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GROTE BELANGSTELLING VOOR DE
KERSTZANG VORDENSE KOREN
De Ned. Hervormde Kerk te Vorden was
zaterdagavond „afgeladen" tijdens de kerst-
zangavond welke werd verzorgd door het
Vordens Dameskoor o.l.v. dirigent P. A.
Bost, het Chr. Gemengd Zangkoor Excel-
sior o.l.v. dirigent M. L. Nuis en het Vor-
dens Mannenkoor o.l.v. dirigent B. Ntjhof.
Ds. J. C. Krajenbrink die deze avond een
drietal kerstgedichten voordroeg stak zfln
vreugde over de grote opkomst niet onder
stoelen of banken. Na inleidend orgelspel
van Rudy van Starten werd het spits afge-
beten door het Vordens Dameskoor dat een

drietal liederen ten gehore bracht. Later op
de avond trad het koor nog een keer voor
het „voetlicht".
Het Vordens Mannenkoor had in eerste in-
stantie drie Nederlandse kerstliederen voor
de aanwezigen op het programma staan,
terwijl zij hun optreden besloten met een
drietal internationale kerstliederen waarna
ademloos werd geluisterd. Het Chr. Gem.
Zangkoor Excelsior zong begeleid door Ru-
dy van Staten eveneens een drietal kerst-
liederen. De avond werd besloten met een
samenzang van alle koren en aanwezigen.

Inschrijving NRS
Bij inspectie van het Ned. Rundvee Stam-
boek zfln door de inspecteur de heer A. N.
Landeweerd te Barchem, in het werkgebied
van de f okvereniging De Wiersse dieren van
onderstaande eigenaren ingeschreven:
Vorden: J. W. Fokkink, Wiesje met 2b 78S,
Herma met 2b 77R, Berendien met 3b plus
81R; H. M. A. Helmink, Marina met b 77S;
G. B. Norde, Gerrie met Ib plus 80R, Mies
met b 80R, Nella 4 met 77R, Nella 5 met
b 78R, Hanna b met 80R; J. Groot Wassink,
Rika 25 met b SOKSe, Rika 26 met b 79S,
Bertha 41 met 76S; H. J. Arendsen Raedt,
Minie met b plus SOS, Hilda met b 79R; G.
J. Bannlnk, Berrie b plus 82KSe, Liselore
b 77S; H. W. ten Bokkel, Betsie b plus 808,
Mijntje 3b 79R, Marijke b 79R, Hentje b
78S; G. H. Brinkman, Sonja b plus 81S,

KLEUREN-TV?

WIST U

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

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

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

Walda b plus 808, Lddl b 77S, Corrie b 76R;
W. G. Dinkelman, Toosje b plus 82S, Minie
b plus 818, Ria b 78S, Ineke b 78S, Margje
b 77S; E. J. Eggink, Carla b 79S; H. J.
Hoentjen, Koosje 14 b plus 81KS, Liza 29 b
79S, Marie b 77S; Fa. Meulenbrugge, Gerda
b 78S, Dora b 77R, Dinie b 76R; J. H. Njj-
hoff, Coba l b plus SOKSe, Nellie 6b 77 KIL,
Janet b 76S; H. J. Vruggink, Riek b plus
848, Sophie b plus 80R, Mies b plus 808,
Truus b 77S, Ludie b voorlopig; B. H.
Weenk, Mars b voorlopig.

Ruurlo: G. J. Kamperman, Irene 4b plus
808, Mijntje b plus SOS, Jansje 5b 79R, Nel-
lie b 78R, Irma 7b 77S, Cato 16b 77R.
Hengelo: B. Wentink, Hengelo Gld., Mieke
fo 788, Roza 28b 778.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Veel bejaarden hebben gevolg gegeven aan
de uitnodiging samen met de Plattelands-
vrouwen het kerstfeest te vieren op woens-
dagmiddag 17 december. Presidente mevr.
Pelgrum-Rietman heette allen van haj^e
welkom en sprak over de betekenis van^w
kerstfeest. Het kerstevangelie werd gele-
zen aangevuld met samenzang. Het koortje
onder leiding van mevr. Turfboer zong
kerstliederen. Mevr. Hiddink-Dijkman hield
twee voordrachten en vertelde een kort ver-
haal. £Ê*

In de pauze werd traditiegetrouw chocola
demelk geschonken. Na de pauze vertelde

mevr. Hiddink-Dijkman een kerstverhaal,
dat een zeer aandachtig gehoor vond.
Mevr. Pelgrum dankte een ieder die aan
deze middag medewerking had verleend en
wenste allen goede feestdagen toe. 's
Avonds vierden de Plattelandsvrouwen in
eigen kring het kerstfeest.

BETALING ABONNEMENT
CONTACT

Tot 17 januari kunt u uw
abonnementsgeld nog vol-
doen per giro of bank.

Aan ons kantoor tot en met
24 december.

Nadien is het aan ons kantoor niet
meer mogelijk in verband met va-
kantie personeel.

Verspreiding
Contact

Oud en Nieuw:

CONTACT

Eerste verspreiding 1976:
Editie Vorden
verspreiding copy binnen
S januari 6 januari

Editie Ruurlo
verspreiding copy binnen
S januari 5 januari8 januari
Editie Hengelo
verspreiding copy
13 januari

januari

binnen
7 januari

Koerselman
cassettes

Z I L V K R W I T ••BLSTAA4.

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Deze week komen de navolgende onderwer-
pen aan de orde:

1. Enige nuttige wenken t.a.v. het oliebol-
len bakken;

2. Verkoop en gebruik van vuurwerk;
8. Spreekuur Burgemeester;
4. Ophalen huisvuil buurtschappen Delden

en Hackfort.

Ad. 1.
Oliebollen bakken.
a. Dit gaat vaak gepaard met „vlam In de

pan". Als u dit overkomt,, loop dan niet
weg, er is nog geen brand, maar leg in
plaats daarvan een goed passend deksel,
met een schuivende beweging van u af,
op de pan.

b. Draai gas of elektriciteit uit. De elek-
trische plaat blijft lang heet en houdt
derhalve de olie lang op temperatuur.
De pan de eerste 15 minuten niet bewe-
gen en het deksel niet oplichten. Leg een
.vochtige" dweil op de deksel, zodat de-
ze vaster op de pan drukt. Gebruik nooit
water om brandende olie te blussen,
dat is levensgevaarlijk !

c. Blflf ter plaatse, totdat de frituurpan
voldoende is afgekoeld.

d. Reinig de pan aan de buitenkant, vetvrij
maken, alvorens het bakken voort te
zetten.

e. Tracht tijdens het bakken het morsen

van vet te voorkomen, houdt buitenkant
van de frituurpan vetvrij.

f. Weer tijdens het bakken kleine kinderen
uit de keuken, deze leiden uw aandacht
af van de frituurpan.

g. Leg de goed-passende deksel gereed,
binnen handbereik !

Ad. 2.
Verkoop en gebruik van vuurwerk.
Nu de jaarwisseling weer voor de deur
staat wflzen burgemeester en wethouders
belanghebbenden nogmaals op de bepalin-
gen in de Algemene Politieverordening over
de verkoop en het gebruik van vuurwerk.
Artikel 77 bepaalt onder meer dat het ver-
boden is vuurwerk te verkopen, af te geven
of te verstrekken. Van deze bepaling kun-
nen burgemeester en wethouders schrif teiyk
ontheffing verlenen. Voor dit jaar is be-
sloten de verkoop enz. toe te staan op 30
en 31 december.

Verkoopvergunningen worden verleend on-
der de volgende voorwaarden: het vuur-
werk dient zodanig verpakt te zijn dat het
niet voor onmiddellijk gebruik kan worden
aangewend; aan personen beneden de leef-
tijd van 16 jaar mag geen vuurwerk worden
verkocht; voetzoekers en luchthuilers mo-
gen niet worden verkocht.
Artikel 79 bepaalt, dat 't verboden is vuur-
werk af te steken of tot ontploffing te

brengen. Dit verbod geldt niet op 31 decem-
ber na 18.00 uur en op l januari vóór 02.00
uur. Verkopers en gebruikers van vuur-
werk dienen zich stipt aan deze bepalingen
te houden, daar anders proces-verbaal zal
worden opgemaakt.

Tot slot wenst het gemeentebestuur u allen
prettige, goede (en veilige) feestdagen.

Ad. 3.
Spreekuur burgemeester.
Burgemeester mr. M. Vunderink zal op 2 ja-
nuari 1976 spreekuur houden van 15.00 tot
17.00 uur.

Ad. 4.
Ophalen huisvuil in de buurtschappen
Delden en Hackfort.
Het huisvuil in de buurtschappen Delden en
Hackfort zal niet op donderdag l januari
doch op zaterdag 3 januari 1976 worden op-
gehaald.

Ad. 5.
Verzoek van de gladheidbestrijders.
De gladheidbestrijders verzoeken u om zo-
veel mogelijk de auto's te parkeren in de
daartoe bestemde parkeerhavens, teneinde
te voorkomen dat de strooiwagen te veel en
gevaarlijk moet manoeuvreren om zijn toch
al zo moeilijke weg te vervolgen.

30 EN 31 DECEMBER
VOLOP VUURWERK VOOR
DE LAAGSTE PRIJZEN Koerselman

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KERST 1975
Over de hele wereld wordt het Kerst-Chris-
tus-feest gevierd. Met de geboorte van Je-
zus de Christus in Bethlehem begint een
nieuwe tijd, een nieuwe jaartelling.
De kerken zullen overal vol zijn. Ook in on-
ze gemeente. Koren en korpsen verlenen
hun medewerking.
De Kerstnachtdienst, voorbereid door de In-
terkerkelijke Evangelisatie Commissie,
wordt gehouden op de Kerstavond, woens-
dagavond om 11.00 uur in de Hervormde
dorpskerk te Vorden.
De Chr. gemengde zangvereniging Excel-
sior verleent medewerking aan de Kerst-
dienst op de morgen van de Ie Kerstdag in
de Hervormde Kerk. Orgel en trompetten
(Gerard Dimm endaal en Hans Denkers) be-
geleiden op de Eerste Kerstdag de samen-
zang.
Op de morgen van de 2e Kerstdag wordt er
in de dorpskerk een gezamenlijke Kerst-
dienst gehouden onder leiding van ds.
Kuhlemeier.
In de dienst op de zondag na Kerst, zon-
dagmorgen 28 december, zingen kinderen
van de Medlerschool ook enkele liederen in
de Hervormde Kerk. Deze zondag hoort nog
bij het Kerstfeest.

KERSTFEESTVIERING
VAN DE ZONDAGSSCHOLEN
Zondagsschool dorp: Ie Kerstdag, 's avonds
in de Hervormde Kerk.
Zondagsschool Medler /Linde : Ie Kerstdag,
's middags in de Medlerschool.
Kinderen, ouders en belangstellenden zijn er
zeer welkom.

OUDEJAARSDAG,
NIEUWJAARSMORGEN
WciÉfciagavond 31 december is er om half
acnjBRenst in de Hervormde Kerk. Op de
Nieuwjaarsmorgen, l januari 1976, zal er
om half elf een korte dienst gehouden wor-
den. Na de korte dienst is er een Nieuw-
jaarsbegroeting in De Voorde.

de advertentie).

