
Donderdag 25 januari 1968
29e jaargang no. 44

Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per nuii per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 28 JANUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. Sorber van Winterswijk

10.00 uur ds. J. J. van Zorge (H. Avondmaal)

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem

B.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: T. A. Welling en H. W. Bijenhof.
Gehuwd: Geenu
Overleden: Grietje Dekker, 90 jaar echtgenote van G.
J. Derksen; Grada Berendina Eenink, 60 jaar, echtge-
note van G. J. Snellink; Heinrich Visser, 61 jaar, echt-
genoot van H. J. Brinks.

KOMT U OOK EEN KIJKJE
NEMEN IN ONZE

modelwoning
Kerspel 12, Vorden
Speciale aandacht voor:

WAS- EN DROOGAPPARATEN
BOILERS
GASFORNUIS
ELEKTRISCH EN
HUISHOUDELIJK APPARATUUR

Met het oog op de toekomst
demonstreren wy u een gashaard

LOODGIETERSBEDRIJF

m.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

OPENINGSTIJDEN

Woensdag, donderdag en vrijdag van
19.00 tot 22.00 uur

Jaarvergadering GMvL
De afdeling Vorden van de GMvL hield onder voorzitter-
schap van de heer A. G. Mennink in café-restaurant „'t
Wapen van Vorden" een druk bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord werd inzonderheid welkom gehe-
ten de heer G. J. van Roekei uit Zelhem, leraar aan de
Middelbare Landbouwschool te Doetinchem.
Mede door de bijzondere weersgesteldheden, aldus de
voorzitter, was 1967 een bij uitstek gunstig jaar. De op-
brengst van de akkerbouwprodukten was een rekord.
Ook de melkopbrenigst met 2% meer melkkoeien was
4 tot 5% hoger. Vandaar ook de grote hoeveelheid kaas.

Van zeer goede kwaliteit was ook het ruwvoeder, wat de
aankoop van krachtvoeder weer ten goede kwam. Dank-
zij de preventieve enting is de zo gevreesde veeziekte
mond- en klauwzeer bij de varkens in 1967 bij een be-
perkte omvang gebleven. Daardoor heeft deze ziekte de
markt weinig beïnvloed. De Nederlandse varkensstapel
is met grote sprongen opgeklommen. In 1968 verwacht
men 8 miljoen varkens. Maar ook in België en Duits-
land is de varkensstapel evenzeer opgevoerd. Dat bracht
met zich mee, dat de prijzen in 1967 beneden de ver-
wachting zijn gebleven. Voor de toekomst is dan ook een
gematigd optimisme op zijn plaats.
Wat de pluimveehouderij betreft, aldus spreker, deze zal
in de toekomst wel verhuizen naar de gespecialiseerde
bedrijven.
Nu de vrije markt voor landbouwprodukten in de EEG
voor een groot deel al is voltooid, mogen wij met een
gematigd optimisme een zeker vertrouwen tegemoet
gaan met de voorwaarde om ons best te blijven doen de
konkurrentiepositie te verstevigen!. Voor 1968 is in EEG
verband de melkprijs voor Nederland vastgesteld op
ƒ 35,30 per 100 kg. In genoemd verband produceren de
Nederlandse koeien gemiddeld 4200 kg melk per koe. In

Frankrijk is dit bv. 2800 kg. Wij zullen alles op alles
moeten zetten, zo vervolgde spreker, om zo rationeel
mogelijk te produceren. Samenwerking en fusie zal nood-
zaak worden. Ook de ruilverkaveling is van groot be-
lang. Ook wees spreker op de gehouden buurtvergade-
ringen ter bespreking van het ontwerp-bestemmingsplan.
Deze vergaderingen waren naar wens verlopen. Wij zul-
len aandacht moeten blijven besteden aan de struktuur
van onze landbouwbedrijven. Dat Nederland wat klimaat
en bodemgesteldheid betreft, uitermate geschikt is voor
de veehouderij, geeft moed om de toekomst met ver-
trouwen tegemoet te gaan. Spreker sprak de hoop uit
dat Gods zegen op de arbeid mag rusten.
Uit de verschillende jaarverslagen bleek dat de afdeling
thans 224 leden telt. Het afgelopen boekjaar sloot met
een bevredigend kassaldo.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de heer A. G.
Mennink herkozen. De vergoeding voor vergaderingbe-
zoek door de bestuursleden werd vastgesteld op ƒ 15,—
voor een hele of ƒ 10,— voor een halve dag. Bij auto-
gebruik voor buitengemeentelijke vergaderingen zal 20
cent per km worden vergoed. De voorzitter spoorde de
leden aan de kulturele avond op 25 januari a.s. te be-
zoeken. Getracht zal worden op 8 maart a.s. een voor-
lichtingsavond over beroepskeuze te organiseren. Op de
eerstvolgende vergadering zal ook het jaarverslag van
het Onderling Landbouwrundveefonds ter tafel worden
gebracht.

Vervolgens deed de heer Van Roekei, verduidelijkt met
enige prachtige dia's, enige interessante mededelingen
over zijn reiservaringen naar de Scandinavische landen.
De voorzitter dankte aan het slot de heer Van Roekei
voor het gebodene en bood hem een rokertje aan.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveü
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

OPENBARE AANBESTEMNG
Vrijdagmiddag vond ten^fmeentehuize een openbare
aanbesteding plaats voor de bouw van een betonnen
brug m de westelijke rondweg om Vordeni onder regie
van de Kon. Ned. Heide Mij en voor rekening van de
HEK-weg (Hummelo-Enschedese Kunstweg).
Hiervoor bestond een 'grote belangstelling. Er kwamen
niet minder dan 34 inschrijvingsbiljetten binnen.
De uitslag was als volgt:
K. Plieger te Lexmond ƒ 112.900,—
N.V. v. h. Fa H. J. Evers te Deventer „ 84.200,—
N.V. Aannemersbedrijf Tubantia te Goor „ 104.000,—
N.V. Aannemersbedrijf Ten Brinke
te Enter „ 97.800,—
Fa G. H. Meijer & Zn te Denekamp „ 91.180,—
Fa Dubbink & Zn te Vriezeveen 95.500,—
Fa K. Visser & Zn te Lemmer , 101.000,—
Aannemers Mij Gebroeders Smit N.V.
te Vijfhuizen 99.000,—
Visscher's Aannemersbedrijf
te Genemuiden „ 95.000,—
Aannemersbedrijf G. L. Foks
te Hengelo (O.) , 81.640,—
Fa R. Kosterman & Zn
te Wijk bij Duurstede , 96.000,—
N.V. Aannemers Mij E. Odink te Eibergen „ 95.300,—
N.V. Aannemers Mij v. h. Bakker &
v. d. Kolk te Hoorn „ 99.500,—
Aannemersbedrijf Schouwen-
Duiveland N.V. te Zierikzee 133.000,—
Aannemers Mij Veldhuizen &
v. Hoften N.V. te Haarlem „ 101.000,—
N.V. Aannemers R. Duursema & Zn
te Gieten 113.000,—
Wed. A. J. Lindenschot & Zn te Ruurlo 104.580,—
N.V. Aannemersbedrijf v. h. A. Dubbers
te Malden ,100.800,—
N.V. Aannemersbedrijf W. C. van Dijk
te Hardincksveld 133.000,—
Fa Gebr. Hegema te Vriezeveen „ 98.200,—
Fa H. van Haarst te Enschede , 102.500,—
Aannemersbedrijf Nedero N.V.
te Rotterdam „ 136.000,—
N.V. Aannemersbedrijf v. h. Etam Luling
te Woubrugge „ 131.000,—
Fa Gebr. Hoog Antink te Winterswijk ... „ 116.000,—
N.V. Aannemersbedrijf B. v. Hees
& Zonen te Utrecht , 121.000,—
Fa Koldeweij Bomers te Meddo-
Winterswijk , 115.000,—
Fa G. Zweers & Zn te Winterswijk „ 106.273,—
Gebr. Mentink te Winterswijk ,, 90.164,—
J. W. G. te Brummelstroete, Winterswijk „ 89.590,—
Gebr. Bossink N.V. te Enschede 98.600,—
Alg. Aannemersbedrijven Haverlan N.V.
te Zwolle 103.000,—
Aannemersbedrijf P. G. J. ter Beek
te Almelo 104.000,—
Fa Platenkamp te Ambt-Delden „ 90.600,—
N.V. Winterswijkse Aannemers Mij
te Winterswijk „ 98.980,—
Laagste inschrijver Aannemersbedrijf G. L. Foks te
Hengelo (O.) ƒ 81.640,—. Gunning in beraad.

