges 3l/? kjg
2800 toeren vanaf 128,—
Stofizuigiens sleemodel vanaf 98,—
Elektr. kookplaat 2-pdts
vanaf 84,—
Iiwentum 2-ipers.
elektr. dekens vanaf 119,—
Raamiventilatoren vanaf 34,50
Bannensets 7-deug1 vanaf ... 69,—
Mixers vanaf 39,95
Haarföhns vanaf 29,95
Carmen knulseits C 18 69,95
Haankroilitanigen vanaf 9,95
Qitrusipers vanaf 29,95
Koffiezetapparaten
8 kops vanaf 49,95
Koffiemolens vanaf 17,45
Theeliich't(jes vanaf 9,95
Sferjjlkbouten vanaf 19,95
Stoomisrtrfl'kjbouten vanaf ... 39,95
Kalorik haandroogUoappen ... 49,95
TafelgiüLLs vanaf 79,95

Daibbeldeure koelkasten
240 liter vanaf 478,—
Komlbikast 350 liter - 190 liter
koel, 160 liter wies 828,—
Tafelmodel koelkast + Btna 4-pits
kookplaat, incl. afd., kompl. 479,—

B.K. PANNEN
bij ons altijd 20% KORTING

In onze afdeling
GEREEDSCHAPPEN
vindt u alles voor de
HOBBY EN VAKMAN

EXTRA AANBIEDING:
Boonmachine met standaard
kompleet in tas 98,—
Klopboormachine 2 toeren ... 198,—
Hiaaksie slflprnacMne 2000 W. 348,—
Groot assortiment in handgereed-
schappen tegen zeer scherpe prijzen!

HOBBYLADDERS 10-, 12-, 14
bij ons de laagste pr(jHl

spot

Beschikt u niet over voldoende con-
tanten - Financiering mogelijk

Afdeling land-
en tuinartikelen
Alle soorten gaas - puntdraad
500 nieter 49,95
Weddepalen - Draaxirnaterialen -
Kruiwagens
Dixxjgvoederbaikken voor varkens
en bigigen
VeedrlnlktoaMtiein voor koeien en
vartkens
Betonmolens 120 liter, 14)0 liter,
160 IMer vanaf 898,—
(ook in hiuur)
MJaste heaters verschillende
modellen vanaf 698,—
(ook in kuur)

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keua . lage prtys - vlotte levering

Eigen servicedienst

Dag en nacht service op diepvriezers

24 uur service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen

Eigen onderdelenmagiazyn

Wfl staan 365 dagen per jaar voor u ktear

Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

GROOTHANDEL B.V.
IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

'Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 26 december

Arsis

Wij kunnen nog steeds - op korte termijn -

ENKELE VAKBEKWAME
MEDEWERKERS
PLAATSEN
Geboden wondt gevarieerd werk en
een prettige werksfeer

BIJENHOF's
FIJNHOUTBEWERKING
IndiustrUeweg - Vanden - Telefoon 05752-121̂
Na 6 u/ur 1617

nu overal
airconditioning

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
&tafvrfl vegen - met bewfls voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
CITROEN 2CV4 1971
CrURQEN 2OV4 1971
FORD TAUINUS 1600 L 1973
OPEL KADETT StaMon 1968
FEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1100 LX 1976
SIMGA 130CI 1972
VW Variant 1970

Zet uw auto op nieuwe banden. Tot het
nieuwe jaar geven wij

40% korting
OP ALLE SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYDTAJDEALER
Spalstraat 28-30, Hengtdo, tel. 05753-1256
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KERSTVOORDEEL
MANTELS
nu 70,-100,-120,-
JAPONNEN

50,- 70,- 90,-
PAKJES w.o. Jin Jersey

90,-125,-
ROKKEN, BLOUSES

15,- 30,- 40,-
LANGE ROKKEN
vanaf 49,50
BONTJASJES
vanaf 190,-
PULLOVERS
vanaf 15,-

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

RUURLO
Donderdag 23 december koopavond

OPEN HUIS bij Autobedrijf HERWERS b.v
Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze

geheel verbouwde en gemoderniseerde

werkplaats te komen bezichtigen op:

woensdag 29 december

van 15.00 tot 21.00 uur

donderdag 30 december

van 10.00 tot 21.00 uur

vrijdag 31 december

van 10.00 tot 15.00 uur

DATSUN
Hummeloseweg 10
HENGELO Gld.
Telefoon 05753-2244*
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Terwille
van

de
LIEFDE

MOET met het christendom, althans met de mensen die
het belijden, toch iets niet in orde zijn. £ijn geschiedenis
is vol onderlinge strijd. Terwijl toch het voornaamste gebod

ervan de Jiefde is. Maar zo gauw zijn er meningsverschillen over
uitleg van bijbelwoorden of over kerkelijke gebruiken en voor-
schriften of er ontbrandt een onderlinge strijd, eerst in woorden,
later vaak ook gevolgd door daden. Dan blijkt het gebod van de
liefde voor de medemens achter te blijven bij de eigenwaan dat
men .het beter weet dan de ander, Gods woord, beter interpre-
teert en de ander dus een zondige leer volgt, die in Gods naam
bestrijding vereist.

De eeuwen door zijn er martelaren geweest, niet alleen voor maar
vooral ook door het christendom, zijn er bovendien afscheidingen
op allerlei woorduitleggingen. Niet alleen zijn er daardoor in het
christendom een viertal verscheiden „kerken" gekomen, maa.
ook daarin - en vooral in de protestantse kerk - zijn weer verschei-
dene richtingen ontstaan.

En ondanks een Wereldraad van Kerken bestrijdt men elkaar, in
woord en daad. Momenteel bestrijden in Noord-lerland katholie-
ken en protestanten elkaar weer te vuur en te zwaard. En geen
paus en geen synode durft er zich mee te bemoeien en ziet kans
om die leren weer de liefde tot de medemens als hoogste gebod,
van waaruit men moet leven, te doen nastreven.

A LS WE alleen Nederland nemen, hoe versplinterd toont zich
* » dan ook hier het christendom. Bekijk eens de lijst van kerk-

diensten m een gemiddelde Nederlandse gemeente. We
ontwaren dan enige tientallen verscheidene kerkjes, allemaal met
een eigen leer. leder voor zich heeft bepaalde teksten uit de bij-
bel op zijn manier uitgelegd, meent daardoor niet meer met die
andere christen gezamenlijk~te kunnen bidden en zingen.