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
De bevestiging en her-bevestiging van
ambtsdragers zal D. V. in de Hervormde ge-
meente van Vorden plaatsvinden op de eer-
ste zondag in het nieuwe jaar, zondagmor-
gen 4 januari.
Na de dienst is er gelegenheid om afscheid
te nemen van de aftredende ambtsdragers
en om de nieuwe ambtsdragers te begroe-
ten. Dit alles uiteraard onder het genot van
een heerlijk kopje koffie in De Voorde. Er
is genoemde zondag 4 januari GEEN avond-
dienst in de Hervormde Kerk.

BURGERLIJKE
STAND

Cindy, d.v. G. H. Zweverink en R. D. ten
Elshof; Jos, d.v. J. G. Schaafsma en W. E.
Stoffels.

Ondertrouwd: H. W. ten Pas en W. A.
Goedhart.

Gehuwd: W. J. van der Logt en H. G. J.
Nflhof; G. J. C. Bouwman en G. W. Arend-
sen; A. J. Vruggink en R. H. Pardijs; J. H.
Bosman en H. M. ter Beest; H. Th. Aalbers
en A. A. Lens.

Overleden: J. J. F. Bellinck, oud 79 jaar,
wonende te Alphen aan den Rijn.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 057BO-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.80 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
14.00-14.30 n.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

Frankering bij abonn
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Woensdag 24 dec. (Kerstavond): 11.00 uur
Kerstnachdienst ds. J. Veenendaal, m.m.v.
Sursum Corda
Donderdag 25 dec. (Ie Kerstdag): 10.00 uur
ds. J. C. Krajenbrink, Kerstdienst in.m.v.
Excelsior, orgel en trompetten; 19.00 uur
kerstfeestviering zondagsschool dorp
Vrijdag 26 dec. (2e Kerstdag): 10.00 uur
gezamenlijke dienst, ds. J. B. Kuhlemeier
Zondag 28 dec.: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink, m.m.v. ZanggroepMedlerschool
Woensdag 31 dec. (Oudejaarsdag): 19.30
uur ds. J. Veenendaal
Donderdag l jan. (Nieuwjaarsdag): 10.30
uur ds. J. C. Krajenbrink. Na de korte
dienst Nieuwjaarsbegroeting in De Voorde
Zondag 4 jan.: 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
bev. ambtsdragers. Koffie in De Voorde.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Woensdag 24 dec.: 23.00 uur Herv.-Geref.
Kerstnachtdienst in de Ned. Herv. Kerk.
Voorganger ds. J. Veenendaal
Donderdag 25 dec. (Ie Kerstdag): 10.00 uur
ds. J. B. Kuhlemeier; 15.00 kerstfeest met
onze kinderen
Vrijdag 26 dec. (2e Kerstdag): 10.00 uur
Herv.-Geref. dienst in de Ned. Herv. Kerk.
Voorganger ds. J. B. Kuhlemeier. Medewer-
king verleent een kinderkoor o.l.v. mevr.
Hazekamp
Zondag 28 dec.: 10.00 en 19.00 uur ds. W.
Kreuzen van Ruurlo
Woensdag 31 dec. (Oudejaar): 19.30 uur
ds. J. B. Kuhlemeier
Donderdag l jan. (Nieuwjaar): 10.00 uur
ds. J. B. Kuhlemeier. Na afloop v. d. dienst
gelegenheid tot gelukwensen en koffie drin-
ken
Zondag 4 jan.: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst klas l, 2 en 3;
19.00 uur ds. C. G. Vermeiden te Geesteren-
Gelselaar

R.K. KERK VORDEN
24 dec. Kerstavond 21.30 uur; Kerstmorgen
10.30 uur; 2e Kerstdag 11.00 uur; zaterdag
17.00 uur; zondag 11.00 uur; Oudejaars-
avond 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
25 dec. Kerstnacht 00.00 uur; Kerstmorgen
10.30 uur; 2e Kerstdag 9.30 uur; zaterdag
19.00 uur; zondag 9.30 uur; Nieuwjaars-
ochtend 10.30 uur

ZONDAOSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

24 december vanaf 5 uur en 25, 26 en 27
december dr. Sterringa, tel. 1255
31 december vanaf 5 uur en l, 2, 3 en 4 jan.
dr. Van Tongeren, tel. 05752-1678

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Ie en 2e Kerstdag dr. H. Warringa en G.
Warringa-Hendriks, tel. 1277
Zondag 28 dec.: dr. Wegchelaer, tel. 1566
31 dec. en l jan. dr. Wegchelaer, tel. 1566
Zondag 4 jan. dr. Warringa en G. Warrin-
ga-Hendriks, tel. 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wijkge-
bouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtJkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wijkgeb.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, teL 1280
of de families Eflerkamp tel. 1886 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1882,
gebeld worden.

BEORAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bq geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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



Wapen en Sporr/ionde/ Verkoop 30 en 31 december

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KERST 1975
Herv. kerk Vorden
De Kerkeraad van de Herv. gemeente Vorden
nodigt ook u hartelijk uit het Kerstfeest mee te
vieren. De volgende diensten worden gehou-
den in de Herv. dorpskerk:

— Kerstavond, woensdag 24 december:
Kerstnachtdienst 11.00 m.m.v. Sursum
Corda

— Ie Kerstdag, donderdag 25 december:
Kerstdienst 10 uur m.m.v. Excelsior, orgel
en trompetten

— 2e Kerstdag, vrijdag 26 december:
gezamenlijke Kerstdienst, 10 uur.

KERSTFEESTEN ZONDAGSSCHOOL
Dorp: Ie Kerstdag, 19.00 uur in de dorpskerk
Medler/Linde: Ie Kerstdag 14.30 uur in de
Medlerschool
"Zondag 28 december: dienst om 10 uur m.m.v.
zanggroep Medlerschool

OUD EN NIEUW
Oudejaarsavond 31 december 19.30 uur
Nieuwjaarsmorgen l januari 1976 10.30 uur

Niewjaarsbegroeting rond elf uur in
„de Voorde"

Zondag 4 januari: 10 uur bevestiging van
ambtsdragers. Koffie na de dienst in
„de Voorde".

Er is deze zondag 4 januari, GEEN
avonddienst

Heteluchtkanonnen
voor het verwarmen van grote
ruimten.

Ook voor verhuur.

Gebr. Barendsen
Off. Master-dealer

Bal voor gehuwden/
verloofden

op 27 december in zaal

SCHOENAKER
Kranenburg

Muziek: The Moodchers

Zaal open: 19.30 uur

Een grote partij nieuwe voorbe-
werkte

binnendeuren
normale standaardmaten (tijdens de ver-
bouwing iets vuil geworden)

Zolan gde voorraad strekt slechts

f25,-
per stuk inklusief btw

H.C.I.
Hummeloseweg 45 - Hengelo Gld.
telefoon 05753-2121

Handel in keukens, sanitair, tegels
en alle bouwmaterialen

Prijsbewuste mensen kopen bij de H.C.I.

Met ingang van januari 1976

zijn wij

MAANDAGS-
MORGENS

GESLOTEN

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Dinsdag 30 december
vanaf 9.30 uur In Vorden
op het marktplein

OLIEBOLLEN

Firma Hartman
Warnsveld

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

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

Kleuren-TV-speciaalzaak

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

* Appelbollen
* Appelflappeii
* Appelcarrees
* Appelpunteii
* Appelbeignets
•Ar Berliner bollen
* Oliebollen
* Saucijzebroodjes - Pizza's
* Ham- en kaassoesjes

Wij wensen u allen een
voorspoedig 1976

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

ANWB Bondsrestaurant

„De Rotonde"
is kerstavond GESLOTEN

1e en 2e Kerstdag zijn we
tot 's avonds 8 uur geopend

Bodega

„'t Pantoffeltje"
kerstavond GESLOTEN

Ie Kerstdag
van 17.00 tot 02.00 uur

2e Kerstdag
van 14.00 tot 02.00 uur

kiezen

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!

IMPORTEUR (

COR DU BUY

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

30 en 31 december

hebben wij weer volop

Fa H„ Sueters
V.H. SESSINK - KBAJVENBURG
Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

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

Biedt te koop aan:

Vauxhall 12 1975
Datsun 140 J de Luxe 1974
Citroen 2CV 6 1974
Morris Mini 1973
Citroen Ami 8 Break
GS 1015 motor 1973
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Peugeot 504 1972
Renault R 12 TL 1971
Ford Taunus coupé 1300 . . 1970
Morris Mini 850 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

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

Wij wensen al onze clientèle
prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1976

Wij willen u bij deze hartelijk be-
danken voor het in ons gestelde
vertrouwen in 1975

Wie doet er met ons mee?
Er is een mogelijkheid om samen
een voordelige woning te bouwen
3 onder één kap in plan Brinker-
hof I

Inlichtingen:
G. NIJHOF, De Boonk 53, tel. 0575^-2544 of
E. SCHURINK, Margrietlaan 19, Vorden,
telefoon 05752-2111

is uw TV-antenne wel in orde!

Of sneeuwt het op verschillende
zenders? En gaat net met 2 of 3
kabels nog naar beneden?

Laat het dan goed in orde maken!

Uitvoeren met

COAX-kabel
door:

G. POORTERMAN
Wilhelminalaan 4, Hengelo, tel. 05753-2138

Zaterdag
27 december

zijn wij

GESLOTEN
Hierbij willen wij u allen hartelijk danken
voor het genoten vertrouwen in dit jaar en
wensen u allen een voorspoedig en in alle op-
zichten een gelukkig 1976 toe.

# AGROOT KORMELI N K
.̂horlogerie goud & zi l ver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Radio versterkers
Platenspelers
Cassetterecorders
Bandrecorders
Stereokombinaties

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

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

STEREO PLATENSPELER
in verschillende prijsklassen
vanaf ƒ 229,—

STEREO CASSETTERECORDER
of stereo cassettedeck
vanaf f 395,—

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

CASSETTEBANDEN
Basf C 60 cassettes
3 stuks / 9J90
Basf C 90 cassettes
3 stuks / 14,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Vergeet u niet

zo'n heerlijke
koude schotel
te bestellen ?

PETIT-RESTAURANT

II
De Rotonde"

ANWB bondsrestaurant
Kerkstraat - Vorden

N. H. A. v. Goethem
Telefoon 05752-1519



Dankbaar en blij geven
wij kennis van de geboor-
te van onze dochter

MARJOLEIN

Gerrit en Lena
Begieneman

Vorden, 20 dec. 1975
Strodijk 6
Tijdelijk: Het Nieuwe
Spittaal Warnsveld

Langs deze weg willen wij
allen danken voor de blij-
ken* van medeleven tijdens
de ziekte en na het over-
lijden van mijn man en
onze vader en opa

Theodorus Johannus
Berendsen

Bijzonder dankbaar zijn
wij dokter De Vries, di-
rektie en verplegend per-
soneel van Villa Nuova
voor hun liefdevolle ver-
pleging van ons familielid

Uit aller naam:
A. W. Berendsen-

Horsting

Vorden, december 1975
Enzerinckweg 14

Tandarts Haccou
is afwezig
van 22 december
tot 5 Januari

Spoedgevallen worden waar-
genomen door tandarts
Edens, Dorpsstraat 5, Vor-
den, tel. 05752-1453

CAFÉ LETTINK

GESLOTEN

Kerstavond om
half 6 en
Ie Kerstdag

Oudejaarsavond
half 6 en
Nieuwjaarsdag

3 januari a.s.