MOOIE SUKSESSEN VOOR KPJ'ERS
Op de Provinciale Kulturele dag Gelderland van de KPJ
die zondag in Groenlo werd gehouden, behaalde mejuf-
frouw A. Waenink alhier een fraaie tweede prijs met
haar deklamatie „De spin Sebastiaan". Zij werd op de
onlangs gehouden kringdag van „de Graafschap" ook
tweede met dit stuk.
In de afdeling accessoires won „de Graafschap" een
fraaie eerste prijs. Het was mejuffrouw Wolberink uit
Vierakker.

ALG. NEDERLANDSE BOUWBEDRIJFSBOND
GAAT 40-JARIG BESTAAN HERDENKEN
De plaatselijke afdeling van de Algemene Nederlandse
Bouwbedrijfsbond gaat op zaterdag 3 februari a.s. haar
40-jarig bestaan herdenken. Dit gebeurt met 's middags
van drie tot half vijf in het Nutsgebouw een receptie en
's avonds een cabaretprogramma met na afloop dansen
met medewerking van het dansorkest „De Zwervers".
Om precies te zijn bestaat deze onderafdeling reeds op
zondag 28 januari 40 j>^fepe afdeling werd in 1928 op-
gericht onder leiding vwBifld bestuurder, de heer Lusink.
Bij de oprichting telde de afdeling 24 leden welk aantal
tot op heden is uitgegroeid tot ca 90 leden.
De naam bouwbedrijfsbond bestond indertijd nog niet.
Men sprak toen van de bouwarbeidersbond. Het doel was
de bouwarbeiders (uitsluitend zij die in loondienst wa-
ren) zoveel mogelijk tgJiMpeni. De werkeloosheidsvoor-
ziening kende men niet.^^Pam iemand zonder werk, dan
kreeg hij een uitkering uit de kas. Die uitkering bedroeg
in 1928 ca ƒ 5,10 per week, terwijl de leden 81 cent kon-
tributie betaalden in de week. Gedurende de oorlogsja-
ren viel er natuurlijk van de aktiviteiten van de afdeling
weinig te bespeuren.

Direkt na 1945 kwam er weer meer leven in de brouwerij
en telde de afdeling 60 leden. Het 25-jarig jubileum werd
in 1953 herdacht met een feestavond.
Momenteel liggen de taken van de afdeling meer op het
terrein van de sociale voorzieningeni. Zo kan bv. bij ziek-
tes van echtgenote, kinderen etc. centraal via het NVV
hulp worden geboden. Verder zijn er bv. de vakantieko-
onies.

De afdeling Vorden valt onder distrikt 4 (Achterhoek).
Het bestuur is als volgt samengesteld: B. Wentink
voorzitter; B. Rouwenhorst, sekretaris; G. J. Voorhorst,
penningmeester en J. Papperse, L. de Jong, B. B. Wul-
link en G. Tragter, leden.

Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Betaling koniributie 1968
Om extra incassokosten te voorkomen
verzoeken wjj u beleefd de jaarkontri-
butie ad ƒ 12,50 voor 15 februari a.s.
te willen storten op giro 84 79 03
t.n.v. penningmeester Groene Kruis
te Vorden of op rekening Groene
Kruis bij de Coöp. Raiffeisenbank te
Vorden.

Wordt u na deze datum een kwitantie aangeboden
dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor ƒ 0,35 extra
incassokosten in rekening te brengen.

Het bestuur.

MAJOOR VAN DE VEER SPRAK VOOR
NED. CHR. VROUWENBOND

Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
vertelde majoor Van de Veer in zaal Eskes zijn beleve-
nissen in Birma, waar een groep para's verkennings-
patrouilles uitvoerden achter de Japanse linies. Hun op-
dracht was om dwars door het oerwoud de plaats Boela
Poentje te verkennen. Ze werden daar ten zeerste ver-
rast door de ontdekking dat het gehele dorp een soort
christengemeenschap vormde, waarvan ze alleen de do-
minee konden verstaan. Hieruit straalde zoveel goedheid
en uitstekend gemeenschapsleven zodat zij op hartelijke
wijze werden ontvangen. Na hun gesprekken moesten
zij erkennen dat zij niet aldaar de beschaving kwamen
brengen, maar dat zij integendeel beschaamd daar de
christelijke naastenliefde konden leren.

De presidente dankte spreker op hartelijke wijze voor
zijn boeiende en warme vertelling waarnaar met grote
aandacht was geluisterd.

NUTSAVOND

De volgende Nutsavond zal gehouden wordeni op maan-
dag 22 februari a.s.
Het Nutsbestuur stelt zich voor deze avond te vullen met
voordracht, zang, muziek, vertellen over hobby's enz.
Iedereen vanaf 14 jaar tot 100 jaar kan meedoen. Ook
niet Nutsleden. Nadere mededelingen de volgende week
in het Nutsblaadje.

BEZOEKT DE

modelwoning
Kerspel 12

(Boonk) pijlen volgen.

GEOPEND T/M A.S. VRIJDAG
'S AVONDS VAN 7 TOT 10 UUR

Voor mooior wonen

JAARVERGADERING CBTB
De afdeling Vorden van de CBTB hield in zaal Eskes
een goed bezochte ledenjaarvergadering.
De voorzitter, de heer H. Graaskamp, sprak een kort
openingswoord waarbij in het bijzonder werd welkom ge-
heten de heer H. Pardijs van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Spreker wees erop dat het 26 mei 1967 vijfentwintig
jaar was geleden dat de heer Pardijs bij de landbouw-
voorlichtingsdienst in dienst trad.
Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek dat de afde-
ling thans 75 leden telde. De penningmeester kon een
klein batig saldo meedelen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren H.
Wiltink en P. Winterman herkozen.
Medegedeeld werd dat op l februari a.s. te Arnhem in
Musis Sacrum de jaarlijkse huishoudelijke bondsvergade-
ring zal worden gehouden. Op 15 februari a.s. zal in zaal
„de Bremer" te Toldijk de kring boerengezinsdag plaats
hebben. Verder dat ingaande l januari 1969 het regis-
tratierecht bij overdracht tot het verleden zal behoren.
De grondbelasting zal eveneens worden afgeschaft. De
heer Pardijs gaf in korte trekken een beeld van de afge-
lopen 25 jaar. Hierbij wees spreker erop dat de dertiger
jaren (crisisjaren) verre van rooskleurig waren geweest.
De eigenlijke ontwikkeling van de landbouw kwam eerst
op gang na de tweede wereldoorlog. Toen brak de tijd
van het investeren aan. Na 1956 kreeg men de uitbrei-
ding van de veebezetting. Wat de arbeidskrachten in de
landbouw betreft, zei spreker, dat deze sterk zijn ver-
minderd doch dat de produktieeenheden per persoon
goed waren gestegen. Dit was, volgens spreker, een ge-
volg van de toename van de mechanisatie in de land-
bouw. Noodzaak is thans specialisering in de landbouw.
Mede door het houden van meer melkvee, mest- of fok-
varkens kan men de produktiekosten op lager peil
brengen. Maar daarbij moet men alles goed overdenken
en beoordelen.
Na beantwoording van enige gestelde vragen dankte de
voorzitter de heer Pardijs voor zijn duidelijke en leer-
zaam betoog waarna de erevoorzitter, de heer A. J. Lent-
selink, voorging in dankgebed.