Als we geloven m Jezus, de oorsprong van het christendom, dan
zouden de christenen toch moeten begrijpen dat het niet gaat
om de uitleg van wetswo'orden en dus ook bijbelwoorden. Jezus
wees een wetmatige uitleg ervan ook af. Het gaat toch immers
om de eigen intentie waarop men het geloof in God beleeft en
daarbij de liefde tot de medemens betracht.

Al die bijbeluitleggers zijn van een verkeerde intentie uitgegaan.
Ze meenden dat ,,het woord" belangrijker was dan de daad. Ook
bij andere godsdiensten komt dat trouwens wel voor, de koran
heeft ook diverse uitleggingen en volgelingen daarvan gekregen.
Het schijnt of de mens de daad te moeilijk vindt om te volgen en
zich daarom maar op perfectionering van c\e uitleg van ,,het
woord" stort, om zich daarmee te verontschuldigen voor zijn ge-
brek aan moed om consequent de naastenliefde te betrachten.
Maar het gaat toch alleen om het „Geloof, hoop en liefde, maar
het meeste is de liefde".

A LS WE daar nu alleen maar van uitgingen, dan konden we
• * eigenlijk alle apostelen wel vergeten. Dan waren we terug-

gekeerd tot de kern van het christendom, waar geen ver-
scheiden uitleg van mogelijk is. Maar het betrachten van die liefde
is nu eenmaal erg moeilijk, leder mens is verschillend en doet dus
ook verschillend.

En het blijft zo moeilijk om je zelf weg te cijferen en de daad van
liefde belangt ijker te stellen dan eigen leven en welzijn.

Bij het naderen van.Kerstmis, in de eeuwen van het christendom
altijd beschouwd als het feest van de vrede, zitten we met dat
afschuwelijke dilemma. Die verscheurdheid in ons zelf, in onze
kerk, in het christendom, in heel dé wereld, welke godsdienst er
ook beleden wordt. En dat toch alleen omdat we naast „Geloof,

Hoop en Liefde" nog zoveel andere, eigen normen willen aan-
leggen. Als we geslagen worden kunnen we er niet toe komen
om de andere wang toe te keren. Want daar denkt de slaander
ook niet over. En als we geverï; zeker als we liefde willen geven,
verwachten we allemaal wat terug. Dan zitten we al op de ver-
keerde weg.

* - - *

II ET ENIGE wat ons rest is nog dat we geloven. Als we het
' Geloof nu nog maar zuiver weten te houden, dan blijft er

altijd d3 Hoop. Dan mag dat geloven heel persoonlijk zijn -
wat het trouwens altijd is, ondanks alle kerken en geloofsbelijde-
nissen - want daarmede raken we toch tot de kern van waaruit wij,
ook in onze christelijke wereld moeten leven. Beginnend-bij het
begin, het Geloof, blijft ook de Hoop, blijft ook het uitzicht op de
Liefde. De cultivering van het^geloof leidt tot de liefde. Als we
dat bij alle wijdingen en alle feesten om Kerstmis in gedachten
houden, dan kan Kerstmis ons misschien toch iets „doen". Al
blijft het wel persoonlijk. Daar moeten priester en dominee zich
maar bij neerleggen. Terwille van de Liefde.

H. VAN WERMESKERKEN

(Nadruk verboden)

Een kleurplaat
voor allemaal
Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor jullie heb-
ben 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. Wie weet win je
dan wel een van de prijzen die wij voor de mooi-
sten hebben uitgeloofd.

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

Naam:

Straat:

Plaats:

Leeftijd: jaar



UIT ONZE SLAGERIJ
Runderrollade

Varkensrollade

500 gram vanaf

500 gram vanaf

498
528

Elke 25e bestelde rolladë GRATIS

Fondue-schotel

Malse biefstuk

Fricandeau v.d. ham

Schnitzels

Ossestaart

Rundergehakt

4 personen

250 gram

500 gram

100 gram

500 gram

500 gram

1250
398
598
159
248
498

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade en/ of specialiteiten zoals kalfsvlees, osse-
haas, runder- of kalfstongen, salades, fondue-schotels, enz. enz.

VLEESWAREN
Rollade eigen grill 100 gram 1,89
Rosbief eigen grill 100 gram 1,98
Gekookte ham 150 gram ...1,29
Lever 100 gram 0,89

Pate div. smaken 100 gram 1,19
Filet Americain 150 gram ... l ,98
Gekookte worst, hele 2,98
Leverworst, hele 1,98

GROENTE EN FRUIT
Blanke witlof

Malse sla

Tomaten

500 gram

2 kroppen

250 gram

Zoete mandarijnen per net

Fijne handperen

Verse ananas

DOYENNE DU COMICE
per kilo

per stuk ....

BESTEL VROEGTIJDIG UW CHAMPIGNONS!!!

198
138
148
198
108
298

DIEPVRIES VOORDEEL
Tam konijn

Kalkoenpoten

Braadkuiken

heel kilo

500 gram

950 gram

GRIJPZAK
van 3,75 voor

IJstaart

IJstaart

IGLO NEGRESCO
van 6,99 voor

!GLO YANILLE-AARDBEI
IGLO CHOC-
van 2,45 voor ...............

655
298
398
298
575

498
219

WOENSDAG 22 DECEMBER
DE GEHELE DAG

GEOPEND
DONDERDAG 23 DECEMBER

KOOPAVOND

KOFFIEMELK
GROLSCH

VOOR BIJ DE BORREL
CALVE
van l ,87 voorBorrelnootjes

Wokkels

Snack cups|̂ %voor

NATUREL OF PAPRIKA
van 1,15 voor

MELBA
pa|, van 1,51

Knak worst jampot van 1,35 V0or

Puntasperges

After Eight

Kersenbonbons

Chips

blik 250 gram

doos van 4,02 voor

MON CHERIE
van 3,30 voor

NATUREL OF PAPRIKA
grote baal

129
99
109
99
98
198
289
289
109

Direktie en Personeel ASO supermarkt wenst u p\

UIT ONZE WIJNHOEK
Cötes du Rhone fles

Bourgogne Aligote ^ fles

Bordeaux Petit Chateaux

Combano sherry per fle$

Sandeman sherry „. fles

ROOD- WIT OF ROSE

van3.75voor

Mouserende Rosé

Martini Vermouth

Landwijn voor slechts

Arrteo VRUCHTENWIJN MET
Ml Ubd JONGE GENEYER liter

FRAMB.-BESSENWIJN MET
JONGE GENEVER liter .