NIEUWJAARSFEEST

JONG GELRE
zaal Smit

Te koop: haardhout en
boerengeriefhout.
W. Nijenhuis, Lindeseweg
2, Vorden, tel. 2423

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Maandag 5 jan. begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Opgelet

Boomkwekerij Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 05752-1464

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

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

KERSTBOMEN
alle maten
Boomkwekerij
Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26
Vorden
Telefoon 05752-1464

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 _ Vorden
Telefoon 2219

Te koop: kozijn met raam
en 2-persoons ledikant
met spiraal.
Nieuwstad 63, Vorden

3 januari a.s.

NIEUWJAARSFEEST

JONG GELRE
zaal Smit

PETER VAN ZADELHOFF

en

JANNIE KLEIN BRAMEL

geven elkaar hun ja-woord op dinsdag
30 december 1975 om 13.30 uur in het
gemeentehuis van Hoog-Keppel.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie in zaal Concordia te Hengelo Gld.
van 15.30 tot 17.00 uur.

december 1975
Laag Keppel, Eldrikseweg 3
Vorden, Almenseweg

Toekomstig adres per 20 januari:
Brinkerhof 32, Vorden

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 10 januari 1976 hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te vieren.

G. J. GROOT JEBBINK
H. B. GROOT JEBBINK-

GROOT JEBBINK

Vorden, december 1975
„Sophia-Hoeve", Almenseweg 41

U kunt ons feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is
van ons heengegaan mijn lieve man, onze
broer en zwager, de heer

K. A. A. KOUWENHORST
Ridder in de orde van Oranje Nassau

op de leeftijd van bijna 63 jaar.

Uit aller naam:
J. B. Rouwenhorst-Nusselder

Vorden, 17 december 1975
„De Heie", Kostedeweg 3

De crematie heeft plaats gehad maandag 22
december in het crematorium te Dieren.

Vergeet u niet voor de jaarwisseling
zo'n heerlijke koude schotel te
bestellen!

Wij wensen u allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Café . Bar - Automatiek

De Posthoorn
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1906

Wij wensen alle mensen de beste wensen
met een

GELUKKIGE KERST

Loon- en grondverzetbedrijf
A. BEEFTINK en medewerkers
Joostinkweg 12, Vorden, telefoon 1249

Brood
een maal apart

Wij wensen allen een prettige jaar-
wisseling toe en een voorspoedig 1976

BAKKERIJ

ASSELTVAN

EN MEDEWERKERS
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 05752-1384

Wij wensen u allen

GOEDE KERSTDAGEN

en een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Van 3 tot en met 8 januari
is onze zaak

gesloten
Elektro technisch installatieburo

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Wij wensen al onze kliëntèle, familie
en vrienden een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FAMILIE ZOERINK
Vorden

Mede namens onze medewerkers wensen wij u

PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN IN ALLE

OPZICHTEN GOED 1976

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Wij wensen al onze kliëntèle

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

VOORSPOEDIG 1976

Fa Oldenkamp
Lochem, telefoon 05730-2825

Wij wensen u allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

LOONBEDRIJF HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo Gld.

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Administratiekantoor

VORDEN B. V.
dir.: B. H. J. de Regt

Beatrixlaan 18 - Vorden - Telefoon 05752-1485

GEMEENTE
Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat zij, met inachtneming van ar-
tikel 4 van het bestemmingsplan Kranenburg
1971, voornemens zijn gemeld bestemmings-
plan te wijzigen, en wel ten behoeve van de
bouw van een gasregulateurkast.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 2 janu-
ari t/m 15 januari 1976 ter gemeen tesekretarie
voor een ieder ter inzage, gedurende welke
termijn een ieder schriftelijk bezwaar tegen
het ontwerpplan kan indienen bij burgemees-
ter en wethouders.

Vorden, 16 december 1975.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ingevolge
artikel 23 lid 2, van de wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat vanaf 2 januari 1976
gedurende één maand voor een ieder ter ge-
meentesekretarie ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Vorden 1975 met bijbehoren-
de voorschriften en toelichting.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren
indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan.
Vorden, 24 december 1975.

De burgemeester voornoemd,
Mr M. Vunderink

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Mcdlcr - Tel. 66M

BESTUUR DAMCLUB VORDEN

deelt mede dat er op vrijdag 2 ja-
nuari 1976 in het Jeugdcentrum de
jaarlijkse
GONGWEDSTRIJDEN
voor alle leden worden gehouden.

Inzet: Piet Dekker-wisselbeker.
Aanvang: kwart voor acht.

Wij wensen u
een voorspoedig 1976

Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Dorpsstraat 15
Vorden

Opgericht 1819

Wij wensen u

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

GELUKKIG NIEUWJAAR

[knul! weevers vonden

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV neemt een voor-
aanstaande plaats in op het gebied van de wegen-
bouw in Nederland en ontplooit daarnaast aktivi-
teiten in het buitenland (o.a. België, Nederlandse
Antillen, Nigeria).

Voor ons distriktskantoor te Ruurlo zoeken wij op
korte termijn een

administratief
medewerkster
In verband met het feit, dat zij ook gasten zal moe-
ten ontvangen, dient zij over goede kontaktuele ei-
genschappen te beschikken.

Tevens dient zij bereid te zijn een aantal huishou-
delijke taken (zoals schoonhouden kantoor, koffie
zetten en koffie serveren) op zich te nemen.

Het bezit van een Mulo- of Mavo-diploma en type-
diploma achten wij noodzakelijk.

Wij bieden een goed salaris en uitstekende verdere
voorwaarden.

Zij, die menen voor deze funktie in aanmerking te
komen, kunnen schriftelijk solliciteren bij Konink-
lijke Wegenbouw Stevin BV, regio Midden, afdeling
Personeelszaken, Nieuwe Deventerweg 129, Post-
bus 609, Zwolle. Telefoon (05200) 19700

Koninklijke Wegenbouw Stevin

iengelo <gid>

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v**

tel.05753-1461

26 DECEMBER
2e Kerstdag

De Musketiers
28 DECEMBER

Lemmon f ive



ALLE

En de heer
hij kiest een

vrouw...

En de vrouw en de heer
zij kiezen een huis.
Een huis om prettig en
modern in te wonen, te
leven, te werken.
Een huis om thuis in te zijn.
Dat willen de heer en de
vrouw, maar dan wel erg
goed, wel in st i j l . . .

inter-styte

Wie helpt met goede raad?
Wie denkt met hen mee?
Bij de keuze van
perfekte interieur:
lichting, wandbekleding
en eventueel parket.
Waar krijgen zij een
volledig ,,woon-advies",
met de signatuur va^fceter
woonkomfort?

Geraden . . . Heer en vrouw
kiezen

si9Aotuur Yori beter uioonkomfort
rorden. dorp//troot M O5753 IJH worn/vold. rijk//trootiucg IO8 O575O I75Ï7

Denken aan de toekomst hééft
z n voordelen

i 1

Nu meteen al. Verstandig met aardgas
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen Houdt de warmte binnen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

W« vran«n n er flfln mfift t» wprken zo te na moaftliikWc Vldyüll U Ol ddl 1 IIIUÜ lw wvwlrxwll 4UW fl«*l l̂ | lllwyvllJIX

van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekenlng terug.

^ •̂w

.̂ ^̂.̂ ^ ^ .̂
^^ÊÈÊ^^~ éj& ffik^^^^P^PJ^&jjJH^SlH^k^M

Xfe wf\
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

<<•*•, -

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie

• l jaar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servicedienst, ook in de
weekends

• 3 maanden garantie op iedere
reparatie

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN

B. V. MACHINEF

G. TEN H
IEK

E
Door een toenemende omzet van onze produktie
kunnen wfl op korte termen plaatsen:

a. Konstruktie-
bankwerkers

b. Lassers,
zowel elektrisch als CO 2

c. Monteurs,
buitendienst
Staalkonstruktiee en algemene silo-
bouw maken een belangrijk deel uit
van onze produkten.

Zij die tevens ervaring hebben met
machines voor veevoederfabrieken
en/of chemische industrie, genieten
de voorkeur.

Wfl gaan uit van een minimale leef-
tjjd van 25 jaar.
Vanzelfsprekend bieden wjj u pas-
sende arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan:
B.V. MACHINEFABRIEK G. TEN HAVE
Industrieweg 8 te Vorden.

Inlichtingen tussen 8.00-17.00 uur tel. 05752-2244
of na 18.00 uur tel. 08342-1949.

Voor een

Voor een

AANBOUWKEUKEN
naar de H.C.I.
keuze uit plm. 50 kleuren en
modellen

HOUTEN KEUKEN
vele soorten massief hout, vele fï-
neersoorten, naar de
H.C.I.

BLOKKEUKENS
laag geprijsd en uit voorraad le-
verbaar bij de
H.C.I.

HOUTEN BLOKKEUKENS
bij de H.C.I.
Vraag eens geheel vrijblijvend of-
ferte. Wij staan geheel tot uw
dienst

H.C.I.
Hummeloseweg 45, Hengelo tel. 05753-2121

O/ maak een afspraak met de heer
Groot Wassink, Vorden telefoon
05752-2545

Handel in keukens, sanitair, tegels en alle
bouwmaterialen

BE !N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Wij wensen al onze clientèle,
vrienden en bekenden

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG 1976

Architectenbureau

A. Wolbert
Kastanjelaan 10 - Hengelo Gld. - Tel. 1582

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1975

KERSTDAGEN

woensdag 24 december
f/m 4 uur

OUD EN NIEUW

woensdag 31 december
f/m 4 uur

SCHAATSEN GEBR. BARENDSEN VORDEN
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nummer 42

KLEURPLAAT VOOR ALLEMAAL
Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor jullie
hebben we weer een prachtige kleurplaat.
Laten jullie je fantasie maar eens goed wer-
ken 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 mooisten hebben uitgeloofd.
Vergeet vooral niet je naam, adres en leeftijd
in te vullen. Veel succes!

Naam:

Straat:

Plaats:

Leeftijd: jaar

v «r y
En het meeste is de liefde
De geboorte van Jezus, die de christelijke wereld met het kerstfeest gedenkt,
houdt tevens en vooral in het benadrukken van de liefde van God tot de mens
en daarmede van de mens tot de mens. En hoe ontkerkelijkt men hier en
elders ook moge zijn geraakt, toch brengt de viering van Kerstmis ons allen
in de sfeer van de liefde, van de vrede, van het goed willen zijn voor anderen.
Hoe materialistisch velen ook zijn ingesteld, niemand ontkomt met Kerstmis
toch geheel aan die specifieke sfeer die van dit op de christelijke beginselen
stoelend feest uitgaat.
De prediker zegt ook: „Geloof, Hoop en Liefde, maar het meeste van deze
is de liefde." En al gelooft men niet in God, voelt men weinig hoop, leder
mens snakt toch naar liefde, zowel in menselijke als in geestelijke zin. En
ieder mens beseft in zijn hart ook wel, dat hij liefde moet geven om het te
kunnen ontvangen.
In de dagelijkse „struggle for life" vergeten we dat vaak. De zorg voor het
materiële bestaan heeft ons zo in zijn ban gevangen, dat we hoogstens daar-
naast en pas daarna nog plaats willen geven aan het element liefde. Toch is
het ons aangezegd: de liefde is het voornaamste, het waardevolste. Jezus'
geboorte is er niet alleen het bewijs van, maar dient ons ook ter aansporing.
„Zo lief heeft God de wereld gehad" ... En a/ zijn wij dit bijbelwoord vergeten,
willen we er in ieder geval niet meer aan denken of vanuit gaan, we kunnen
toch niet loskomen van het begrip ..liefde".
leder mens krijgt het element liefde bij zijn geboorte mee. Dat de mens dit
wel eens laat overwoekeren door hartstochten en begeerten is daarmede niet
in strijd. Zelfs de ergste misdadiger behoudt in zijn hart toch altijd de hunke-
ring naar en het plekje van liefde voor iets wat leeft, hetzij mens of dier, iets
waaraan hij zich geven en binden wil.
Als u met Kerstmis in de eerste plaats meent te denken aan lekker eten,
drinken en andere feestelijkheden, dan is dat toch niet het voornaamste voor
u, maar wel met wie u dat vieren zal. Alleen met jezelf eten en drinken heeft
niets feestelijks. Je hebt dus de liefde van en voor anderen nodig, die het
met je willen vieren, waardoor het ook pas een feest kan worden. En hoe
ruimer de mens zich weet op te stellen tegenover geloof, hoop en liefde,
tegenover de wereld, hoe grootser hij de Kerstviering zal zien en ondergaan.
Zoals we het element liefde in ons kunnen laten overwoekeren, zo kunnen
we het anderzijds ook cultiveren. En feitelijk is de mens daar van nature altijd
mee bezig. We zoeken stuk voor stuk altijd naar liefde, we willen allemaal
vrede om ons heen. Al doen we dan ook nog zo onverschillig, we kunnen
nooit geheel los komen van de achtergronden van het kerstfeest. In het
dagelijks leven vaak met vallen en opstaan, omdat we in de door ons ge-
schapen maatschappij ook noodgedwongen fnog de materiële gedachten en
noden ontmoeten, die een deel van onze aandacht opeisen. Doch uitbannen,
geheel verliezen, kunnen we de liefde niet. Altijd komen er, bij ieder mens,
weer de momenten in het leven, waarop dit element zich manifesteert en zich
het sterkst toont.
Helaas hebben we er vaak een aanleiding toe nodig, zoals Kerstmis. Laten
we ons dan gelukkig prijzen, dat ook die aanleiding er is, naast vele minder
openlijke die ook ieder mens ondergaat. Want hoe wij ook in het leven staan,
menend het te kunnen doen zonder geloof, zonder hoop, ieder blijft zich
bewust, dat hij het zonder liefde niet vol kan houden, zelfs niet met de liefde
van maar één mens. Omdat wat liefde vermag een zo veelzijdig iets is, ook
van ons zelf zoveel vergt, dat één mens dat nooit alleen kan opbrengen.
Kerstmis symboliseert de liefde tot de medemens. En als we waarlijk de vrede
willen, zullen we daar toch vanuit moeten gaan.
(Nadruk verboden) H. van Wermeskerken

Onze Kerstpuzzel

De prijzen
die
te winnen zijn
KLEURPLAAT
Ie prijs
2e prijs
3e prijs
en 10 troostpijrzen van

ƒ10 —
ƒ 7,50
ƒ 5,—
ƒ 2,50

KRUISWOORDPUZZEL
Ie prijs ƒ 25,—
2e prijs ƒ20,—
3e prijs ƒ 15,—
4e tjm. 10e prfls ƒ 10,—

Indien meerde goede oplossingen worden in-
gezonden dan er prijzen beschikbaar zijn, be-
slist het lot.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel als de
kleurplaat inzenden vóór dinsdag 6 januari
1976 aan Drukkerij Weevers B.V., Nieuw-
stad 12 te Vorden.

Over de uitslag kan geen korrespondentie
worden gevoerd.
Personeel en medewerkers van dit blad zjjn
uitgesloten van deelname.

HORIZONTAAL: 60
l spar 61
8 andere kant 62
9 internat, trein 64

10 deel v. d. mast 66
11 fatsoen
12 echt 68
14 reeds 69
15 voorwaarts (It.) 70
17 getier 71
18 onder andere 72
19 tuingereedschap 74
20 plaats in West-

Duitsland 77
22 onwrikbaar 78
23 van binnen 79
26 pro 80
28 reuk van zwem vogels 81
30 maat v.e. lampfitting 83
32 college in provincie 86
33 onderwijs 88
34 gebed 89
37 juist
38 stekelvarkentje 93
40 unieke 94
42 zoogdier 96
43 schier 99
45 afgelopen 100
47 klap 101
48 dag. prov. bestuur 105
50 sjaal 107
51 oliehoudend gewas 110
53 groet (afk.) 111
54 diploma's kunst- 113

nijverheid 114
58 van dierenhuid 115

dubbelklank
zangnoet
honingdrank
stukje delfstof
omstreden deel van
Europa
Nederlands
titel
trots
oude aanspreektitel
water (Fr.)
voornaam schaats-
kampioene
wandversiering
rekenk. reeks
meterton
hemellichaam
foudraal
een der 3 kerstgaven
bergplaats
eiken
gedroogd pluimvee-
produkt
ornament
uitstapje
dierkundige
de gehele' hoeveelheid
Frans lidwoord
deelbaar door twee
kindergroet
honingdrank
meisjesnaam
meisjesnaam
bijbelse figuur
deeltjes v.d. maretak
pers. voornaamwoord

VERTIKAAL:
l
2
3
4
5
6
7
13
14
16
17
19
21
22
24
25
26
27
29
31
34
35
36
39
41
44
46
47
50
52
54
55

56
57

sportterm
kaak v.e. zoogdier
verkeersaders
voorzetsel
bescherming
muzik. drama
meisjesnaam
meisjesnaam
verbeelding
zeevarende
in de war
uitroep
plaats in Gelderland
kloosteroverste
nederduits (afk.)
familielid
streek
omstreken (afk.)
en omstreken
teken van verveling
bijbelse plaats
enigszins
omvangrijk

bewijs van achting
omzet v.d. rjscoman
dierenroep
inkepinkje
landweg
grensrivier
ham
denaturatie
entrepot (afk.)
pluimveeprodukt
kerstboomverlichting

59 achtervoegsel
63 sluiting
65 sierboom
67 hijskranen
73 pers. voornaamwoord
74 wapen
75 onderl. rijtuig

mij. (afk.)
76 bedehuis
80 Sowjet-Unie
82 zool van dansschoen
84 zangnoot
85 bijbelse plaats
87 jaaraanduiding
90 ionium
91 tweeklank
92 zeldzaam
95 tint
97 Spaanse uitroep
98 vorm

102 smak
103 vochtig
104 plaats in Gelderland
105 spoedig

binnenvaartuig
107 deel van bestek
108 eerstvolgende
109 deel van de week
110 hulpwerkw. (verv.)
112 deel van de bijbel



Vruchtenlim Afwasmiddel

ft/Pfff
GELDERSE SCHIJVEN

4 HALEN 3 BETALEN

HAMBURGERS
4 HALEN 3 BETALEN

628
498
258
248

MALSE RIBLAPPEN

STOOFLAPPEN

SOEPPAKKET

SPEKLAPPEN

500 gram

500 gram

ons bekende

MAGER
500 gram

Vleeswaren
BOTERHAMWORST

BE INI

200 gram

100 gram

100 gram

100 gram

98
79
89
98

ZONNETUIN
COX's ORANGE \y2 kilo 198
GRAPE FRUITS 5 stuks 198

nu per kilo 76
Panklare WORTELTJES 500 gram 59
SINAASAPPELEN plm. 2 kilo 249

DIEPVRIES VOORDEEL

BITTERBALLEN grijpzak 298
KROKETTEN grijpzak 325
PATATES FRITES heel kilo

KIPPELEVERTJES 500 gram 250
Alles zolang de voorraad strekt

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 5 januari

ZUURKOOL

ZUURKOOLSPEK

Dinsdag 6 januari

WITTE KOOL

500 gram

500 gram

PANKLAAR
500 gram

Verse worst/saucijzen FIJN
500 gram

Woensdag 7 januari

RODE KOOL

VLEESGEHAKT

PANKLAAR
500 gram

500 gram

39
248

39
298

39
238

A&O GRAAG TO
A&O meer dan

alleen maar voordelig
Al deze aanbiedingen zijn geldig

van 2 tot en met 7 januari 1976

WASVOORDEEL
BONTE REUS ..,.,„ 855

WITTE REUS

CLIEN

LUX TOILETZEEP

495draagkarton • \J\f

voordeel- J^^i\
flacon kVU

98badstuk V V

i»»OOO.K»»<>«>CXXH>0<X>0 <!<&>j&???«%QeoMiMo^^



SOEPEN
diverse smaken

per blik

TANDPASTA

VOORDEEL SLIJTERIJ
HENKESLIKEUREN a„.lm=l„

Pisang Ambon Liquer „„„ ,„ „u
i

Catz kruidenbitter

WHISKY

BESSENGENEVER

BEERENBURG

SMIRNOFF VODKA

per fles

JOHNNIE WALKER
van 1495 voor

GANZEBOOM
liter

van Doyer en Deventer
liter

per fles

695
895
995

1295
745

1025
1295

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

GEZINSCARREE

KRUIDKOEK

nu voor

nu voor

270
210

BLOEMEN & PLANTEN
ALTIJD VOLOP VOORRADIG: KAMERPLAN-

TEN, SNIJBLOEMEN, CACTUSSEN enz. enz,

ZOETWAREN VOORDEEL
A&O CHIPS

DROPMINTA

IJSCOLINO'S

GILDA DROP

NATUREL OF PAPRIKA
per zak

pak a 3 rollen

per bakje

diverse soorten
van 98 voor

76
76
89
76

Vruchtenwijn
MET OF ZONDER JONGE GENE VER liter

Speculaas groot pak

elk 2e pak

A&O tweedrank
grote fles

ZOUTE STICKS

ROYCO SOEPEN VOORDEELPAK
van 97 voor

Panty's

LANGE VINGERS grote doos voor

K.G. koffiebonen
pak 3. 500 gram

MAANDVERBAND

A&O APPELMOES literblik

elk 2e blik

of cola
literfles

198
98
76

76
76

76

76
185

469
298

98
76

76
KEUKENROLLEN Kleenex fraaie dessins

nu van 350 voor 298

Witte peper
EUROMA busje 50 gram 76

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1235



H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en Stalinrichting . Linde

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

WQ wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazyn — IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Teveng wensen wij een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa BONGERS-UENK
Vorden

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN

Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA H. J. BOSCH & ZN

Timmer- en aannemersbedrijf

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

GARAGE

D rik u s Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Wenst leden en medewerkers

en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig

en gelukkig nieuwjaar

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
B. J. MAALDERINK - R. J. THOMASSEN

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

A BRANDENBARG ft ZN
vee- en varkenshandel

wenst zfln clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtlngen tel. 05750-
19713 b..g.g. 05752-1270

FA G. i. BABINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

FAM. BEEBNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

Schildersbedrijf - verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

wenst allen
een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf - Larenaeweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wfl wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA STJETERS
Kranenburg

J. J. DIJKERMAN "
Bloemen - Planten
Groente - Fruit

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

wy wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagaztyn
T CENTRUM
G. W. Efjerkamp

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Doe-het-zelf,
Keuken- en tapijtccntnim
Harmsen

Loonbedrijf
H. J. GROOT ENZEBINK

wenst al zijn klanten
en bekenden een
voorspoedig 1976

FIRMA GOSSEIJNK""
TransportbedrtJf

wenst diëntele en
bekenden een voor.
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazfln
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HAS8INK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
goed en voorspoedig
nieuwjaar

Boekhandel
HIETBBINK

D. J. JANSEN'S B.V.
Vee en Vlees
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

HoveniersbedrtJf
Fa Gebr. KETTEUERIJ
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Wfl wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KTJRZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LT7TH, Nieuwstad 4
Textiel . Konf ektte