ONTWIKKELINGSAVOND NVV
BESTUURDERSBOND
De ontwikkelingsavond die de afdeling Vorden van de
NW bestuurdersbond in zaal Bloemendaal op het pro-
gramma had staan, werd door de leden maar matig be-
zocht.
In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer G.
Koerselman, hierover zijn teleurstelling uit.
Als spreker trad deze avond op de heer N. van Velzen
uit Arnhem, bedrijfsmedewerker van de metaalbedrijfs-
bond. Spreker hield een boeiende lezing over het onder-
werp: „Ontwikkeling in de sociale verzekeringen". De
heer Van Velzen liet de verschillende wetten zoals bv.
de AOW, AWW etc. de revue passeren. Zo bleek uit zijn
woorden dat de werknemers in Nederland 46,3% van
de diverse premies betalen en de werkgevers 38%.
Spreker was van mening dat er in de doolhof van wet-
gevingen nog vele dingen schuilen die tot coördinatie
zouden moeten leiden. Zo zijn er in ieder rayon dikwijls
wel 2 of 3 verschillende fondsen. Wanneer deze fondsen
samengevoegd zouden worden, zou dit het naar bene-
den brengen van de premies terdege bevorderen,. De ad-
ministratie zou dan centraal kunnen plaatsvinden. De
heer Van Velzen sprak de vrees uit dat de hele sociale
wetgeving op den duur wel eens onbetaalbaar zou kun-
nen worden.
Hierna ontstond er in de vergadering een levendige dis-
kussie over diverse wetten etc. Speciaal de invaliditeits-
wet stond hierbij sterk in de belangstelling.
Na afloop bracht de voorzitter de heer Van Velzen dank
voor zijn medewerking aan deze avond.

SUKSESSEN VOOR VORDENSE PKV-LEDEN
Op de jubileumkringtentoonstelling te Neede behaalde
H. Doornink, lid van de PKV te Vorden de volgende
suksessen.

Patrijs leghorn hen oud l ZG; patrijs leghorn haan jong
l ZZG — 2 ZG + 3 GG + 4 GG; patrijs leghorn hen
jong l ZG.



presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenspootjes 3 stuks
Hachévlees 500 gram
Fijne verse worst soo gram
Hamschijf 500 gram
Schouderkarbonade 500 gram
Runderlappen 500 gram

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in pdftes v.a. f 3,60 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,60 per kg

59
138
198
218
218

Uit onze groente afdeling
Panklare rode kool
Golden Delicious
Goudreinetten

(per 2O kilo f 7,95)

Sinaasappelen v. hand en pers 20 voor 1.59

500 gram zuurkool + grote rookworst voor 1.09

500 gram 1 9

2 kilo 98

2 kilo 89

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne vleeswaren
Boterhamworst 200 gram 49 et
Gebraden gehakt 150 gram 59 et
Saksische
smeerleverworst 150 gram 54 et

2 kuipjes
remia goudmargarine

van 118 voor 98

Bij aankoop van
f 5,- aan boodschappen

2 blik appelmoes

voor

Pak mee dit voordeel!
Lange vingers groot pak 98
Eierkoekjes dubbele zak 98
Prince fourré dubbele rol 79

Sleutelhanger gratis bij
4 kick repen
2 kleine rollen prince fourré a 65

5 eenpersoons blikjes

heerlijke zomergroente
(naar keuze) slechts

Drop 3 zakjes slechts 89
GQzouten pinda's grote zak 69
Chinese pinda's 2 zakken 98
Mentos 3 rollen 59
Ijftups, rumbonen, bonbons
of chocolaadjes 200 gram 98

Nasi goreng literblikken 159
Leverpastei 3 blikjes a 100 gram 99
Leverpastei 2 blikjes a 200 gram 109

Soepballetjes 2 blikjes 109
Zalm groot blik 149
Augurken grote pot 98
Aardbeien literblik 159
Slagroom nu per blikje 98
Jus d'Orange per fles 98
Chocolademelk literfles 89
Ananas flink blik 79

Diverse smaken jams per pot 75
Julienne soepgroente 2 zakjes 59
Prodent tandpasta tweede tube half geld
Celstof luiers groot pak nu 99

Deze week!
2 ROLLEN BESCHUIT voor slechts



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
bij ons 25-jarig huwelijk on-
dervonden.

H. G. J. Horstman
J. Horstman-

Lenderink
Vorden,, januari 1968
D 88

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor 't me-
deleven ons betoond bij het
overlijden van onze lieve
broer en zwager

J. WIJERS
Uit aller naam:
E. Wijers-Carbaat

Vorden, januari 1968
Holtmaat C 76 a

AFWEZIG
N. J. EDENS, tandarts

van 5 t/m 10 februari
Voor spoedgevallen:

Tandarts J. G. v. Dij-
ke, Kastanjelaa.ii 4
Hengelo (Gld.)
spr. u. v. 9-10 u. v.m.

Jonge vrouw zoekt werk
voor enkele halve dagen per
week. B. v. Hackfortweg 62
Vorden

Welk lief en zelfst. meisje
wil mij in de huishouding
assisteren. Intern, goede
treinverbinding.
Mevrouw Reemst
Broederij „de Beekhoek"
Barneveld, tel. 03420-3906 of
2366. Ook inlichtingen bij
mevrouw Hylkema, telefoon
05752-1919

Te koop: Oliehaard 1% jaar
oud, 8000 cal., kleur: grijs.
Telefoon 1417

Jongeman, 22 jaar, niet ker-
kelijk, zoekt langs deze on-
sympathieke weg kennis
met lief meisje.
Brieven met foto o.e.r. onder
no. 44-1 bureau Contact

6 12 IO

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Te koop: 2 jonge foxhondjes
G. Dijkman, Wildenborch

Te koop: Vers gedorst rog-
gestro. G. J. Pardijs, B 84
Vorden

Wegens verhuizing te koop
aangeboden: 2 kamervloer-
bedekkingen en l badka-
merlamp. De Vries, Sta-
tionsweg 5

Te koop: Zware slachtkip-
pen en hanen. W. A. Eskes,
Schoolweg 14, Vierakker
telefoon 0575,4-434

ONGELOOFLIJK
Acculaders voor 6 en 12
volt accu's, omschakel-
baar (l jaar gar.), kom-
pleet ƒ 45. Autovoetpom-
pen ƒ 15. Looplampen m.
10 meter kabel, kompl.
ƒ 13. Hydraulische krik-
ken, hef ver m. 3000 kg
ƒ 42. en 1500 kg ƒ 35.
Gloednieuw, geen dump.
Fa HAGGEMAN, Kre-
merskamp 40, Warnsveld
telefoon (05750) 3204

Te koop: 6 roodbonte nieuw-
melkte koeien, 20-26 liter
melk per dag.
Veehandel Vlogman

Te koop: Dik bevleesde koe
G. Vliem „de Eerstelling"

Te koop: 10 zware biggen.
Oortgiesen, D 157 Medler
Vorden

H.H. VEEHOUDERS
Voor

PLASTIC KLAUW-
BESCHEBMERS
het adres

FA G. W. LUIMES
Vorden
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Inplaats van kaarten

Maandag 29 januari a.s. hopen onze geliefde
ouders

H. ROTHMAN
en
G. M. ROTHMAN-RIBBINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare kinderen

Hein
Beppie
Gertie
Annie
Henkie

Varsseveid, januari 1968
Schoolstraat 26

Gelegenheid tot feliciteren voor kennissen en
vrienden op dinsdag 30 januari van 2-5 uur en
's avonds na 7 uur. W

Na een langdurig lijden is van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

HEINBICH VISSER
echtgenoot van H. J. Brinks

op de leeftijd van 61 jaar.