Advokaat

425
598
425
445
695
345
425
498
l 1 1

225
235
398



UNOX

Champignon-
soep
4 bordenblik

van 1,85 voor

APPELMOES

<

\
si\ i rt

»

M-

Slaolie

Slaolie

A en O
per fles

r/

Cakemeel

Oliebollenmix

Rozijnen

Krenten

Poedersuiker

CALYE
fles van 3,05 voor

HONIG
pak van l ,06 voor

HONIG
pak van 1,14 voor

NIEUW
pak van 1,49 voor

200 gram van 0,95 voor

200 gram van 0,95 voor

STROOIBUS
250 gram .................

159
259
69
79
129
69
69
121

Verder o.a. gist, sucade, snippers, koek kruiden, anijs, gem. anijs, enz. enz. enz.

\prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Uit onze
Brood-, Noot-, en Kaasboetiek

Unie kaas belegen „<,„„,„ 428

136
308
139

500 gram

100 gram van 1,69 voor

PRELAT
250 gram van 3,81 voor

Brie v.d. mat

Gamenbert

Walnoten 200gram
IN ONZE NOTENBAR PRACHT SORTERING LOSSE NOTEN

Hazelnoten
Krentebrood
Slagroomkersttaart
Appelkersttaart
Sneeuwster

netje

MET SPIJS
nu voor

nu voor

nu voor

nu voor

129
500
575
475
498

KERSTKRENTEBROOD plm. 900 gram

WEIHNACHTSTOL
VAN OPLAAT'S WARME BAKKERIJ 650

Kerstkransjes 250 gram

Amandelkransjes >MB
per pak

198
109

FEESTVOORDEELTJES
Augurken
Paneermeel
Klop-klop
Griekse perziken
Pink zalm
Haringrugjes

3/4 pot

2 pakken van 1,58 voor .

MAGERE GARNERING
van 1,27 voor

literblik van 1,98 voor

blikje van 3,35 voor ..

OUWEHAND
jampof van 1,93 voor

159
98
98

169
298
179

ROOMBOTER
250 GRAM van 2,35 voor . 209

vqn M4 voorBierpul mosterd

Galgos olijven
Slagroom , /4 „rtr van, 79 voor

John Moir pudding 2 pakjes
Doperwten

Appelsap of Jus d'Orange
literpet van 1,32 voor

London tonic

ii Cola

,lterfles van M9 voor

literfles van 1.32 voor

Appelsap of Jus d'Orange
3 flessen voor .........

Seven Up DE ENIGE ECHTE
van 1,32 voor ...

129
229
149
99

159

105
129
109

198
109

l

DE BETUWE

TWEEDRANK
diverse smaken van 2,45 voor 199

BLOEMEN EN PLANTEN
Grote kerstster 325 Fresia's per bosje 229

UIT ONZE SLIJTERIJ
Citroen-brandewijn

Jonge genever

Vieux

Jonge genever

Vieux

Jagermeister

BOLS

Bootz likeuren

Bessengenever

Beerenburger

Vat 69 whisky

Sherry

FLORIJN
liter

FLORIJN
liter

FLORIJN
liter

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

van 15,95 voor

BESSEN, KERSEN OF
FRAMBOZENBRANDEWIJN literfles

diverse smaken

HENKES
liter

BOOMSMA
stenen kruik

per fles

COMBANO LINSON
van 6,95 voor

850
1350
1370
1170
1175
1395
1090
795
995

1195
1399
595

Al deze aanbiedingen
zolang de voorraad

strekt, geldig tot
en met 31 december
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Onze monster-kerst-kruiswoordpuzzel
Contact wenst u aangename puzzeluurtjes

Na goede oplossing van dit monsterkruiswoordraadsel, kunt u in
de tekening in het midden een rijm invullen. De cijfers in het dia-
gram in de tekening geven aan, welke letter u uit het kruiswoord
in moet vullen, om de uiteindelijke oplossing te krijgen. Deze op-
lossing is uw Kans, om één van de prijzen te winnen.

HORIZONTAAL:

t uitroep
2 vochtig
5 druppel
8 smal watertje

13 smart
16 heen en weer
18 korenhalm
19 veter
21 koninklijk besluit
23 rangtelwoord
26 muurholte
28 waterdoorlatend
30 vroegere koningin
32 deel v.e. boom
33 kleur
35 smalle plank
36 bedorven
38 mager
40 vogeleigenschap
42 edel dier
44 pi. in Z.-Holland
46 sein
48 gewicht
50 zot
52 binnenkort
53 toiletart.
54 ieder
56 vaatwerk
57 loot
59 wintervoertulg
60 mann. zoogdier
62 oud paard
64 deel v.e. schip
66 gelofte
67 bergplaats
68 oorzaak
70 verpakking
71 Fr. lidwoord
73 boterton
74 studeren
76 stel paarden
79 vogeleigenschap
80 noot
81 zijde
83 achter
84 metaal
85 bloem
87 voorzetsel
88 bouwland
89 Chr. feest
90 pi. in Drente
92 keurig
93 daar
94 en andere
95 achter
98 roem
99 luchtig verblijf

102 ongevuld
104 lengtemaat
106 en omstreken
107 roemen
109 bloeiwljze
110 rund
111 snavel
113 bijb. figuur
114 trottoir
116 voorz.
117 sprookjesfiguur
119 deel v.e. boom
120 torenomgang
122 binnen
123 soort onderwijs
124 tegenover
125 water in Brabant
128 op de wijze van
130 soort onderwijs
131 dichterbij
133 deel v.e. bloem
136 kleur
137 bevroren water
139 nummero
141 Eur. land
142 bijb. fig.
143 noot
145 tegenover
147 zeevis
148 deel v.e. huls
150 de dato
151 op grote afstand
152 vr. munt
153 wederk. vnw.
154 i.h. jaar onzes

Heren
157 telw.
158 dwarshout
160 titel
161 bijwoord
162 voegw.
164 fam. lid
165 vlaktemaat
167 roem
168 oude lengtemaat
169 nimmer
172 nummer
175 slaapziekte
177 Eur. land
180 eenmaal
182 al
185 loods
186 lidw.
187 metaal
189 naamloze

vennootschap
190 lidwoord
192 vogelprodukt
193 hechten
199 oude lengtemaat
200 pi. in Overijssel
203 verbrandingsrest
205 kader
208 noot
209 flits
213 beschadiging
214 wereldtaal
215 titel
216 binnen
217 fam. lid
219 zeearm
221 woonschip
223 paar
224 niet even
225 kenteken
227 zintuig
229 verdriet
231 hetzelfde
232 pi. in N.-Brabant
235 tocht