Wij wensen u een
voorspoedig 1976

Poeliersbedrijf
W. ROSSEL

VAMOR RIJSCHOOL
G. Bultman

wenst allen een
geslaagd nieuwjaar

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Fruitteeltbedrijf Medler
H. Huitink - Vorden

wenst al zijn clientèle, vrienden en

kennissen een

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Martens
wapen, en sporthandel, Zutphenseweg

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Slijter^

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

B.V. Machinefabriek G. ten Have

Industrieweg - Vorden

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Garage Kuypers
EN PERSONEEL

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Fa Koerselman

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Vee- en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 84 . Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoed/g nieuw/aar

Bakkerij Oplaat
wenst allen een

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.Y.
Het Hoge - Vorden

WJj wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café Uenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmaker!) VISSER
H.K. van Gelreweg 4
Vorden

Slagerfl
B. G. VLOGMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
{gelukkig en voor-
spoedig 1976 toe

Drogisterfl Parfumerie
Schoonheidssalon
'De O/de Meuffe'
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

WIJ wensen
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WEUSTEN ENK
en personeel
schlldersbedrtJf 't Hoge 31
Vorden

J. H. WELTLNK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gezegend nieuwjaar

L

DINY WOLSEVG
".Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

wDiny van der Wal
schoonheidsspecialiste

wenst allen een
gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar

Familie
W. P ABDIJ S

Wij wensen
allen een
gelukkig nieuwjaar

J. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst clientèle en
vrienden een
gelukkig nieuwjaar

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. SCHURINK
Burg. Galléestr. 26, Vorden

wenst al haar
kliëntele en kennissen een
VOORSPOEDIG 1976

Wij wensen allen een

Voorspoedig 1976

AMMERS

Wij wensen alle vrienden,
en bekenden

vrolijke Kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar

Fam. J. Lenselink
Isfahan Iran

Inplaats van kaarten
Wij wensen familie,
vrienden en bekenden

gezegende Kerstda-
gen en een gelukkig
nieuwjaar

A. J. Lenselink
E. L. Lenselink-Huizinga

M. STOFFELS
wenst al haar vrienden,
bekenden en kliëntele

prettige Kerstdagen
en een heel goed
1976 toe

Rijwielhandel
SLOTBOOM
Kieftendorp 11 Hengelo G

wenst bekenden en
kliënten een
voorspoedig 1976

Was. en textielverzorging
SIEBELINK Vorden

wenst u allen een
schoon 1976

ALG. BOND .MERCURITJS'
afdeling Vorden

wenst zijn leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

WQ wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

Veilig Verkeer Vorden
wenst u voor 1976:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

GEBR. BARENDSEN
en medewerkers

wenst allen een

VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Bestuur en leden van de

TTV VORDEN

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS
Ruurloseweg - Vorden . Telefoon 05752-1479

wenst u allen

EEN VOORSPOEDIG 1976

Het bestuur der sportvereniging

„Ratte"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Het bestuur van de

Muziekvereniging Concordicr
wenst u allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

H. J. RUITERKAMP B.V.
AANNEMERSBEDRIJF - Linde*eweg 22

wenst vrienden en bekenden In alle
opzichten een

VOORSPOEDIG en GELUKKIG 1976

IcHtiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel 1367 vorder)

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WIJ WENSEN
ALLEN
EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Automobiel-, garage- en rijwielbedrüf

TRAGTER en personeel

Makelaars, en assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG EN ZN.

Het Jebbink 11 - Vorden

wenst eenieder een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen u een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Elektrotechnisch installatiebedrijf

SLAGMAN EN ESSELINK B.V.
Het Hoge 35 - Vorden



Woensdag 24 december 1975

37e jaargang nr. 42 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
was me het jaartje wel in Vorden

Desondanks sportzaal, rouwcentrum en rest. kasteel Vorden

OVERZICHT DOOR ONZE

«CORRESPONDENT

A. VELHORST

Vorden dat zijn bekendheid veelal geniet
als achtkastelendorp heeft in 1975 de pu-
ibliciteit wel op een geheel andere wijze naar
zich toegetrokken. Kwesties als weglopen-
de raadsleden, geknoei met handtekeningen
rondom de nieuwe R.K. school, allemaal ge-
beurtenissen die er ingingen als koek en die
de volle aandacht trokken van de regionale
dagbladen eerwrjl ook de regionale omroep
het „nieuws" bracht.
Hierdoor zou bijna worden vergeten dat
1975 voor Vorden een jaar van grote be-
tekenis is geworden maar dan in positieve
zin. Jarenlang is er in de raad gehamerd
op de grote achterstand die er in Vorden
bestaat ten opzichte van andere omliggen-
de gemeentes op o.a. sport- en cultureel ge-
bied (akkommodaties).
Wat dit laatste betreft zullen de Vordena-
ren nog even moeten wachten, want het zit
er dik in dat het wel 1977 wordt alvorens
een gebouwd (of verbouwd) dorpshuis zal
verrezen. Zolang zullen de toneelevereni-
gingen e.d. zich zeer moeten behelpen. Om
dan nog maar niet te spreken van de Stich-
ting Jeugdsociëteit te Vorden, het grootste
slachtoffer van de „culturele" achterstand.
Men moet toch echt wel bewondering heb-
ben voor het bestuur van deze Jeugdsocië-
teit dat nog steeds vol verwachting naar
het gemeentehuis kijkt. Veel anderen zou-
den het moede hoofd allang in de schoot
hebben geworpen. De jeugdsoos echter
hoopt op „betere tijden".

Sportzaal
De achterstand op sportgebied zal medio
volgend jaar wat betreft de zaalsporten tot
het verleden behoren. De raad besloot nl. tot
de bouw van een sportzaal aan het Jeb-
bink. Inmiddels is de eerste steen gelegd
en vordert het werk tot aller tevredenheid.
Of ook de grootte van de zaal tot ieders
tevredenheid zal stemmen betwijfelen we.
Geluiden uit de richting van verenigingen
die uitsluitend zaalsport beoefenen wijzen
anders uit. De speeloppervlakte van de ia.a.1
zal nl. 22 x 28 meter bedragen. Niet zo erg
zult u zeggen, want er zijn zoveel gemeen-
tes die aan deze afmeting denken (b.v.
Wansveld, Hengelo) want bij dit type sport-
zaal kan men er immers met de bouw reke-

ning mee houden dat uitgebreid kan worden
tot 22 x 42 meter speeloppervlakte. Uit-
breiding in Vorden is echter niet mogelijk.
In de komende jaren zal wel blijken of men
het met de afmeting 22 x 28 meter goed
heeft gezien. Als de rest van de Vordense
bevolking zich echter zal ontwikkelen als
de landbouw hier ter plaatse (de landbouw
is immers aan het vergrijzen) dan behoeft
men zich geen enkele zorg te maken!
Een ander belangrijk besluit dat is geno-
men, is om volgend jaar een rouwcentrum
te gaan bouwen. We behoeven hier niet ver-
der in details te treden, de noodzaak is al
enkele jaren door deze en gene bepleit. Het
was altijd maar „behelpen". Alleen de plek
waar in Vorden gebouwd wordt dreigde nog
roet in het eten te gooien. Eén ding is ze-
ker zowel voor- als tegenstanders voor de
plek naast de R.K. Kerk zijn wel blo dat
het rouwcentrum er nu eindelijk komt.

Restauratie kasteel Yorden
Het derde belangrijke besluit dat dit jaar
is gevallen is het besluit van de raad om
kasteel Vorden te gaan restaureren en dit
kasteel te bestemmen als toekomstig ge-
meentehuis.
Het heeft trouwens nogal wat problemen
gegeven alvorens het zover was. Het hete
hangijzer was nl. de jaarlijkse exploitatie,
niet andere woorden wat moet de gemeente
t.z.t. (wanneer het kasteel als gemeente-
huis in gebruik is genomen) jaarlijks be-
talen.
Zowel de PvdA als Vordens Belang vonden
nl. dat deze jaarlijkse lasten andere toe-
komstige projekten wel eens in gevaar
konden brengen. B. en W. kwamen tot een
bedrag van een „keine" ton, terwijl de op-
positie meende dat dit een lachertje is.
Vordens Belang rekende de raad zelfs voor
dat zeker op 145.000 gulden gerekend moest
worden. Toen het in de raad op stemming
aankwam bleek de PvdA zjjn standpunt te
hebben vastgehouden en stemde tegen het
voorstel tot restauratie.
Groot was de verbazing van vriend en vij-
and dat Vordens Belang tenslotte wel vóór
stemde, want zo argumenteerde de heer
Gerritsen, 145.000 gulden kan de gemeente
Vorden best betalen. De „rooie rakkers" in
de raad waren zeer teleurgesteld over
plotselinge ommezwaai van hun colle
met wie zij toch immers onder het motto
„hand in hand kameraden" in juli uit de
raad waren gelopen!

lefR

Nieuws met een hoofdlel
Dit weglopen van Vordens Belang en de
PvdA uit de raad was ongetwijfeld „Het

Nieuws" in 1975 wat Vorden betreft. Op
dit moment zou het woord nieuws niet meer
met een hoofdletter geschreven behoeven
te worden want ook in een naburige ge-
meente (Ruurlo) wordt men er momenteel
mee gekonfronteerd. Laten we ons echter
tot Vorden bepalen.
De reden van het weglopen van de 2 frak-
ties was o.a. het in hun ogen niet goed
funktioneren van de raad (behandeling be-
leidsnota e.d.) „In een goed funktionerende
raad krijgt de mening van elke f raktie een
plaats in de uiteindelijke beslissing", zo
luidde de zienswijze van de vijf weggelopen
raadsleden.
Een onderzoek onder diverse Vordense in-
gezetenen bewees dat men goed op de
hoogte bleek te zijn van de situatie in de
raad. Het weglopen en wegblijven werd be-
schouwd als de weg van de minste weer-
stand. Het leidt nimmer tot een oplossing,
het verscherpt de tegenstellingen alleen
maar.
Dat beide frakties daardoor een flinke por-
tie „goodwill" onder de bevolking van Vor-
den hebben verloren, is ons uit diverse ge-
sprekken met Vordenaren wel duidelijk ge-
worden.

Andere kant van de medaille
Maar nu de andere kant van de medaille.
In verschillende gemeentes in ons land zijn
de drie christelijke partijen (CHU, AR en
KVP) tijdens de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen met één lijst (CDA) uitgekomen
omdat de uitgangspunten bij deze partijen
vrijwel dezelfde zjjn, terwijl het op gemeen-
telijk niveau helemaal „het einde" moet zijn,
nl. een eendrachtige samenwerking.
Nu moet ik u eerlijk bekennen dat ik het
voor Vorden jammer vind dat we hier nu
al één ODA-fraktie hebben. Ik bedoel hier-
mee toen AR, CHU en KVP afzonderlijk
„opereerden" in de raad men beter uit „de
verf" kwam, de partijen afy -nderlijk maak-
ten een sterkere indruk.
Nu men zich als eenheir* manifesteert is het
jammer dat de CDA-fraktie zo'n grote
macht heeft in de raad met andere woorden
B. en W. kunnen te allen tijde op de steun
van de CDA-fraktie rekenen.
Dat dit voor de andere partijen weieens
frustrerend werkt wanneer voorstellen uit
deze hoek alleen maar stilzwijgend worden
aangehoord kan ik Mijj wel voorstellen. Een
frappant voorbeelcr niervan was wel de
145.000 berekening waarover we het daar-
net reeds hebben gehad.
Het is natuurlek wel zo dat de heer Ger-
ritsen al zijn „goocheltrucs" te voorschijn
haalde toen deze cijfers achter elkaar uit

de „goochelhoed" over de raadstafel werden
uitgestrooid (Fred Kaps zou er jaloers op
worden), feit blijft dat de CDA niet eens
de moeite nam om voor te stellen deze cij-
fers aan een nauwkeurig onderzoek te on-
derwerpen. Niets van dat, zoals B. en W.
hebben berekend zal wel goed zfln!