„Veilig in Jezus armen"

H. J. Visser-Brinks

M. Eilers-Visser
C. J. Eilers

A. L. Visser

en kleinkinderen

Vorden, 19 januari 1968
Zutphenseweg 55

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 23 ja-
nuari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid en na een geduldig ge-
dragen lijden, overleed mijn lieve vrouw en moeder

GBADA BERENDINA EENINK
echtgenote van G. J. Snellink

op de leeftijd van 60 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

G. J. Snellink
Henk en Riek

Vorden., 20 januari 1968
Linde „Bekman"

De teraardebestelling zal plaats hebben op don-
derdag 25 januari om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Met ontroering geven wij kennis van het overlijden
van ons geliefd trouw medelid

GRADA BERENDINA SNELLINK-EENINK

op de leeftijd van 60 jaar.

't Zij wij leven,
't Zij wij sterven,
Wij zijn des Heren.

Rom. 14-8

Herv. Vrouwengroep
„Linde"

Vorden, januari 1968

Dames!
T

De laatste coupons
voor de halve prijs

VAN DONDERDAG TOT EN MET
ZATERDAG

ONZE UITVERKOOP DUURT NOG
TOT EN MET ZATERDAG

Ijü-mwCw^/

Moeten uw meubelen
opnieuw gestoffeerd worden?

VRAAG EENS PRIJSOPGAAF EN
STALEN

HET VALT U BESLIST MEE

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING?
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

SHELL
h aardolie

P K
De beste brandstof voor uw oliehaard

ML

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Profiteer nu nog
TOT EN MET A.S. ZATERDAG
27 JANUARI VAN ONZE

opruiming
en 10 procent korting

i M i ii u: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Kon. Nederlandse
Middenstandsvereniging
Afdeling Vorden

Ledenvergadering
op maandag 29 januari a.s. in hotel
Bakker, aanvang 8 uur.

SPREKER:
de heer J. Vink, bondsconsulent
G. Wielenga, adj. sekretaris

HOUDT U DE AVOND VRIJ?

OOK UW KOMST IS BELANGRIJK !

OOK NIET-LEDEN VAN HARTE WELKOM !

A.S. VRIJDAGAVOND 26 JANUARI

gesloten

Boerenleenbank Kranenburg
Vorden

WEGENS FAMILIEFEEST IS
ONZE WINKEL VRIJDAG 26 JAN.
A.S.

VERFHANDEL

gesloten
DEL

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 29 jan. 1968
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenikleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bont ge voerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kon ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

JL JL JL JL

ü Bezoekt onze
MODELWONING
op het Kerspel 4!
*

U kunt dan kennis maken met

onze meubelen, vloerbedekking, gordijnen enz.
ons vakmanschap
onze smaakvolle wijze van inrichten
onze oplossing van uw ruimteproblemen

uui interieur
het middelpunt

van uvj gezin

ve f zongen uy met smaak
en vakmanschap

OPENINGSTIJDEN:
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

2 FEBRUARI VAN 14.00 — 22.00 UUR
3 FEBRUARI VAN 14.00 — 22.00 UUR
4 FEBRUARI VAN 14.00 — 18.00 UUR
5 FEBRUARI VAN 18.00 — 22.00 UUR
6 FEBRUARI VAN 18.00 — 22-00 UUR
7 FEBRUARI VAN 18.00 — 22.00 UUR

Krijgt u t.z.t. een woning toegewezen of hebt u
vernieuwingsplannen voor het voorjaar?
U bent van harte welkom in onze modelwoning!

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

JL JL JL



Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

29 januari

l februari

8 februari
9 februari
9 februari

10 februari

10 februari

10 februari

10 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari
22 februari
24 februari

25 februari
26 februari
27 februari
29 februari

Herv. Vrouwengroep dorp
Kulturele avond Jong Gelre, Bond
van Plattelandsvrouwen en GMvL
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
Ledenvergadering Kon. Ned. Mid-
denstandsver. in hotel Bakker
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw
Operette-avond Openb. Lag. School
Idem aan 8 februari
Sport- en spelavond Jong Gelre in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
Filmavond filmkring
„Harren Partie"
Kindermiddag voor kinderen van
leden van het NVV in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"
Oliebollenaktie t.b.v. de voetbalver.
Vorden
Beatbal carnavalsvereniginig
„De Deurdreajers"
Jaarvergadering Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw
Uitvoering CJV toneelstuk „Route
Kopenhagen"
Idem aan 16 februari
Nutsavond
Carnaval „De Deurdreajers" in
zaal Schoenaker, Kranenburg
Carnaval zaal Schoenaker
Carnaval zaal Schoenaker
Carnaval zaal Schoenaker
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

kleurentelevisie goed zien!
BIJ AANKOOP KLEUREND

TELEVISIE MINSTENS

ƒ 250,—

inruil korting!L
VRAAG INLICHTINGEN, OOK OVER
INRUILMOGELIJKHEID

Kleuren- en zwart-wittelevisie
demonstreren wij u dagelijks in

onze winkel.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

A.s. zondag 28 januari

Vorden - Aalten
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Televisie
in kleur!

Dat moet u thuis eens rustig

kunnen zien.

Heeft u Interesse, vraag dan
een week proefplaatsing bij u

thuis.

Dan pas kunt u

TOCH DE KRANT OP TIJD

Dankzij de medewerking van de PTT en de bezorgers,
hebben onze abonnees het Contact nog op tijd in de bus
gekregen vorige week. Hiervoor nog onze hartelijke
dank.

Redaktie

LEKTON PRESENTEERDE
AMOR, VLINDERS EN HAAIEN
Lekton, de interkerkelijke toneelgroep te Vorden, trad
zaterdagavond voor het voetlicht met het blijspel „Amor
vlinders en haaien" een blijspel in drie bedrijven, ge-
schreven door Lode van Mare.
Het Nutsgebouw was slechts matig bezet toen de heer
A. H. J. Mombarg namens het gezelschap een kort ope-
ningswoord sprak. Hij heette in het bijzonder welkom
burgemeester Van Arkel en echtgenote, de beide wet-
houders de heren A. J. Lenselink en G. J. Weustenenk
en echtgenotes en DIP uit Warnsveld, dat tussen de be-
drijven door voor de muzikale opluistering zorg droeg.