237 metaal
238 kant
241 tegenover
243 sprakeloos
246 dwarshout
248 begrip
251 vr. munt
255 spil
257 onnozel mens
259 opsporingsmiddel
262 nota
265 inbraak
268 bezit v.e. boer
270 telw.
272 duinvallei
273 nummero
274 noot
275 voegw.
277 wiel
278 geldstuk
279 kweken
281 voorz.
282 water in,Friesland
283 kippeziekte
285 gissen
287 voorz.
288 opstootje
289 doffe dreun
292 broos
294 lor
295 lidw.
296 Europeaan
297 spinneweb
298 scheepskabel
300 een zekere
302 hert
304 steensoort
306 keurig
307 deel v.e. fiets
309 snelle loop
312 rarve
314 onderricht
316 kloosterlinge
317 Bidt
318 streling met de

tong
320 zeearm
321 godin
322 Noorse godheid
324 mann. zoogdier
326 noot
328 voorz.
331 motorrace
332 bouwmaterialen
334 verbinding
336 dwarshout
337 fam. lid
338 kleur
339 ijdele gedachte
340 Europeaan
341 spil

VERTIKAAL

1 Schel
2 achter
3 vlaktemaat
4 lidw.
5 grote plaats
6 kleverige stof
7 telw.
9 water in Friesland

10 bier
11 verpakkingsmiddel
12 heilige
14 loot
15 vogelprodukt
17 huid
18 pi. in Duitsland
19 voeg
20 zandige kust-

strook
21 steen
22 slaapplaats
24 prikken
25 roemen
27 heilige
29 oude lengtemaat
31 niet parkeren
33 hert
34 verdriet
37 niet even
39 boom
41 naaigerei
43 woonboot
44 bergplaats
45 namelijk
47 wagen
48 beneden
49 nevens
51 wiel
53 fier
55 bloemenring
57 roem
58 scheur
61 drank
63 orgaan
65 Bidt
66 vogel
68 knaagdier
69 deel v.d. keel
71 verbinding
72 loot
74 kleur
75 kloosterlinge
77 klomp planten
79 pers. vnw.
81 vr. munt
82 tot en met
84 zwak
86 grondsoort
88 vlaktemaat
91 een zekere
93 bar
96 pi. in Overijssel
97 niet gespannen
98 voor alles
99 gesloten

100 vervoermiddel
101 hik bij schreien
103 en andere
104 rund
105 klap
106 een zekere
108 oude lengtemaat
110 schaal
111 bevel
112 erg
115 mak

118 jong dier
119 guit
120 speelgoed
121 flink
123 weg met bomen
126 bloedvat
127 wintervoertuig
129 spil
130 dienstbode
131 boomvrucht
132 daar
134 voorz.
135 verdriet
137 werklust
138 vruchtenat
140 regel
142 water in Friesland
144 en andere
146 alom
147 gras eten
149 onzin
150 ontberen
153 noot
155 noot
156 noot
159 water in N.-Brabant
163 rekening
166 groep zangers
168 wild zwijn
170 niet even
171 voorz.
173 overschot
174 deel v.e. trap
176 deel v.e. voet
178 elk
179 uitgave
180 eerst komend
181 mist
183 heilige
184 deel v.e. been
188 een weinig
191 wagen
194 rund
195 ooievaar
196 boom
197 Ned. Televisie

Stichting
198 kerel
201 bouwland
202 verbinding
203 bloedvat
204 noot
205 vrolijk en

bekoorlijk
206 wintervoertuig
207 delen van een uur
210 paard
211 ondeelbaar deeltje
212 zware plank
214 hetzelfde
218 korenhalmen
220 regel
222 noot
223 heilige
224 militair
226 kunstmatige

inseminatie
228 militair
230 insekt
231 hetzelfde
233 telw.
234 bevel tot stil staan
236 vaartuig
237 ongebonden
239 zot
240 verslagen
242 achter
244 deel v.e. boom
245 windvrij
247 paradijs
248 nummer
249 bemoediging
250 eerstkomend
251 het Romeinse Rijk
252 vertegenwoor-

digster
253 maanstand
254 pers. vnw.
256 telw.
257 vangwerktuig
258 Europeaan
260 stand
261 reeds
263 roem
264 ontkenning
266 regerings-

reglement
267 gewoonterecht
268 heidemeer
269 wondvocht
271 voor alles
273 kloosterlinge
276 bijb. fig.
278 bewijsstuk
280 Europeaan
281 gevogelte
284 Romeins badhuis
286 roei pen
289 de indompeling
290 calciumsulfaat
291 muntje
293 hert
296 op zekere tijd
297 deel v.e. bijenkorf
299 ons (Eng.)
301 deel v.d. Bijbel
303 geestdrift
305 van Ierland
306 nummero
307 zuster
308 slimmigheid
310 bedorven
311 internationaal
312 voedsel
313 soort school
315 aansporing
316 gevangenis
317 boom
319 steen
321 Turks bevelhebber
323 boom
325 eetgerei
327 militair
329 stad uit de oud-

heid
330 de onbekende
332 aansporing
333 daar
335 aanvoertroepen

De prijzen die te winnen zijn
KLEURPLAAT
1 e prijs . . . . .

2e prijs . . . . .

3 e prijs . . . . .

en 10 troostprijzen van

ƒ10,-

ƒ 7,50

ƒ 5,-

ƒ 2,50

Indien meerdere goede oplossingen worden
ingezonden dan er prijzen beschikbaar zijn,
beslist het lot.

Over de uitslag kan geen korrespondentie
worden gevoerd.