Toekomst zal het leren
Nu wil ik hiermee beslist niet suggereren
dat B. en W. het fout hebben gezien (de
toekomst zal t.z.t. de juistheid van de cij-
fers van wie dan ook wel aantonen). Ook
wil ik beslist niet suggereren dat de CDA
haar raadswerk niet serieus doet.
Ik heb nl. de stellige overtuiging dat b.v.
de heer Geerken keihard werkt en er ook
achter staat wat hij naar voren brengt. Het
is echter wel zo dat de voerige fraktieleden
van de CDA (wethouder Bannink als lid
van het college natuurijk buiten beschou-
wing gelaten, bovendien steekt hij zijn me-
ning over bepaalde zaken beslist niet onder
stoeleli of banken) alles door hun fraktie-
voorzitter laten opknappen.
Het kan natuurlijk best „afgesproken
werk" zjjn, vanzelfsprekend speelt hier de
onervarenheid een grote rol, maar het doet
wel een beetje vreemd aan dat je bij de
debatten in de raad vrijwel alleen bij de
CDA-fraktie de stem van de heer Geerken
hoort! Alleen wanneer er gestemd wordt
hoor je oo kde anderen „voor" roepen.
Een beetje meer argumentatie van deze
zijde zou ongetwijfeld bepaalde frustraties
bij de andere kant wegnemen, terwijl de op-
positie dient te beseffen dat ze op geheel
democratische wijze door de Vordense bevol-
king als „minderheid" is gekozen. Over de
WD-fraktde kunnen we kort zijn. Met na-
me mr. v. d. Wall Bake is bij mij dit afge-
lopen jaar over gekomen als een man die
een „open oor" heeft voor voorstellen en
argumentaties van wie dan ook in de raad.
Hq houdt er bij het bepalen van zijn stand-
punt duideUjk rekening mee!
Enfin, we staan aan het begin van een
nieuw jaar en misschien maken we het in
1976 nog eens mee dat de raad van Vorden
een hecht team vormt. Maar dan geen hecht
team in de geest van „enbloc" één of ander
voorstel van B. en W. afwijzen. Want wan-
neer dit gebeurt zit er ook weer iets niet
goed.
En dat gunnen we burgemeester Vunderink
niet. Hij heeft het tenslotte al moeilijk ge-
noeg gehad met zijn „tegenspelers" in de
raad. Maak je echter de balans voor hem
op, dat kan dan zeer kort geformuleerd
worden: a. dit jaar in Vorden begonnen met
de bouw van een sportzaal; b. besluit tot
restauratie van kasteel Vorden; c. besluit
totiouw rouwcentrum.

VoóTwaar voor de gemeente Vorden in zijn
totaliteit een jaar, waarin zeer belangrijke
besluiten zijn genomen. Toch wel iets waar
het college en de raad, ondanks alles, trots
op kunnen zijn!

A. Velhorst,
Het Wiemelink, Vorden.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer J. W. M. Gerrit-
sen slaagde vrijdag 19 december als mr. in
de rechten.

Voetbal
VORDEN EN VIOS BELTRUM
TEELSEN RE PUNTEN: 1—1
Een misverstand tussen de scheidsrechter
en de Vordense defensie, met name doel-
man Tonnie Meyer, was er de oorzaak van
dat Vios Beltrum 7 minuten voor de rust
een O—l voorsprong kon nemen.
Op de rand van het strafschopgebied maak-
te Vorden-speler Gerard ter Beest een over-
treding. Arbiter Rutgerink stak de hand op
ten teken van een indirecte vrije schop.
Vios-speler Ten Scharenborg schoot op doel
waar doelman Meyer de bal bewust liet lo-
pen en was ten hoogste verbaasd dat de
goal werd toegekend. Felle protesten van
Vorden haalden niets uit.
„De Vordense achterhoede heeft niet goed
opgelet. Ik heb inderdaad een beweging met
mrjn arm gemaakt waarmee ik de Vios-spe-
ler maande op te schieten want het nemen
van de vrh'e schop duurde te lang. Er was
geen sprake van een indirecte vrije schop.
De overtreding die was gemaakt (speler ten
val brengen) dient duidelijk bestraft te wor-
den met een directe vrije schop," aldus ver-
klaarde scheidsrechter Rutgerink na afloop
van de wedstrijd. Met deze laatste uitleg
kunnen we het eens zijn, feit blijft dat hij
wel de hand opstak!
Vorden kwam hierdoor op een onfortuin-
lijke wijze op een achterstand te staan, het-
geen niet geheel in overeenstemming was
met de verhouding in het veld. De thuis-
club domineerde voortdurend maar vond
wel een wilskrachtig Vios tegenover zich
dat zich met hand en tand verzette. In de
tweede helft was de thuisclub opnieuw meer
in de aanval, waarbij opgemerkt dat de te-
genaanvallen van Vios niet zonder gevaar
verliepen. Een Vorden-doelpunt hing echter
de gehele tweede helft in de lucht maar
viel pas een kwartier voor tjjd. Teerink
schoot keihard tegen de keeper op, de te-
rugspringende bal werd door Heersink te-
gen de paal geknald, waarna in derde in-
stantie Bertus Nrjenhuis de ba lin het Vios-

doel werkte. Vlak voor tijd leek Vorden
toch nog met de overwinning te gaan strrj-
ken toen Nrjenhuis een vrije schop haarzui-
ver in de linkerbovenhoek leek te plaatsen.
De Vios^keeper voorkwam met een prachti-
ge safe dit zeker schijnende doelpunt. Het
bleef zodoende l—l waarmee de bezoekers
ongetwijfeld het meest tevreden zullen zijn.

H EN K l—RATTI 1: 6—1
Ratti l - dat j l zondag nog een 6—O mon-
sterzege op Warnsveldse Boys behaalde -
werd nu met bijna dezelfde cijfers (6—1)
verslagen in de uitwedstrijd te Hummelo en
Keppel.
Weliswaar had H en K als koploper de bes-
te papieren, maar qua het vertoonde spel
was de uitslag enigszins geflatteerd.
De thuisclub opende met een kort maar he-
vig offensief, dat al na tien minuten resul-
teerde in een voltreffer van de kogelvrij
staande linksbuiten: l—0. De Ratti-defen-
sie, die erg resoluut bleek met het afweren
der aanvallen liet enkele minuten later weer
een steek vallen en de H en K-rechtsbuiten
maakte daar dankbaar gebruik van door de
bal voor de tweede maal achter de debute-
rende Ratti-goalie Tijmessen te plaatsen:
2—0. De groenwitten waren geenszins ge-
deprimeerd en gingen in de aanval. Toen
René Eykelkamp in het strafschopgebied
ten val werd gebracht, benutte B. Overbeek
de penalty onfeilbaar: 2—-1.
Ook in de tweede helft was het moeilijk
spelen op het keiharde veld, dat door de
zwak leidende scheidsrechter beter afge-
keurd had kunnen worden. Een overtreding
van een Ratti-middenveldspeler kostte een
doelpunt, want de strafschop werd punctu-
eel benut, zodat de stand op 3—l was ge-
komen. Ratti geloofde het hierna wel en
met de regelmaat van een klok werd de
score door H en K opgevoerd tot 6—1.

EPE l—SV RATTI 1
SV Ratti imoest de verste uitwedstrijd aan-
binden tegen Epe, maar deze werd niet be-
loond. De uitslag was geflatteerd: 6—l voor
Epe.
SV Ratti ging met 3 invallers naar Epe, want
doelman Ebbink en de veldspelers J. Romer
en W. Stokkink waren verhinderd. Dit be-
tekent een zeer grote verandering in het
elftal. H. Klein Ikkink werd in het doel ge-
zet en keepte een uitstekende wedstrijd.
Van der Ploeg verdedigde het middenveld
uitstekend samen met H. Heyink, die van
een langdurige blessure was teruggekeerd.
SV Epe nam na 5 minuten spelen een l—O
voorsprong. Direct daarna bracht H. Hey-
ink met een goed schot de stand op l—1.
Na rust was het een gelrjkopgaande strijd,
maar na 5 minuten kreeg Epe een penalty
te nemen omdat H. Eggink de bal met de
hand had gespeeld. Doelman H. Klein Ik-
kink stopte in eerste instantie maar liet de
bal los, zodat Epe kon scoren: 2—1.

Hierna was het gebeurd met SV Ratti, na-
dat H. Sloetjes was vervangen door H. Kap-
pert. Nu was het hek van de dam voor Epe
en liepen zij gemakkelijk uit tot 6—1.
Aangezien het spelbeeld was deze uitslag
geflatteerd, maar het betekende een gevoe-
lige nederlaag, ook al omdat W. Bleumink
door een eigen doelpunt hieraan mee hielp.

SV Ratti 2 kon het tegen Almen 4 niet
verder brengen dan een gelijk spel: 2—2.
Door deze uitslag blijft SV Ratti een kans-
hebber voor de titel.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen af d. zaterdag: Epe 1-SV Ratti l
6—1; SV Ratti 2-Almen 4 2—2; S V Ratti
4-Avanti 4 l-—5; SV Ratti 3 was vrij.
Uitslagen af d. zondag: Vorden-Vios B l—1;
Vorden 6-Voorst 5 2—3; Oeken 5-Vorden 7
O—7; Vorden al-KI. Doohteren al 5—0.
4 januari 1976 begint de competitie weer.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN BLIJVEN
AAN KOP DANKZIJ EEN 4—0 ZEGE

De Vordense dames hebben er in de wed-
strijd tegen WWV l uit Winterswijk geen
twijfel over laten bestaan dat zij terecht de
koppositie innemen. Zonder de snelle Heleen
Maljers werd Winterswijk volkomen over-
klast.
In de eerste speelperiode kwam Vorden
door Jet Smit 2x en Anneke Sikkens op 'n
3—O voorsprong. Na de rust moest de Vor-
dense achterhoede slechts sporadisch in ak-
tie komen. Marleen Sikkens bepaalde de
eindstand op 4—0.

HEREN VAN VORDEN SPEELDEN
MET 3—3 GELIJK

Vorden heeft in de wedstrjjd tegen Triton
uit Putten een zeker schijnende overwin-
ning uit handen laten geven en mocht zelfs
op het allerlaatste moment nog dankbaar

zfln dat doelman Ter Heurne attent rea-
geerde bij een hard ingeschoten bal.
Vorden nam een 3—O voorsprong door doel-
punten van Ar jan Mengerink. Toch was
het aan deze speler te wijten dat Triton
terug kon komen. In de tweede periode was
niet tijdig terugkomen van Mengerink er
n.l. de oorzaak van dat de stand op S—l
werd gebracht d.m.v. een afstandschot dat
langs de verbouwereerde doelman Ter Heur-
ne in het net verdween.
In de derde periode werd niet gescoord. In
de laatste speelperiode zette Triton alles op
alles en slaagde erin de achterstand geheel
ongedaan te maken: 3—3. De heren 2 van
Vorden gingen zaterdagavond op bezoek bjj
DWV l en verloren kansloos met 6—2.