Het toneelstuk speelde zich af in en rond het meisjes-
pensionaat „de Eikenhorst". Het overlijden van de ei-
genaresse, mevrouw Van Eisdingens brengt allerlei gek-
ke en moeilijke verwikkelingen met zich mee voor de
direktrice, Louise Bergstein en verdere bewoners. Bij de
sollicitatie naar de funktie van direktrice blijkt dat nota.
ris, mr Wets, deze sollicitatie heeft vervalst en mejuf-
frouw Louise Bergstein, die in werkelijheid 25 jaar is,
voor 40 heeft laten doorgaan. Hij zit nu danig in de
knoei. De direktrice wil ontslag nemen, maar dankzij de
vindingrijkheid van Anton, de conciërge, blijft ze, maar
na een metamorfose is ze ouder geworden.
Peter van Hasselt, wiens vader nu erfgenaam van „de
Eikenhorst" is geworden, komt nu om te zien hoe alles
reilt en zeilt op het internaat. Na veel dwaze verwik-
kelingen, waarbij Peter o.a. een liefdesavontuur heeft
met een der kostschoolmeisjes Anita, komt alles weer
terecht dankzij de onbetaalbare vindingrijkheid van An-
ton.
De rol van Louise Bergstein was mevrouw P. A. Zwitser.
Jacobi op het lijf geschreven. Anton, vertolkt door de
heer B. A. Mombarg, die hiervoor geknipt bleek, bracht
de nodige hilariteit, terwijl de heer W. Klein Bramel het
er bijzonder goed afbracht met zijn vertolking van mr
Wets. Mejuffrouw R. van Reenen kende de fijne kneepjes
van het toneelspel en deed het als Anita heel leuk. De
heer C. Schouten had een moeilijke rol uit te beelden
als Peter van Hasselt. Mevrouw Van Woestenhoven
(mejuffrouw A. Buursma) en Takkenberg, vader van
Anita (de heer H. Graaskamp) hadden de bijrollen, welke
zij goed uitbeeldden.
De regie was bij de heer A. H. J. Mombarg in goede
handen. De grime werd verzorgd door de fa Boltjes uit
Almen. Lekton heeft met haar vertoonde spel laten zien
dat zij best mee kan komen en de toekomst zal dit ze-
ker bewijzen.
De heer Mombarg sprak tot slot nog een hartelijk dank-
woord.

OPTREDEN TOEP GROOT SUKSES

In zaal Schoenaker hield de bosbrandweervereniging
Achterhoek en Liemers een feestelijke kontaktavond.
Wegens verhindering van de voorzitter, de heer Thate,
burgemeester van Gorssel, sprak de kommandant van
distrikt 6, t.w. Z. Baron van Dorth tot Medler, het
openingswoord. Hij begroette hierbij speciaal burgemees-
ter mr P. C. Loopuyt van Laren, de heer Kranenburg en
de heren Besselink en Hoytink uit Ruurlo van de staande
brandweer aldaar.
Spreker gaf vervolgens nog en^^.instrukties hoe te han-
delen bij bosbranden,. GelukküHpïeft men de laatste ja-
ren slechts weinig branden genad, waardoor de finan-
ciën gezond zijn.
Hij vroeg vervolgens speciale aandacht voor de toneel-
groep TOEP uit Winterswijk die de avond verder zou
verzorgen.
Dit uit vijf dames en acht hejM| bestaande gezelschap
bracht onder de toepasselijke^pbn „Bie ons teggen ut
hoes" een zeer gevarieerd programma van muziek, zang
deklamatie conference en toneel.
Baron van Dorth bracht het gezelschap hartelijk dank
voor de prettige en genoeglijke avond, met de uitste-
kende nummers. Door het veelzijdige karakter van
TOEP was deze avond een groot sukses geworden. Een
daverend applaus onderstreepte deze dankwoorden.

GRAAFSCHAPRIJDERS WANDELDEN
EN ATEN SNERT

Zaterdagavond hield de motor club „De Graafschaprij-
ders" voor haar leden een snertwandeling die was geor-
ganiseerd door de padvinders van de David I. Alford-
groep.
De belangstelling voor deze wandeling was niet bijster
groot. De deelnemers vertrokken om half acht bij café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" en kwamen via het
Vordense Bos en een gedeelte van Linde tegen half tien
aan bij het troephuis van de padvinders. Onderweg moes-
ten er enkele opdrachten uitgevoerd worden en moesten
de deelnemers drie kontroleurs passereni.
Het duo G. Jansen en mejuffrouw R. Jansen kreeg de
minste strafpunten en behaalde de eerste prijs; de twee-
de prijs werd gewonnen door de heer B. Rouwenhorst
met mejuffrouw E. Jansen.
Na afloop van deze ca 6 kilometer lange wandeling de-
den de deelnemers zich tegoed aan de voortreffelijke,
door de padvinders klaargemaakte, snert.

Ter kennismaking organiseerden de nieuwe eigenaars
van café „Het Zwaantje" zaterdagavond in samenwer-
king met de buurtvereniging Delden een instuifavond.
Het is een leuke avond geworden, die goed werd bezocht.
Het was dan ook een gelukkige greep van de fa Zuur-
veld-Harmsen, om deze avond te organiseren. Er waren
o.a. wedstrijden in balgooien, sjoelen en schieten om
krentebrood en speculaas.

Ter gelegenheid van de overname mocht de familie
Zuurveld-Harmsen enkele bloemstukken in ontvangst
nemen.

Adverteren doet verkopen!

IN ONZE OPRUIMING:

Herenpantoffels
f4,95

alle maten slechts

TOT EN MET ZATERDAG NOG

10 procent korting!

Wullink's Sclioenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

3Nog U dagen kunt u profiteren
van onze sensationele opruiming!

> Opnieuw verlaagde prijzen
> Koopt nu uw huwelijks- of babyuitzet
> Gelukkige bezitters van

een nieuwe woning, dit is uw kans

De door u gekochte goederen worden door ons
desgewenst gratis opgeslagen

Op alle goederen buiten de opruiming 10 procent korting

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wat een gemak!

Kant en klaar
Nasi en B îi, heerlijk

BIJ 2 ROOKWORSTEN NAAR KEUZE (eigen fabrik.)

sleutelhanger gratis!

Letuopoiftereklanie:
DONDERDAG:

500 GRAM SPEKLAPPEN

VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 GRAM RUNDERLAPPEN

500 GRAM VERSE WORST

1.35

2.25
2.25

Extra reklame op woensdag 31 januari
WELKE NOG EEN VERRASSING IS.

BRENG OP DIE DAG EEN BEZOEK AAN ONZE
ZAAK EN PROFITEER HIERVAN

SLAGERIJ VLOGMAN

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

OVERHEMDEN-
BEPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenrepa-
ratie. Profiteert van deze
unieke aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman
Lochemseweg 52 a

WIJ HEBBEN ALTIJD SPECIALE AANDACHT VOOR

WANT AAN BRILLEN VOOR KINDEREN WORDEN

BIJZONDER HOGE EISEN GESTELD. EN VOORAL DE OGEN VAN EEN

KIND ZIJN IMMERS DE BESTE ZORGEN WAARD.

EEN KINDERBRIL

MOET STERK EN VEILIG ZIJN.

Daarom ook zijn kinderbrillcn veel
sterker dan gewone brillen. Bovendien
kunnen kinderbrillen voorzien worden
van onbreekbare glazen.
Dat is veilig voor sport en spel.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN

*U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
# U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij liet kic/cn van de
bril die het beste past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 1b - VORDEN - TELEFOON 1505

Geboortekaartjes, ondertrouwkaarten, kortom alle familiedrukwerk
wordt u keurig verzorgd geleverd door drukkerij Weevers!
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Raad van Vorden had dinsdagavond
heel wat te behandelen

In ruim twee en een half uur heeft de gemeenteraad van Vorden zich dinsdagavond
door een 31 punten tellende agenda geworsteld.
Op verzoek van de heeor Van Arkel nam de raad bij de aanvang van de vergadering
enkele ogenblikken stilte in acht voor de deze middag overleden kommies, de heer
L. Bergman.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester A. E. van Arkel
Aangezien! dit de eerste openbare raadsvergadering is in
het nieuwe jaar, wil ik vanaf deze plaats u, heren raads-
leden, en u, heren van de pers, met uw gezinnen alles
goeds toewensen voor 1968.
Aangezien in Contact van 28 december jl. een uitvoerig
overzicht heeft gestaan van hetgeen het jaar 1967 de ge-
meente Vorden bracht, wil ik hier niet in herhaling
treden en slechts enkele belangrijke punten memoreren
aldus fle voorzitter.