KRUISWOORDPUZZEL
1e prijs ƒ25,-

2e prijs ƒ 20,-

3e prijs ƒ 15,-

4e t.m. 10e prijs ƒ 10,-

De oplossing van de kruiswoordpuzzel als de
kleurplaat inzenden vóór dinsdag 4 januari
1977 aan Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad
12te Vorden.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn
uitgesloten van deelname.
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Froktie PvdA vindt bedrag
per leerling te laag

De schoolraad vioor het openbaar onderwijs
heeft hét college van B. en W. geadviseerd
net bedrag- per leerling- voor 1977 vaslt te
stellen op ƒ 73,75.
B. en W. stelden vorige weök dinsdag-
avond aan de raad voor dit bedrag niet
over te nemen, maar het huidige bedrag
van ƒ 67,— per leerling te handhaven. Dit
mede gebaseerd op informaties bjj omlig-
gende gemeentes.
Namens de Pivd A-fractie wees de heer A.
Ploeger het voorstel van het college van
de hand. „Te magere informatie," aldus de
heer Ploeger die meende dat het advies van
de schoolraajd opgevolgd diende te worden.
Wethouder Bogcheliman deelde mede dat
van de twaalf gemeentes (waar in forma-
tie is ingewonnen) Vonden met het bedrag
van 67 gulden op de vierde plaats van bo-
ven staalt. Hij voegde hieraan toe dat ver-
schillende hoofden van scholen in Vorden
te kennen hebben gelgeven met het bedrag
van 67 gulden uit te kunnen.

' Niamens de ODA deelde de heer W. A. J.
Lichtenberg mede dat zijn fraktie akkoord
ging met hot voorstel van B. en W. De
heer Ploeger bleef bij zijn ingenomen
standpunit en zei daJt de PvdA tegen zou
Stemmen.
De heer L. de Boer (Vondens Belang) vond
het jammer dait de Partij van de Arbeid
bij een dengelijlk belangrijk agendapunt
niet wenste te stemmen. Hij kreeg desge-
vraagd van wethouder Bogchelman te ho-
ren dat indien mocht blijken dat het be-
drag te laag is de schoolhoofden te allen
tijde leen extra krediet kunnen aanvragen.
Uiteindelijk wend het voorstel van B. en W.
aangenomen. De -voltallige PvdA-fraktie
onthield zich van stemming.

„Keuvelen" over kavelprijzen
Over de verkoop van bouwpercelen in het
bestemmingsplan de Kranenburg is de laat-
ste tijd in de naaJd van Vorden heel wat
gezegd,
Qp advies van de raad (B. en W. hebben
zoals bekend een ander Standpunt) kwam
het voorstel aan de orde om een drietal

bouwpercelen te verkopen aan respektieve-
lijik de heer J. J. Spithoven, Reeoordweg 6
(770 m2 grond voor een koopsom van
ƒ 315.700,—) en aan de heren A. B. Th. Nrj-
hof, Helderboomsdijik 2 en H. J. Wiggers,
Bikenlaan 8 (ellk i290 mfi voor een koop-
som vtan ƒ17.8715,—).
De heer L. de Boer (Vordens Belang) die
aan liet rekenen was „geslagen" vroeg zich
verbaasd af hoe men toch tot deze vreem-
de prijsstelling was gekomen. „Binnen het-
zelde bestemmingsplan worden prijzen ge-
hanteerd itussen de ƒ 47,02 en ƒ 61,64 per
vierkante meter. Er worden zelfs dezelfde
huizen gebouwd, notabene tegenover elkaar
waarbij de één ƒ 48,05 betaalt en de ander
ƒ53,07," aldus de heer De Boer.

Wethouder G. J. Banminlk zei dat de prrj-
izen zorgvuldig zijn nagerekend. „Het zit
'mi in de kavelprijzen. We iieibben te maken
met grote en kleine kavels. De prijs per
kavel is bepalend," aldus de heer Bannink.
'De heer De Boer bleef het maar 'n vreem-
de zaak vinden. Oip zijn veraoek zal het
college de prrjizen nogeens narekenen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KERSTNACHT-DIENST
IN DE DOBPSKERK
De Intenkenkelijke Evangelisatie Commis-
sie van de Hervrrrrde en de Gereformeer-
de kerk te Vorden belegt ook dit jaar weer
een bizondere kerkdienst op Kerstavond,
vrijdagavond 24 december. En wel de reeds
bekend geworden KERSTNACHT-dienst,
die gehouden zal worden in de Hervormde
dorpsjk enk.
Voorganger hoopt dit jaar te zijn ds. J. B.
KJuhlemeier, Gereformeerd predikant te
Vonden.
De samenzang zal begeleid worden door de
organist van genoemde kenk de heer Rudi
van Straten en ook door de Chr. muziek-
vereniging Surauim Conda.
De kaarsen in de twee grote kronen zullen
de kerlk in deze nacht verlichten. Litur-
gieën worden gestencild en uitgereikt,
leidereen is van harte welkom in de Kerst-
nacht-dienst. (Zie ook de advertentie).

GEZAMENLIJKE KERSTDIENST
OP DE TWEEDE KERSTDAG
Niadat op de Eerste Kerstdag in de ver-
sohèLlende kerkgebouwen kerstdiensten ge-
houden zijn (de Chr. Gemengde Zangver-
eniging Excelsior hoopt rnee te werken aan
de dienst in de Gereformeerde kerk) zullen
beide keuken (de Gereformeerde kerk en
de Hervormde kerk) samen een Kerst-
dienst houden op de morgen van de Twee-
de Kerstdag, zondag 26 december in de
Hervormde kerk. Het Vordens Dameskoor,
onder leiding van de heer Peter Best, heeft
reeds gaarne haar medewerking toegezegd
aan deze gezamenlijke kersitdienst. Litur-
gieën worden uitgereikt.
Het tlheima voor de prediking luidt: Kerst-
feest, aktie en re-iaktie". Organist in deze
dienst is de heer Rudi van Straten.

DE OTJDEJAABS-KOLLEKTE
Oatechisianten van de plaatselijke Her-
vormde gemeente zullen tussen Kerst en
Oud en Nieuw een enveloppe afgeven/be-
zorgen bij de 'Hervormde inwoners/stens
van onlze gemeente. In deze enveloppe zit
een infonmatie-tflolder over de landelijke
Oudejaars-ikolilekte; een deel van deze cen-
trale kolleikte is bestemd voor het landelijk
wenk van de Nederlandse Hervormde kerk
en een deel voor het plaatselijk werk van
de Hervormde gemeente.
Het ingesloten zakje wondt door de cate-
chisanten igraag opgehaald. (Mot in-
houd...). De Kenkeraad is de catechisanten
zeer erkentelijk voor hun medewerking.
Magen (diat is de wens en de hoop) de
Hienvormlde gemeenteleden royaal geven
voor deze Oudejaars-ikioUëkte.