VORDEN ZAG ZON NIET IN HET
WATER SCHIJNEN
De heren waterpoloërs van Vorden togen
'zaterdagavond naar Ermelo om daar voor
de winter-zomercompetitie uit te komen te-
gen Zon en Water uit Ermelo. De thuisclub
deed haar naam alle eer aan want in de
2 x 6 minuten beef de zon voor hen in het
water schijnen.
Tegen de snel uitgevoerde aanvalsakties
van Zon en Water had Vorden geen enkel
verweer. Ondanks goed keeperswerk van
Han Hasekamp vlogen hem voor de rust
zes treffers om de oren. Ar jan van Diest
scoorde tegen 6—1. Na de rust van hetzelf-
de laken een pak en liep Ermelo uit naar
een 13—l overwinning.
VORDEN WON IN ARNHEM
MET 5—S VAN NEPTUNES

Het eerste herenzevental van Vorden heeft
zondagavond in Arnhem een verdiende 5—3
zege behaald op Neptunes 4, waardoor de
Vordenaren thans de tweede plaats op de
ranglijst innemen achter Breuly l uit Ze-
venaar.
Het werd in Arnhem voor de Vordenaren
een spannende ontmoeting die zij overigens
met 5—3 verdiend wonnen. In de eerste pe-
riode waren Sikkens c.s. reeds sterker dan
Neptunes, dooh de aanvalsakties van Vor-
den leverden vooreerst geen doelpunten op.
Het doelpunt dat ,,in de lucht hing" werd
uiteindelijk dan toch gescoord door Arjan
Mengerink O—1.
In de tweede periode had Vorden opnieuw
het beste van het spel. Toch werd het in
deze periode gelijk toen Neptunes profiteer-
de van een numerieke meerderheid, omdat
Kier Knol voor een minuut het water was
uitgezonden l—1. Toe de ploeg weer com-
pleet was bracht Geertjan Sikkens de stand
op l—2.
De derde speelperiode was de meest aan-
trekkelijke uit deze wedstrijd. Nadat Arjan
Mengerink de stand op 1—3 had gebracht
kwamen de Arnhemmers verrassend sterk
terug. Nadat een strafworp was benut 2—3,
werd het vlak voor het verstrijken van deze
periode 3—3.
Tn de laatste periode bleek duidelijk dat
Vorden over de langste adem beschikte.
Eerst was het Arjan Mengerink die Vor-
den aan een 3—4 voorsprong hielp, waarna
Eric Rikkerink de eindstand op 3—-5 be-
paalde.

Paardesport
Op een gehouden manegewedstrijd te Bath-
men behaalden de combinaties van de rij-
vereniging De Graafschap goede individu-
ele resultaten. Bij het onderdeel springen
behaalde Bert Wagenvoort met Lightfeet
een tweede prijs. Peter Hollander met Me-
teoor en Gerrit Wunderink met Excellent
behaalden een gedeelde 4e prijs in de dres-
suur.

Dammen
ONDERLINGE DAMOOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
C. Ridder-E. Bruinsma l—1; F. van Snel-
lenberg-G. Memelink O—2; G. Brummel-
man-E. Brummelman l—1; H. Vreeman-N,
de Klerk l—1; G. Memelink-E. Bruinsma
2—0; B. Hiddink-G. Memelink 2—0; C. Rid-
der-R. Bruinsma O—2; A. Abbink-H. Tee-
rink 2—0; A. Graaskamp-E. Postma 2—0;
C. van Oel^H. Teerink 2—0; H. KI. Brinke-
H. Schipper l—1; H. Graaskamp-P. Steen-
breker 2—0.

Vracht-
wagens
gaan op
in
vlammen

Twee vrachtauto's die geparkeerd stonden
bij autosloperij Bouwmeester te Vorden arjn
zaterdag brj een brand verloren gegaan.
De wagens waren eigendom van een ker-

misexploitant en bevatten gokautomaten.

De brand ontstond tijdens laswerkzaamhe-
den aan een van de wagens. Daarbij vloog

een stuk tentdoek in brand. Men slaagde er
niet in het vuur te blussen en kon niet voor-
komen dat beide wagens verloren gingen.
De schade wordt geschat op 80.000 gulden.



S.V. RATTI BOUWT AAN TOEKOMST
Trainer Noteboom:
„Aanval is de beste verdediging"
„Jongens, kom op. Nog even een rondje om het veld, in looppas, één, twee

toe maar! En denk er aan, aan het eind nog even spurten hé.. . !
Dwars door de mistige flarden van een huiverige decembermaand klinkt de
snerpende stem van trainer Jan Noteboom, die, onder de zes felle schijn-
werpers van 6 x 2000 Watt, de wekelijkse training verricht van de SV Ratti.
Ze zijn er bijna allemaal, de jongens van Ratti 1 afd. zondag, die tegen
tienen moe en afgemat als dampende paarden in de kleedruimte ver-
dwijnen.

INGEBURGERD
Sinds het nieuwe seizoen is Noteboom -
„geen Notermans hoor" zegt ie lachend -
intensief bezig de Ratti-senioren van zater-
dag- en zondagafdeling, benevens de A-
jeugd op te peppen tot de juiste conditie.
Hfl heeft het eerst bepaald niet gemakkelijk
gehad. „Het is een kwestie van aanpassen
geweest van spelers met trainer en omge-
keerd. Ik ben nu „ingeburgerd".
Noteboom (36) is voetballer in hart en nie-
ren. Als junior speelde ik in mijn geboorte-
plaats Winterswijk bij WVC en op latere
leefttjd bfl Winterswijkse Boys (4e klas
KNVB)". Hij heeft het officiole bondsdiplo-
ma scheidsrechter en trainde onder meer
Ajax Breedenbroek (4e klas KNVB) en
Lochuizen. De nieuwe trainer heeft van
meet af aan een schema opgezet waaraan
men zich nauwgezet dient te houden. Zowel
het selectieteam van de fad. zaterdag als
zondag en de selectie A-junioren worden
door hem onderhanden genomen.

CONDITIE EN SNELHEID
Trainer Noteboom hamert bij zfln training
vooral op snelheid en conditie. „Ook de bal-
behandeling vind ik belangrijk. Overigens is
de aanval nog steeds de beste verdediging.
Van groot belang vind ik het dat de inzet
van de jongens optimaal is. Ze moeten op
tfld op het veld zijn. Hebben ze problemen,
dan praat ik persoonlijk met hen om de
moeilijkheden op te kunnen lossen."
Bjj zowel de zaterdag- als zondagafdeling
wordt er beter gespeeld dan in het begin
der competitie, maar het kan nog beter. De
trainer heeft voldoende spelersmateriaal tot
zfln beschikking, bij de zondagselectie ligt
de gemiddelde leeftijd bij 23 jaar. „Het zfln

leuke spelers, men begrijpt elkaar en er is
sfeer. De vereniging is gezond."

GOED MOREEL
Ratti-aanvoerder Theo Polman is van me-
ning dat de ommekeer bij Ratti juist op tfld
is gekomen. „We moeten nu doordrukken
om punten te vergaren. Het moreel is goed,
dat bleek onlangs in Oeken waar we twaalf
minuten voor het einde met 2—O achter
stonden. Bjj het laatste fluitsignaal hadden
we met 3—2 gewonnen "
Ook bij de jeugd draait het lekker. Ratti A
- verleden jaar kampioen geworden - komt
goed mee in de overgangsklasse. In totaal
heeft algeheel jeugdleider Ton Geurts - die
na het vertrek van broeder Canutus een
goed vervanger bleek - nu ongeveer 70 ju-
nioren en pupillen onder zfln hoede. Uiter-
aard heeft hij diverse helpers.

ZATERDAGSPELERS
De vereniging heeft een groot aantal zater-
dagspelers, die uit verre omtrek (Hengelo,
Ruurlo, Warnsveld, Lochem, Apeldoorn)
hier willen spelen. Zij spelen met vier teams
in de competitie, het eerste draait uitste-
kend mee in de top.
Het Ratti-bestuur is van mening dat de
onderlinge verhouding met het bestuur van
de plaatselijke zustervereniging Vorden mo-
menteel zeer goed is. Er is een gezonde ri-
valiteit.

AKTTVITEITEN
Ratti-voorzitter Ant. Heuvelink die sinds
enkele jaren de hamer zwaait is bflzonder
content met de gang van zaken op het
ogenblik. Behalve dat de training toch wel
goede resultaten afwerpt is er veel en hard

gewerkt door de leden.
Het tweede veld - dat dit jaar weer over-
hoop werd gehaald doordat 'n nieuwe aard-
gaseliding dwars over het veld werd gepro-
jecteerd - is weer ingezaaid en zal het vol-
gend seizoen gebruikt kunnen worden. De
accommodatie bij Ratti is nu heel wat be-
ter. „Het nieuwe clubgebouw (12 x 7 m),
een noodlokaal van de kleuterschool in
Ruurlo, is door de leden in vrfle tfld weer
opgebouwd. Er zfln toiletten in, een bar,
voorraadruimte en zelfs een kelder."

FRAAIE VERLICHTING
De nu ongeveer 200 leden tellende vereni-
ging is bflzonder blij met de nieuwe terrein-
verlichting. Dank zfl een aantal actieve le-
den, geholpen door de fa's Dostal en Ba-
rendsen heeft men nu een grote capaciteit.
Zes liohtmasten van elk 2000 Watt sterkte
geven een zee van licht waarbfl het prak-
tisch mogelijk is een lichtwedstrfld te spe-
len. „Door de zelfwerkzaamheid van de le-
den hebben we dit kunnen realiseren," aldus
de voorzitter.
Ratti en trainer hebben ngg vele wensen.
„De vereniging," aldus de voorzitter, „wil
graag een doelmatige veldafscheiding met
reklameborden en we hopen dat de plaat-
selijke en/of andere zakenrelaties hieraan
hun medewerking willen geven. Dit zal een
belangrijke bron van inkomsten zfln. Ver-
der moet de afbouw van de aanplanting
langs het tweede speelveld nog worden ver-
wezenlflkt, wat hopenlrjk niet lang meer
duurt." Trainer Noteboom heeft ook een
innige wens: „Graag een dug-out waarop ik
voor weer en wind beschermd de verrich-
tingen van mijn pupillen vanaf de Ifln goed
kan volgen ".