Bevolking. Het zielental bedroeg op l januari 1967 6609
inwoners. Er werden in 1967 109 baby's geboren. Het
aantal overledenen bedroeg 71. Er vertrokken 244 per-
sonen uit de gemeente, terwijl zich 309 personen in deze
gemeente vestigden zodat het bevolkingscijfer op l ja-
nuari 1968 6712 bedroeg. Een toename van de bevolking
met 103 personen, nl. een geboorteoverschot van 38 en
een vestigingsoverschot van 65 personen. Het is verheu-
gend, dat evenals de jaren 1964, 1965 en 1966, ook 1967
wederom een belangrijk vestigingsoverschot te zien
geeft. Ik hoop, dat deze tendens zich ook in 1968 zal
voortzetten,. Er werden in 1967 51 huwelijken gesloten.

Woningzoekenden. In de openbare raadsvergadering van
21 november 1967 deelde ik u mede dat er 124 woning-
zoekenden stonden ingeschreven. Doordat een groot ge-
deelte van de 48 stroombouwwoningen in de Boonk in-
middels voor bewoning gereed is gekomen, kon aan een
aantal woningzoekenden weer een woning worden toe-
gewezen. Het aantal woningzoekenden bedraagt op he-
den nog 89.

Woningbouw. In dit verband is de woningbouw uiter-
mate urgent en, belangrijk. In 1967 kwamen 22 woningen
gereed, nl. 14 bouwfondswoningen in de Boonk, 4 be-
drijfswoningen, 2 Bogaerswoningen, l zgn. vrrjetfjds-
woning en l systeemwoning. Bovendien is de bouw van
48 zgn. stroombouwwoningen in de Boonk nagenoeg ge-
reed gekomen. De woningtoewijzing voor 1968 aan de
gemeente Vorden is helaas nog niet bekend.

Werkloosheid. Aangaande de omvang van de werkloos-
heid in deze gemeente, kan ik u op grond van recente
.gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zutphen
mededelen dat het gemiddeld aantal werklozen in Vor-
den over de eerste elf maanden, van 1967 15 bedroeg.
De gcmiddielde werkloosheid in het rayon Zutphen be-
droeg over de eerste elf maanden van 1967, in percen-
tages uitgedrukt, 1,5%. Het gemiddelde over de gehele
provincie Gelderland bedroeg over dit tijdvak 2,7% en
voor het rijk 2,6%. In vergelijking met andere gemeen-
ten in Gelderland staat Vorden er wat de werkloosheid
betreft, dus gunstig voor.

Ik wil dit korte overzicht gaarne besluiten, met alle
ambtenaren, werklieden, brandweerpersoneel en allen,
die hun beste krachten aan het werk der gemeente ga-
ven, hartelijk te danken voor de wijze, waarop zij de
belangen van de gemeente Vorden, in 1967 hebben ge-
diend. Mogen wij er gezamenlijk in slagen, ook in 1968
•veel tot stand te brengen, dat strekt tot meerdere voor-
uitgang en groter bloei van onze gemeente.
De nestor van de raad, de heer H. Wesselink, beant-
woordde de goede wensen van de voorzitter. Hij wenstte
zijn medecollega's in 1968 veel wijsheid en inzicht toe.

Bouwfonds Ned. Gemeenten
De raad van Bouwondernemers heeft in een schrijven
aan de raad op 5 oktober jl. enkele bezwaren naar voren,
gebracht togen de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten. De
heren Bannink, Koerslman, Gerritsen en Wesselink
waren toen o.a. van mening dat het Bouwfonds haar
oorspronkelijke doelstelling overschreed. Het betreffen-
de agendapunt (raadsvergadering van 21 november jl.)
om het schrijven van de raad van bouwondernemers
voor kennisgeving aan te nemen, werd toen aangehou-
den,.
Op uitnodiging van B & W waren in de gisteren gehou-
den raadsvergadering de heren Van de Meiden en Krol
van het Bouwfonds Ned. Gemeenten aanwezig om de
naar voren gebrachte bezwaren mondeling te weerleg-
gen. Dit gebeurde door de heer Van de Meiden (hoofd
bijkantoor Zutphen van het BNG). De heer Van de Mei-
den deed dit op uitvoerige wijze. De doelstelling van het
Bouwfonds ia om alle minder draagkrachtigen aan een
woning te helpen. De heer Van de Meiden gaf toe dat
door het Bouwfonds ook wel enkele duurdere woningen
zijn gebouwd (bungalowbouw), maar dat kwam o.m.
omdat er vraag was naar deze woningen, en bovendien
omdat de minister deze bouw zeer stimuleerde. Het be-
trof hier ca 8% van de in totaal door het BNG gebouw-
de woningen.
Voorts rezen er in de raad vragen of het Bouwfonds
niet een pré heeft bij de afgifte van de benodigde ver-
gunningen. Zo merkte de heer Wesselink o.m. op dat
men bij een architekt soms wel een jaar moet wachten
totdat de vergunning afkomt, terwijl dit bij het Bouw-
fonds ca een half jaar bedraagt. De heer Van de Meiden
ontkende pertinent dat het Bouwfonds hier bepaalde pri-
vileges geniet. Dat wij sneller iets bereiken, ligt aan de
werkwijze. De heer Gerritsen was van mening dat het
Bouwfonds de hypotheekrente opjaagt. Ook dit ontkende

Door de grote toename van orders
voor handelsdrukwerk en kleuren-
drukwerk vragen wij

leerling handzetters
en

leerling drukkers
Zij die Mulo-opleiding hebben genoten
genieten de voorkeur.

4-jarig leerlingenkontrakt;
l dag per week naar school;
en toch een 45-urig CAO-loon.

Leer een goed vak,
waar nog toekomst in zit!

drukkerij l Weevers

Nieuwstad 12 - Vorden _ Tel. 1404

de heer Van de Meiden want het geld dat wij gebruiken
op de kapitaalmarkt is maar een klein druppeltje op
een gloeiende plaat, aldus spreker. De heer Van de Mei-
den merkte nog op dat het BNG gelijk staat aan andere
bouwondernemers, dus allemaal dezelfde rechten. Na dit
-allemaal aangehoord te hebben, merkte de heer Wesse-
link op dat de partikuliere bouw nu de hoorns dan ook
maar eens op moet steken. De heer Gerritsen werd nog
medegedeeld dat het BNG in Vorden igeen voorkeurspo-
sitie inneemt. De heer Gerritsen bepleitte aan een vijf of
zes aannemers een stuk grond in optie te geven zodat
deze mensen tegen het BNG kunnen konkurreren. De
heer Plas deelde hierop mede dat er in de eerste plaats
dan ook (grond moet zijn en bovendien zou men, wanneer
deze grond er inderdaad is, ook de bouwkas optie moeten
verlenen wanneer hierom verzocht zou worden.