KERSTVIERING ZONDAGSSCHOOL
Evenals voorgaande jaren willen de kin-
deren van de zondagsschool op Ie Kerst-
dag samen met hun ouders en vele anderen
het kerstfeest vieren.
De kinderen uit het dorp komen 's avonds
siamen in de Hervormde kerk en 's mid-
dags vieren de kinderen uit Medler hun
kerstfeest in de Medilenschool. Iedereen is
op deze kerstfeesten hartelijk welkom!

OECUMENISCHE ADVENTSDIENST
DRUK BEZOCHT
De Christus Koninglkerk aan Het lebbink

in Vorden stond zondagavond in het teken
rvian het a.is. kerstfeest. Door de Raad van
Kerken Vonden-Knanenlbung was een oecu-
menische advenltsdienst belegd, welke veel
belangstelling trok. Praktisch alle plaat-
sen waren bezet.
Het rJk. gemengd zangkoor Gantemus Do-
mino van de Knanenbung opende met het
intochtslied Komt ons in diepe nacht ter
ore. Verder bracht het koor dat onder lei-
ding Stond van dirigent de heer Ant. Wis-
sin|k - die oofk aan het orgel begeleidde -
nog ten gehore Nu daagit het in het oosten
en als slotilied Het licht van de Vader, dat
door allen Staande werd meegezongen.
De Schriftlezingen wenden verzorgd door
leden van de Raad van Kerken. Ds. Kra-
jenbrink, die voorganger was, hield de pre-
düking over het thema: Kerstfeest, franje
en feit Hij wees er op dat men niet in
de franje moest blijtven Steken, maar juist
de kern van de kerstboodschap tot zich
door moest laten dringen.
Namens de Raad van Kenken sprak de heer
P. Taekema, voorzitter, 'n kort welkomst^
woord en dankte odk na afloop voor dezt
gemeenschappelijke AdventSdienst ter voor-
bereiding op het grote kerstigebeuren.

Vorden genoot

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Harolid Groot Roessink.
Gehuwd: A. B. J. Leferinik en Th. G. Steen-
breker; B. Dimmendaal en W. K. Denkers;
F. Letterman en G. G. J. Lenselink.

Rekreanten-
badmintontoernooi
geslaagd
In de sportzaal aan Het Jebblnk werd za-
terdag en zondag een rekreantenbadmin-
tontoernooi gehouden dat werd georgani-
seerd door het aktie-comité van Sport Real
in nauwe samenwerking met de badmin-
tonclub Flash.

Voor dit evenement gaven zich in totaal
60 personen op, die deze dagen zo'n 150
partijen hebben afigewenkt.
Bij de jongens tot 18 jaar waren er 15
deelnemers, die werden ondergebracht in
drie poules. De poule-wiinnaans kwamen in
de finale, waarbij Jan Addink als overwin-
naar uit de bus kwam; 2. Reindjan Wes-
tenveld; 3. Herman Brinkerink.
Bij de dames van 18 jaar en ouder wenden
zaterdag 3 poules gefonmeend van de meer
..geroutineerdere1" dames terwijl zondag-
middag de ware „rekreanten" aan bod
kwamen.
Zaterdag wend Angela Menkveld winnaar;
2. Shiinly van Eist; 3. Elly Broere.
Zondag toonde mevrouw H. Ooppiens-Har_
wich zich de sterkste, met Marleen Sikkens
op de tweede plaaJts.
Bij de henen waren er in totaal 28 deel-
nemers, dlie hun wedstrijden verdeeld over
beide dagen speelden. Voor de finale plaat-
sten zich E. H. Ooppiens, J. Fenwenda, D.
Knol, D. van Duin en J. Oostenenk.
De finalepartij tussen de heren D. Krol en
E. H. Ooppiens zal wonden gespeeld op
dondendag 23 december, aangezien het
toernooi zondagmiddag „uitliep". Na afloop
hiervan prijsuitreiking voor alle winnaars.
Gezien helt succes van dit eerste badmin-
tonitoernooi te Vorden is het plaatselijk
aktie-comité van Sport Real voornemens
om begin 1977 een rekreantentafeltennis-
toernooi te organiseren.

De Nederla.nds Hervormde kerk te Vorden
was vrijwel tot de laatste plaats bezet by"
de kerstzangavond, welke verzorgd werd
door de drie Vordense koren.
Na inleidend orgelspel van organist Rudi
van Straten (later op de avond speelde hy
ook nog het preludium van Bach) trad al-
lereerst het Vordens Dameskoor voor het
voetlicht. Het koor »nder leiding van diri-
gent Peter Best zang een drietal liederen.
Onder leiding van dirigent Martien Nuis
zong de zangvereniging Excelsior eveneens
drie kerstliederen. Het Vordens Mannen-
koor zong onder leiding van dirigent Bert
Nyhof vier liederen. Tussen de koorzang
door droeg ds. J. C. Krajenbrink een twee-
tal gedichten voor.
Alle drie koren kwamen nog éénmaal naar
voren om de aanwezigen te laten genieten

in totaal nog 8 kerstliederen. Speciaal
iet tweede optreden van het Vordens Man-

nenkoor was een hoogtepunt tijdens deze
bijzonder sfeervolle avond. Het kerstlied
Stille Nacht dat het koor tot slot bracht
maakte veel indruk.

•eze kerstzangavond waarvoor de ver-
'achtii%en hoog waren gespannen kan in

alle opzichten als geslaagd worden be-
schouwd.

Bouw- en hout-
bond FNV
Na wedenzijs overleg tussen de besturen
van het NW en NKV is dezer dagen de

j federatie in Vonden ook een feit geworden.
Het federatiebestuur ziet er als volgt uit:
voor het NW: G. M. Egginlk, voorzitter;
A. J. Kamiperman, secretaris en G. J.
VoorhorSt. Voor het NKV: J. Hoevers,
Voorzitter; H. Steenlbreker en F. Bleumink.
Op de laajtst gehouden vergadering zijn er
plannen gemaaJkt om tot een nauwere sa-
menwenking te komen, waarvan men hoopt
dat deze samenwerking in de toekomst
vruchten zal afwerpen.

Sluiting
postinrichtingen
De directeur van het postkantoor te Vor-
den laat weten dat de postkantoren te Vor-
den en Borculo op 24 december om 16.00
uur en op 31 december om 15.00 uur zijn
gesloten.
De postinrichttngen te Hengelo Gld., Ruur-
lo, Keyenborg, Geesteren Gld. en Marien-
velde sluiten beide dagen om 15.00 uur.