Bijenvereniging

De Bflenvereniging De Macht van Het
Kleine te Vorden heeft een gunstig honlng-
jaar achter de rug. De voorjaarshoning was
bflzonder goed; vooral van de koolzaadvel-
den in de Flevopolder werd behoorlflk wat
gehaald. De zomerhoning was wat minder
en de heidehoning - de volken werden bfl
Terlet gestationeerd - redelflk tot goed.
MvK-voorzitter de heer A. van Bruggen
kon op de 53ste algemene ledenvergadering
van de vereniging, in procenten uitgedrukt
bflna 50 procent van de leden begroeten.
Hfl wees in zfln terugblik op de resultaten
van 1975.
Over de suikerprfls werd langdurig gedis-
cussieerd. Door het hoofdbestuur van de
Algemene Nederlandse Imkersbond (ANI)
zal aan de verenigingen geen gedenaturali-
seerde (niet voor menselflke consumptie ge-
schikt) suiker meer beschikbaar worden ge-
steld. De vergadering betreurde dit in hoge
mate. Immers in tegenstelling tot eerder
toen de vereniging voor eigen eden suiker
inkocht en onder de leden distribueerde, is
men nu gedwongen Ieder persoonlflk te
duurdere winkelprfls te betalen Het houden
van bflen - 10 kg suiker per volk - zal hier-
door een nog duurdere hobby worden. Men
voorzag dat de animo, die al steeds gerin-
ger wordt, nog verder zal teruglopen.
Secretaris/penningmeester W. Kamperman
bracht een keurig verslag over de stand
van zaken. Ondanks de kostenstflgingen
over alle linies lukte het hem om inkomsten
en uitgaven In evenwicht te houden. Beslo-
ten werd de contributie te verhogen, mede
omdat de afdracht aan het hoofdbestuur is
verhoogd. De contributie wordt nu ƒ 10, —
per jaar, waarvan ƒ 8, — moet worden afge-
dragen. In de pauze was er gelegenheid tot
contributiebetaling, evenals voor het bflen-
vervoer en staangeld op de heide ad. ƒ3,50
per kast.
De heren W. Kamperman en Kloosters
(Borculo) brachten als afgevaardigden naar
de ANI-vergadering in Barneveld in novem-
ber jl. een keurig verslag. Bfl de bestuurs-
verkiezing werden de aftredende leden A.
van Bruggen (voorzitter), W. Kamperman
(secretaris/penningmeester) en D. Pardfls,
Kranenburg bfl acclamatie herkozen. Tot
afgevaardigden naar het ANI-vergadering
in 1976 werden benoemd de heren Kloosters
(Borculo) en E. Gotink (Brandenborch)
met als reserve D. Pardfls. Tot besluit wer-
den onder de aanwezige leden een aantal
imkersartikelen verloot.

Stichting Jeugd-

vijf jaar
Op 13 december was het precies vijf jaar
geleden dat de Stichting Jeugdsociëteit
Vorden werd opgericht. Ter gelegenheid
hiervan zal op zaterdag 20 december de
popfilm Let it be van de Beatles worden
vertoond.
De organisatoren hopen, ook al in verband
met de onkosten welke het vertonen van de
film met zich brengt, op een grote opkomst
van de Vordense jeugd. Deze film, waarin
o.a. de succesnummers van hun geigknami-
ge elpee worden uitgevoerd heeft als voor-
film de zingende kikker Roger Clover and
Guests met Love is all.

Speurtocht
v.v. Vorden
Voor de speurtocht die de
missie van Vorden voor de junioren organi-
seerde bestond niet veel belangstelling. Van-
daar dat besloten werd de route in te kor-
ten zodat er zo'n 7 kilometer werd gelopen
en „gespeurd". Ondanks de geringe deel-
name smaakte de snert er na aflooj^^ het
clubgebouw niet minder om.

Voetballers
klaverjasten
In het ' clubgebouw op het gemeentelflk
sportpark organiseerde de voetbalvereni-
ging Vorden voor leden en donateurs een
klaverjaswedstrfld waarvan de leiding in
handen was van de heren E .Wentink en G.
Meyer. Het werd een spannende aangele-
genheid waarbfl de eerste prijs werd gewon-
nen door Gerard ter Beest met 4856 punten..
De overige uitslagen waren: 2. F. Zieverink
4823 punten; 3. D. de Beus 4599 p.; 4. J.
Westerveld 4517 p.; 5. E. Mulder 4418 p.;
6. J. Rouwenhorst 4240 p.; 7. G. Voskamp
4010 p.; 8. W. Buunk 3993 p. De volgende
klaverjasavond vindt plaats op 23 januari.

Bejaardenavond
Excelsior
Het Chr. Gemengd Zangkoor Excelsior
heeft de bejaarden van het bejaardencen-
trum De Wehme vrfldagavond een genoeg-
Iflke avond bezorgd. Onder leiding van diri-
gent H. Nuis uit Lochem werden voor de
pauze nummers ten gehore gebracht zoals
die werden gezongen tijdens de laatste uit-
voering van het koor in november j.l.
Na de pauze bestond voor de bejaarden de
gelegenheid om met het koor mee te zin-
gen. Behalve een aantal adventsliederen
werden kerstliederen ten gehore gebracht.
De heer Busschers vertolkte de gevoelens
van de bewoners van De Wehme door na
afloop het koor dank te zeggen voor de
fflne avond, waarbfl hfl de leden van Excel-
sior een compliment maakte voor de keurig
verzorgde uniformen.

Kerstviering KPO
en bejaarden
Bflna zestig bejaarden uit Vorden-Kranen-
burg waren in zaal Schoenaker bijeengeko-
men om de jaarlflkse kerstmiddag mee te
vieren. Mevrouw v. d. Sligte-Oosterlaar,
voorzitster van de afd. KPO Vorden-Kra-
nenburg, welke vereniging als vanouds een
en ander had georganiseerd, opende nadat
koffie en gebak was aangeboden de middag
met een welkomstwoord. Zfl las vervolgens
het kerstverhaal voor.
Bflzonder succesvol was het optreden van
de dames A. Rutgers-Boerkamp en A. Ger-
ritsen-Nflenhuis, die een toneelstukje Inter-
view met opa opvoerden. Nadat er loten
waren verkocht werd een meegekregen op-
dracht om groepsgewijs collages en/of
kerstgedichten te maken tot uitvoering ge-
bracht.
In totaal kwamen er vier collages en zeven
gedichten bfl de jury, bestaande uit pater
Lichtenberg-Hilderink, binnen. De groep

Dassen of m, pater Sutorius of m en mevr.
Mullink, Helmink, Waarle, Lichtenberg ver-
vaardigde de mooiste collage volgens de
jury. Nadat een consumptie was gebruikt,
volgde de loting, waarbfl verschillende door
de KPO-leden zelf vervaardigde kerststuk-
jes tot de prijzen behoorden. Mevrouw v. d.
Sligte dankte de bejaarden voor hun' goede
op komst en allen v^or de prettige mede-
werking. Alle aanwezigen, die door het
KPO-bestuur persoonlflk waren uitgenodigd
werden hierna weer veilig thuis gebracht.
's Avonds werd het kerstfeest gehouden
voor de KPO-leden, die in grote getale op-
kwamen. Ook hier werden kerstliedjes ge-
zongen, een kerstverhaal voorgelezen en 't
toneelstukje opgevoerd. Een en ander af-
gewisseld met de nodige consumpties. Na
de pauze schikte iedereen aan voor het
koudbuffet bfl ̂ kaarslicht, dat door de fa-
milie Schoenaker keurig was verzorgd. Pa-
ter Sutorius ofm hield een kersttoespraak,
waarin hfl het Jaar van de Vrouw nog eens
onder de loupe nam. Elk lid had een zelf-
vervaardigd kerststukje meegebracht, zodat
de zaal gezellig was aangekleed.
De voorzitster dankte allen tot besluit,
wenste alle leden een zalig kerstfeest, goe-
de jaarwisseling en gelukkig nieuwjaar.
Op 28 januari zal de jaarvergadering van
de afdeling worden gehouden met tevens
een inleiding over Goede voeding in het al-
gemeen door de diëtiste mevrouw Jansen
v. d. Berg uit Vorden. In februari verzorgd
notaris jhr. mr. J. J. A. Greven een avond.

De NCVB afd. Vorden hield haar ledenver-
gadering ditmaal in een sfeervol versierde
zaal Eskes. De avond stond in het teken
van het naderende kerstfeest. De advents-
liturgie werd door enkele leden gelezen, ter-
wijl een koortje enige kerstliederen zong.
De heer Woldstra zorgde hierbfl voor de
orgelbegeleiding. Het kerstverhaal dat de
heer Smit vertelde vond bfl de dames een
aandachtig gehoor.

Motorsport
ORIENTERINGSRIT DE GRAAFSCHAP-
RIJDERS RUIM 200 DEELNEMERS
De oriënteringsrit die de Vordense auto- en
motorclub De Graafschaprflders zondag-
middag organiseerde stond ditmaal meer In
het teken van een toerristische rit, waarbfl
de deelnemers onderweg diverse opdrachten
moesten uitvoeren.
In totaal gingen ruim 200 personen (78
equipes) van start bjj De Rotonde te Vor-
den. De rit die was uitgezet door de heren
C. Radstake en A. Wolsheimer had een
lengte van 38 kilometer en voerde de deel-
nemers geheel door de omgeving van Vor-
den. De finish was bfl camping Heksen-
laak in Barohem waar voorzitter W. Biel-
derman de prijzen uitreikte.
De prflzen werden gewonnen door (auto's):
1. H. Boesveld, Eefde, 147 winstpunten (dit-
maal dus geen strafpunten); 2. mevr. E.
Regelink, Vorden 143; 3. H. W. Horsting,
Vorden 143; 4. W. van Wanroy, Steenderen
139; 5. H. van Ark, Vorden 137; 6. G. Koer-
selman, Vorden 137; 7. G. v. d. Peyl, Vor-
den 133; 8. G. Peters, Zutphen 132; 9. D. J.
Pardfls, Vorden 131; 10. J. Slagman, Vor-
den 130 punten.
Motoren: 1. H. Groen, Didam 80 punten.
Poedelprfls A. Hissink uit Warnsveld 30
punten. Na afloop van de rit lieten de deel-
nemers zich de traditionele pannekoeken,
die nu eenmaal bfl een Pannekoekenrit
hoort, goed smaken.

zojuist ontvangen, een zeer grote partij

SPAANDERPLAAT
van uitstekende kwaliteit

Deze kunnen wij u aanbieden voor een

UITERST SCHERPE PRIJS!

Kijk en vergelijk:

plaatafm. 125 x 250 cm
8 mm dik, bij de HCI slechts 4,05 p. m2

10 mm dik, bij de HCI slechts 4f50 p. ml
12 mm dik, bij de HCI slechts 4,90 p. ml

18 mm dik, bij de HCI slechts 6r40 p. ml

Levering uitsluitend volle platen

Vanzelfsprekend zijn onze prijzen inclusief
BTW en alles wordt GRATIS BEZORGD

Ook tussen Kerst en Nieuwjaar
zijn wij OPEN

Prijsbewuste mensen
kopen bij de H.C.I.
Hummeloseweg 45 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2121

Hotel BLOEMENDAAL
Stationsweg 24 - Vorden - Tel. 05752-1227

Voelt u zich moe of mat

Neem dan een

SAUNA-BAD
solarium gratis
Een (h)eerlijke sauna

Openingstijden:
Dames: dinsdag van 19.00-23.00 uur;
donderdag van 9.00-12.00 uur

Heren: donderdag van 19.00-23.00 uur;
zaterdag van 9.00-12.00 uur

Echtparen: vrijdag van 19.00-23.00 uur
Groepen volgens afspraak

Abonnementen
in de maand januari 75,— per abonnement
en één gratis introducé

Prijzen:
per sauna plm. 2 uur per persoon 10,-
Abonnementen voor 10 baden 90,—

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

U fcunf bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

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

Woensdag 31 december
vanaf 10 uur

OLIEBOLLEN
bij

café-wegrestaurant

De Boggelaar
Warnsveld

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

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

HEBT U OVERTOL-
LIGE SPULLETJES !
Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.
Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Te koop: 2 p. goede voet-
balschoenen, m. 39, 40; 2
paar zeer mooie kunst-
schaatsen, maat 37, 38; 2
paar mooie hoge Noren,
maat 38, 39. B. Vlogman,
Nieuwstad 14, Vorden,
telefoon 1321.
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