Eenklassige kleuterschool in plan Boonk
Het bestuur van de Vereniging voor Chr. Nationaal
Schoolonderwijs wil in plan Boonk een permanent school-
gebouw (kleuterschool). De inspektrice van het kleuter-
onderwijs heeft echter medegedeeld dat het schoolbe-
stuur voorlopig niet in aanmerking komt voor een per-
manent schoolgebouw.
In overleg met het schoolbestuur en de inspektrice stel-
den B & W voor tot de aankoop of de bouw van een één-
klassige kleuterschool over te gaan. De totale kosten
worden geraamd op ca ƒ 37.000,—, terwijl de kosten
voor het inrichten (waarvan de aanvraag nog niet is
ingediend) op ca ƒ 13.000,— worden beraamd.
De heer Van Arkel deelde mede dat deze noodkleuter-
school zal worden gebouwd op het voetbalveldje nabij de
fam. Beeftink. De heer Wesselink kon deze plaats niet
erg bewonderen, en zo, vroeg hij zich af, komt nu de
begroting niet in het gedrang. Wij hebben bv. nog zo-
veel geld nodig voor de Almenseweg, Kerkhof w eg etc.
De heer Lichtenberg vroeg zich af of het passeren van
de trein (elk half uur) niet erg hinderlijk is. Nadat de
heer Wesselink nog had opgemerkt dat de school nu
naar de kinderen wordt gebracht, ging de raad met het
voorstel van B & W akkoord.

Subsidie voor filmgroep Vorden
De filmgroep Vorden waarbij de Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerk, de R. K. Kerk en het Nutsdeparte-
ment alhier is vertegenwoordigd, is een onderdeel van
de Ned. Filmcentrale en heeft tot taak films te huren
voor vertoning in het openbaar. Dit gebeurt ca 2 of 3
maal per jaar. Hiervoor worden veelal ontspannings-
films of films met een sterk kultureel opbouwend karak-
ter gekozen, zo vertelde de voorzitter. Als startkapitaal
verleende de raad een éénmalige financiële bijdrage voor
de werkzaamheden van de filmgroep. In de toekomst
zou de filmgroep zich zelf kunnen, bedruipen.

Burgemeester Van Arkel in Borgstellingsfonds
Burgemeester A. E. van Arkel zal de gemeente Vorden
gaan vertegenwoordigen j^felc Stichting Borgstellings-
fonds voor het Midden- e^pleinbedrijf voor noord-oost
Gelderland (Salland en omstreken).
Van het Nederlandse Architektengenootschap is een
schrijven binnengekomen waarin de aandacht wordt ge-
vestigd op het werken voor derden door ambtenaren op
het terrein van het bouwwezen, zander dat vaststaat dat
deze ambtenaren daarvoor de nadrukkelijke toestem-
ming hebben verkregen, ̂ fct genootschap is hierover
ernstig verontrust en wl^p dat de terzake geldende
voorschriften onverkort gehandhaafd blijven. De raad
besloot, daar deze toestanden zich in Vorden niet voor-
doen, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Voorzieningen aan scholen
De bestaande gordijnen in de school op de Kranenburg
zijn door de uitgevoerde restauratie aan de ramen in het
oude gedeelte onbruikbaar geworden,. De raad besloot
ƒ 1833,60 uit te trekken voor de aanschaf van nieuwe
gordijnen, zgn. luxaflexgordijnen. De kunstverlichting
in de school is ook onvoldoende. In elk lokaal zullen nu
4 TL balken dubbel 2 x 65 watt aangebracht worden
zodat de verlichting op peil kan worden gebracht. De
raad besloot hiervoor ƒ 1834,— beschikbaar te stellen.
Voor het doen aansluiten van de afvoer van de toiletten
en 't hemelwater op 't gemeenteriool werd aan de Bijz.
school op Het Hoge een bedrag van' ƒ 1454,— beschik-
baar gesteld.

Conciërge Norde gaat met pensioen
De heer Van Arkel deelde mede dat de bod-conciërge,
de heer Norde, op 15 mei de pensioengerechtigde leef-
tijd heeft bereikt. De raad besloot de heer Norde met
ingang van l juni 1968 eervol ontslag te verlenen als
bode-conciërge van de gemeente Vorden, alsmede ont-
slag uit zijn nevenfunkties.
Op 9 augustus 1939 werd de heer Norde tot bod-con-
ciërge benoemd. Met ingang van l maart 1944 werd hij
benoemd tot schrijver van de hondenbelasting, terwijl
hij met ingang van l jamuari 1960 tot toezichthouder
van het gemeentelijk gymnastiekgebouw werd benoemd.
1 januari 1962 kwam daar nog de funktie van huurop-
haler bij.
Voor de opengevallen vakature hebben zich inmiddels
reeds 25 sollicitanten aangemeld. Het is de frödoeling dat
de te benoemen funktionaris (B & W hopen bij een vol-
gende vergadering een voordracht voor deze benoeming
te kunnen, aanbieden) eerst in tijdelijke dienst wordt
aangesteld, waarna bij gebleken geschiktheid een vaste
aanstelling volgt. De funktie beschrijver hondenbelas-
ting zal vervallen. Tevens besloot de raad tot vaststelling-
van een nieuwe instruktie voor de bode-conciërge daar
de oude reeds dateert van 23 juni 1939.

Centraal antennesysteem in het Molenplan
140 bewoners van het Molenplan hebben B & W schrif-
telijk medegedeeld mede te Willen werken aan de tot
standkoming van een centraal antennesysteem. De firma
B. G. Jongman N.V. te Hengelo (O.) wil deze aanslui-
ting voor totaal 156 woningen maken voor een bedrag
van ƒ 24.700,—. Dit komt er op neer dat de bewoners
van gemeente woningen of woningen van ,,Thuis Best"
ƒ 0,45 per week moeten betalen en de bewoners van
partikuliere wonngen ƒ 0,60 per week. De meerderheid
van de raad was van mening dat hier geen diskreminatie
toegepast moet worden maar dat iedereen een gelijk be-
drag betaald. B & W zullen nu gaan „rekenen".

Prot. Chr. Dorpsschool
Voor het vergroten van het glasoppervlak in de lokalen
2 t/m 7 van de Prot. Chr. Dorpsschool stelde de raad
ƒ 43.000,— beschikbaar. Een en ander heeft tot gevolg
dat de centrale verwarmingsinstallatie veranderd moet
worden en dat er in genoemde 6 lokalen, luxaflex zonwe-
ring moet worden toegepast. De kosten, van de centrale
verwarmingsinstallatie bedragen ƒ 11.000,— waar
ƒ 600,— bijkomt voor architektenhonorarium. Van het
onderhoudsgedeelte neemt het schoolbestuur ƒ 5500,—
voor haar rekening. De kosten voor de zonwering worden
geraamd op ƒ 2400,—.

Voorts wordt het grote lokaal verbouwd tot leslokaal.
Van de kosten ad ƒ 38.763,— neemt het schoolbestuur
ƒ 1000,— voor haar rekening. Voor onvoorzien meer-
werk (o.a. aanschaffen en leggen van nieuw marmoleum
B) stelde de raad ƒ 1010,— beschikbaar.

Minnelijke schikking
Bij onteigeningsprocedures wordt altijd de mogelijkheid
opengelaten om met de betrokkenen tot een minnelijke
schikking te komen. Dit heeft in vier gevallen in Vorden
tot een oplossing geleid. Zo heeft de 'gemeente van de
heer J. W. Hissink Zutphenseweg 63 1384 m- grond, met
het daarop staande woonhuis en schuurtje gekocht voor
totaal ƒ 25.505,— inklusief schadeloosstellingen.
Van mevrouw H. J. Zweverink-Bielderman, Zutphense-
weg 61, kocht de gemeente plm. 1780 m- grond, met
de zich daarop bevindende opstallen t.w. een blok van
3 woningen, 4 kippenhokken en een bergschuur voor
een totale koopsom van ƒ 49.618,— inklusief verschil-
lende vergoedingen.
Van mejuffrouw H. W. Brummelman, Zutphenseweg 72,
kocht de raad 2.10.94 ha met het zich daarop bevindende
woon- en achterhuis, schuur, alsmede de beplanting en
het plantrecht voor een totale koopsom van ƒ 71.961,50
inklusief enkele vergoedingen.
In deze gevallen heeft de gemeente de grond nodig voor
de aanleg van het hoofdriool.
Ter ontsluiting van het vigerend bestemmingsplan is de
gemeente tot overeenstemming gekomen mt de heer mr
J. Rombach over de aankoop van 551 m- grond.