Open Huis Auto-
bedrijf Herwers
te Hengelo Gld.
HENGELO Gld. — Op 29, 30 en 31 decem-
ber ajs. stelt Autobedry"f Herwers iedereen
in de gelegenheid om de geheel verbouwde
en gemoderniseerde werkplaats te bezich-
tigen, waar de allernieuwste testapparatuur
aanwezig is.
Tevens houdt Autobedryf Herwers Open
Huisi, waar de allernieuwste modellen van
Datsun te bezichtigen zy"n. Dit zal voor ve-
len aanleiding zijn om een kijkje te gaan
nemen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek .. .
A'j um dizze tied van 't jaor deur de busse loopt kö'j zeen dat daor alles in de
winterslaop is. De beuken en eiken hebt as lesten eur blad ok laoten vall'n.
Leaven mark i'j neet volle meer, ok al umda'j van andere mensen niks gin las
hebt, dee blieft liever bi'j de kachel, 't Wod ok nauweluks lech zo um de Kas-
dage. Dn enkele ekster en kooldoeve vlug zo now en dan es op of un mar-
kaole lot ow marken da'j d'r toch neet helemaole allene bunt.
Ongemarkt kom i'j dan al zo'n betjen in Kasstemming, «<k umda'j dan wel us
un aardug denneken zeel staon waor a'j van denkt: dat zol wel un mooi beum-
ken as kasboom weazen.
Zo'n kasboom is now algemeen, maor da's ok pas van de leste tied. 't Schient
dat ut van oaver de strepe hier nao too is kommen waaien. Vrogger wodd'n e
allene maor gebruukt bi'j kasmisvieringen van grotere tröppe mensen bi'j
mekare. Maor alles verandert en zo ok ditte.
Kiek us nao Kas-aovund, dat wodd'n vrogger „dikkevretters-aövundjen" e-
nuumd. Hier ha'j d'r nog un gedichjen oaver:

Kasaövundje, Kasaövundje,
Dan kriege wi'j volop,
Mien mooder slacht un pekkelharing,
En wi'j, wi'j kriegt de kop.

A'j de krante zo nao kiekt, zie'j dat dat „vretten" zich nao de beide Kasdage
hef verplaatst, a'j teminste de pottemenee dikke zat hebt. Vrogger mos ok alle
gereedschap opeborgen wean op Kasaovund. Dan ging „Dark met de beer"
rond die alles kepot sloog watte tegen kwam, zoas harken, schuppen, bes-
sems en bonenstaken dee nog op 't land stonnen.
't Schient dat dit un old oaverbliefsel is van de heidense god Frano, dee op
un eaverzwien deur de loch krossen in de tied van de zunnewende en dan
vrugbaorheid uutstraolden oaver 't land.
't Katholieke deil van ons volk gong 's naohs nao de karke hen „kindjen wie-
gen". Un gewoonte dee deur de Hervormden de leste jaoren is oaverenom-
men, al betref dit allene 't nao de karke gaon.
Ok ut Midwinterhoarn blaozen is iets dat ze hier vrogger edaon hebt, hoewel
in mindere maote as b'j de Tukkers, dee 't ons now ok weer veur gaot om 't
olde gebruuk weer in ere te hollen. Kruusjassen was t'r op Kasaovund neet
bi'j, 't kon wean dat de duuvel dan metspöllen. Op oldejaorsaovund was dit
daorentegen un heel normaol gebruuk.
Tweede Kasdag was 't Sunte Steffen (afl. Stephanus). Dan wodd'n de boern-
peerde, dee 's winters volle op stal stonnen, deur de boernjonges afereen
zonder zadel. De name „Sint Steffen-ruiters" van un ri'jvereneging in de buur-
te herinnert hier nog an.
D'n Tweeden Kasdag was eavenwels un uutgaonsdag veur de jongeluu, dee
kont jao ok neet zo lange röstug blieven, ok noe nog neet.
Wieters wense ik ow 'l allerbeste veur de feesdage^ Et neet te volle, drink
neet te volle, maor wandelt wel volle, want 't is t'r noe ok nog merakels mooi
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Imkersvereniging MvK te Vorden wil de
jongeren aktiveren
De inRersvereniging De Macht van het
Kleine (MvK) te Vorden gaat nieuwe we-
gen [bewandelen om ook de jeugd meer te
aktiverem voor het houden van byen en
alles wat hiermee samenhangt. „Wy willen
de jongeren stimuleren, omdat wy anders
tot „een uitstervend ras" zullen gaan be-
horen," zei voorzitter de heer A. van Brug-
gen het kernachtig o pde gehouden jaar-
vergadering van de vereniging.

Men wil weer nieuw bloed en daarom zal
in het ajs. voorjaar (februari/maart) een
grote propagianda-ajvond worden belegd,
waarop een inleiding zal wonden gehouden
met dia's. Tevens zullen dan verschillende
attributen, verband houdende met de bijen-
teelt als korven, raat enz. aanwezig zijn
zodat men zich een gloed beeld over deze
prachtige hobby kan vormen.
Behalve deze stoot tot vernieuwing/ver-
joniging Wil men ook een cursus brjenteelt
organiseren, maar dan op wat latere da-
tum. De jaarvergadering1 was min of meer
„historisch" zoals de voorzitter het uit-
drukte, omdat voor het eerst in de geschie-
denis van de nu al meer dan tientallen ja-
ren bestaande vereniging, een vrouw aan-
wezig was. De heer Van Bruggen begroet-
te mevrouw Von Fisenne hartelijk als
nieuw lid en hoopte dat hiermee de eman-
cipatie ook bij MvK zijn intrede had ge-
daan.
In zijn overzicht wees de voorzitter er op
dat 1976 dank zij de mooie zomer een al-
gemeen gunstig jaar voor de imkers was
geweest. De koolzaaddraidht was niet on-
verdeeld gunstig geweest, maar de zomer-
honing behoorlijk:, terwijl ook de heide over
het algemeen veel honing had gegeven.
Secretaiis-pmningmeester de heer W.
Kamipertman bracht de venslagen, waaruit
bleek dat de veneniging nu 25 leden telt
en is aangesloten bij de ANI (Algemene
Nederlandse Imkersvereniging) te Barne-
veld. Er was over het afgelopen boekjaar
een batig saldo van ƒ 135,58, zodat er goed
„geboerd" was.
De heren D. Pandijis, Kranenburg en G.
Kloosters, Borculo brachten verslag uit van
de jaarvergadering ANI, waaruit onder
meer bleek, dat deze met een verlies werk-
te. Hoewel de afdracht contributie aan het
hoofdbestuur ad ƒ 8,— per lid wel hoog is,
was men van mening dat hier nuttig werk
wondt gedaan.

Bij de bestuurs'verlkiezing werden de aftre-
dende leden A. Weeninlk, Vonden en A. J.
Waninik, Lochem bij acclamatie herkozen.
Besloten werd de bijenvolken weer te sta-
tioneren in de Zd. Fllevopolder (voor kool-
zaad) en bij Teniet (heddehoning). Voor het
venvoer zonglt de heer Van Ank. Deze ont-
ving voor zqn medewerking een aardige
attentie. Tijdens de vergadering bestond
gelegenheid contributie, die gehandhaafd
bleef op ƒ 10„— per lid,, te betalen evenals
de kosten van het bqenvenvoer en staan-
geld heide ad ƒ 4,— per kast.
Tot afgevaardigden naar de algemene ver-
gadering van de ANI te Bameveld wer-
den benoemd de heren E. Gotink, D. Par-
drjs en als plaatsvervanger G. Kloosters,
Borculo. De heer A. Weeninik deelde mee
diat hij materiaal beschikbaar heeft voor
de bouw van bijenlkasten.
De voorzitter siprak in zijn slotwoord de
hoop uit dat 1977 een goed bflenjaar zou
'wonden. Hij verwachtte op de a.s. propa-
giajnida-ajvond vele leden met hun vrouwen
en/of huisgenoten, opdat de vereniging ver-
der kan wonden uitgebouwd met nieuwe en
jongere leden, die interesse zullen kweken
voor de mooie hobby: het houden van bijen.

Kerstmiddag
voor bejaarden
Zoals elk jaar te doen gebrulkelyk organi-
seerde de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen een kerst-
middag voor de bejaarden in de gemeente.
Deze byeenkomst die werd gehouden in de
sfeervolle zaal van Smit trok veel belang-
stelling. Ook bewoners van de verschillen-
de verpleegtehuizen waren hlerby aan-
wezig.

Na een kort wellkomsitwoond door de presi-
dente mevnouw Pelgrum-Rietman wenden
door een koontje van de vereniging enkele
kerstliederen gezongen.
Andiere dames voerden een kerstspel op,
waarna aandachtig werd gekeken en ge-
luisterd. Mevnouw RkMenhof ventelde een
'kerstverhaal, terwijl mevrouw Van der
Houwen kerstgedichten voondnoeg. Tussen
de bedrijven door wenden de aanwezigen
ruimschoots getrakteerd.

KLEUREN T.V. KOPEN?
GA DAN NAAR DE VAKMAN,
DIE ZE ZELF REPAREREN KAN!!

Radio - T.V. speciaalzaak

„Oldenkamp"
Stationsweg l - Vorden - Telefoon 05752-2577



% GROTE SORTERING ^Fa. SUETERS
Verkoop: 29-30-31 december Kranenburg

Kerstartikelen

Kerstkadoos

KOERSELMAN

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

voor al uw

KERSTGEBAK

VOOR DE KERSTDAGEN . . .

herenvesten

pantalons

pullovers

overhemden

zelfbinders

en sokken
zie onze ruime Icollektie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Speciale kleding vraagt om

SPECIAAL
SCHOEISEL
in onze kollektie vindt u

talrijke leuke modellen

tegen aantrekkelijke prijzen

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

reizen

Onbezorgd
genieten

vaneen
heerlijke
vakantie!

geld en goede raad

Wat dacht u bijvoorbeeld van:

VRIJ UIT AUTOVAKANTIEREIZEN:

Royale bungalows in de Italiaanse Dolomieten; v.a. 310,00 p. week

ARKE REIZEN:

8-daagse vliegreis naar Halkidilci, Griekenland, v.a. 395,00 p.p.

HOLLAND INTERNATIONAL:

8-daagse vliegreis naar Mallorca; appartementen Hafria
v.a. 286,00 p.p.

HOTELPLAN:

l O-daagse treinreis naar Oostenrijk, Hotel Wilder Mann, Steinach
am Brenner, vol pension v.a. 425,00 p.p.

m 3t)47

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Gezelschapsspellen

KOERSELMAN

Wilt u echt

smakelijk brood
voor de komende

zondagen ?

Haal het bij

A. G. Sehurink
Bung. Galleesitinaat - Vonden - Telefoon 1877

Leuke

folklore
overpulli's
in alle modellen

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELÜ67Ü2-1S14

=•= Openbare
[<>5J»j Bibliotheek

rden
op 24 en 31 december
om 16.00 uur

gesloten

Goede en voordelige
damesconffeo^p

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Een goed begin -

een voorspoedig 1977

wenst u al uw relaties, vrienden en
kennissen.

Al diegenen bereikt u het voor-
~— deligst met een nieuwjaars-

advertentie in Contact van
jf volgende week.

U vergeet dan niemand en het is
veel minder werk.

Gaarne opgave voor dinsdag a.s.
12.00 uur.

De redaktie

KERSTVAKANTIE
KINDERVOORDEEL bij

modecentrum Teunissen Ruurlo
MANTELTJES
vanaf 40,00

JOPPERS
vanaf 35,00

JACKETS
vanaf 19,50

JURKJES EN OVERGOOIERS
nu 20,00 25,00 30,00

ROKJES
nu 10,00 15,00

VESTEN
nu 10,00 15,00

PULLOYERS
nu 10,00 15,00 20,00

PANTALONS
nu 15,00 20,00 25,00

BLOUSES
nu 5,00 10,00 15,00

SCOUTING EN MILATERY BLOUSES
IN KAKI. ZWART EN MARINE

RUURLO
Donderdag 23 december koopavond

Vrijdag 24 december staan wij op de Vordense markt met een grote sortering
KERSTCHOCOLAADJES

WEIHNACHTSTOLLEN

KRENTENBROOD

KERSTKRANSEN

KERSTKRANSJES

TULBAND

CAKE

SLAGROOMTAARTEN

CREMETAARTEN enz. enz.

Zie onze speciale
aanbiedingen
Alles Ie kwaliteit en zeer lage prijzen. Ook dit jaar

weer op 24 december

VOOR AL ONZE KLANTEN EEN ZEER LEUKE

ATTRAKTIE

Op vrijdag 31 december staan wij ook op de markt.

Verder wensen wij u zeer prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 1977 toe.

Sinds jaren het vertrouwde adres voor koek, snoep,

chocolaterie enz. enz.

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