Wel of geen verdiepingsbouw in de Staringstraat?
Door een dertiental bewoners/eigenaars van bungalows
en Bogaerswoningen in de Margrietlaan en de Dr W. C.
H. Staringstraat is indertijd een bezwaarschrift inge-
diend tegen de voorgenomen bouw van verdiepingswo-
ningen + garages tegenover de bungalows in de Sta-
ringstraat. Betrokkenen meenden nl. dat o.m. hun wo-
ningen in waarde zouden verminderen wanneer verdie-
pingsbouw zou worden toegestaan. Door de gemeente-
ambtenaar, de heer Ter Haar (vertegenwoordiger van
het Bouwfonds), zou steeds zijn gesproken over bunga-
lowbouw (40 stuks). Het betreft hier een bouwplan van
drie dubbele woningen met garages aan de oostzijde van
de Staringstraat.
Verschillende raadsleden waren van mening dat verdie-
pingsbouw in genoemde straat esthetisch niet mooi is en
dat er voor de bungalowbewoners wel terdege sprake is
van waardevermindering voor hun huizen.
Het advies van de stedebouwkutndige, de heer Van Drof-
feaar, was zodanig, dat er niets konkreets werd gesteld
maar dat er werd gesproken over „bij voorkeur dit" of
„bij voorkeur dat". Nadat de raad heel uitvoerig over
deze materie van gedachten had gewisseld, was het slot
van het liedje dat B & W zich over de hele zaak nog
eens nader zal beraden en hierop t.z.t. in de raad op zal
terugkomen.

Boerenparty heeft „iets" tegen Landbouwschap
Het Komité Toetsing Onwenselijkheid Landbouwschap
heeft het 'gemeentebestuur verzocht om op 8 april a.s.
een lokaliteit en een voorgeschreven afgesloten stembus
ter beschikking te stellen van het komité om de geregis-
treerde agrarische bedrijfshoofden in de gelegenheid te
stellen hun stem uit te brengen omtrent de wenselijk-
heid van het Landbouwschap.
B & W waren van mening dat het niet op de weg van
het gemeentebestuur ligt om door aan dit verzoek te vol-
doen aan de stemming een „officeel" tintje te geven.
De raad ging akkoord met 't voorstel van B & W om op
dit schrijven afwijzend te beschikken, behoudens de frak-
ti-e van de Boerenpartij, die bij monde van de heer Go-
tink opmerkte dat ook door de Boerenpartij gestreden
wordt tegen het LandbüMBchap met zijn dwangmaatre-
gelen zoals bv. het ge<3l^Pigen lidmaatschap. Wij kun-
nen ons wel met het voorstel van B & W verenigen
maar niet met de motivering. Nu het bestaansrecht van
de PBO allerwegen in twijfel wordt getrokken zou een
stemming officieel mogelijk moeten zijn, aldus de heer
Gotink.

«rdgasvoorziening in Vorden
Iderland hebben aan de Ga-
het leveren van gas in o.a.

de gemeente Vorden. De voorzitter deelde mede dat B &
W enkele afspraken hebben gemaakt met de kommissie
samenwerking regionale organen, de Nederlandse Gas-
uni en de Gamog, betreffende de aardgasvoorziening in
Vorden. In plan Boonk zijn de hoofdleidingen al gelegd
voor de gasvoorziening. De 48 in aanbouw zijnde wo-
ningen (waarvan thans ongeveer 12 voor bewoning ge-
reed zijn) zullen provisorisch van gas worden voorzien
door een bij het Kerspel geplaatste tank. Ten behoeve
van de gemeenten Hengelo, Vorden en Zelhem zal de
Gasuni in Hengelo een leveringspunt inrichten. De raad
ging met één en ander akkoord.
In verband met de aanleg van het gasdistributienet in
Vorden besloot de raad tot verkoop van 3 terreintjes aan
de Gamog voor de bouw van regulateurkasten voor een
totaalbedrag van ƒ 2000,—.

De heer Peltenbérg krijgt kampeerterrein
De heer H. A. Pellenberg, C 121, heeft de gemeente ver-
zocht een terrein groot plm. 2 ha te mogen bestemmen
tot kampeer centrum. Sinds 1959 heeft de heer Pellen-
berg steeds kampeerders gehad nabij zijn boerderij
„Groot Wesselink".
De stedebouwkundige wijst erop dat het doen kamperen
slechts een ondergeschikt deel uitmaakt van de agra-
rische bedrijfsvoering van de heer Pellenberg. Mede in
verband met het feit dat op korte afstand van het ter-
rein van de heer Pellenberg in het gemeentebos een kam-
peercentrum wordt geprojekteerd, adviseert de stede-
bouwkundige afwijzend te beschikken op het verzoek.
De mening van B & W dat de heer Pellenberg alleen een
kampeerterrein zal kunnen stichten en geen kampeer-
centrum, werd door de raad gedeeld. Aan de heer Pel-
lenberg is medegedeeld dat hij op uitbreiding van het
kampeerterrein niet hoeft te rekenen.

Raadsleden maken allemaal zwenking naar „rechts"
Naar aanleiding van een schrijven van de fraktie van de
Boerenpartij, die de plaatsing aan de „tafel" niet juist
vond, deelde de voorzitter mede dat aan het verzoek
wordt tegemoetgekomen en dat de raad een zwenking
naar rechts zal maken.
Met de salarisverhoging van 2% aan het burgerlijk rijks-
personeel (met ingang van l januari jl.) was de fraktie
van de Boerenpartij het niet helemaal eens. Bezuiniging
is gewenst, aldus de heer Gotink, en wij stellen voor deze
salarisverhoging alleen van toepassing te verklaren op
de lonen beneden de welstandsgrens.
De overige raadsleden, deelden deze mening niet.

Diverse grondtransakties
Ten behoeve van wegverbetering en trottoiraanleg heeft
mevrouw A. M. Willemsen-Klein Heerenbrink een strook
grond, groot 17 mi-', om niet in eigendom aan de ge-
meente afgestaan.
Voor de bouw van een bungalow aan het Jebbink besloot
de raad tot verkoop over te gaan van een bouwterrein,
groot 746 m-, aan de heer H. Veltkamp te Hoofddorp.
De grondprijs bedraagt ƒ 22,— per m2, exklusief de kos.
ten voor de aanleg en exploitatie van de riolering.
Van de heer A. J. Ribbers, E 102 b kocht de raad 135 m-'
grond voor een koopsom van ƒ 4,— per m?. Tevens zal
de heer Ribbers ƒ 1000,— ontvangen wegens waardever-
mindering van het woonhuis. De gemeente heeft deze
grond nodig voor de uitvoering van het bestemmings-
plan Medlertol t.b.v. wegaanleg.
Voor de bouw van een bungalow aan het Molenblick,
hoek de Boonk, besloot de raad tot verkoop van een
bouwterrein, groot 465 m- aan mejuffrouw G. v. d. Hel,
alhier. Ook hier bedraagt de grondprijs ƒ 22,— per mP.
Voor dezelfde grondprijs verkocht de raad 353 m'- grond
aan mejuffrouw T. W. Eskes die in plan Boonk aan het
Molenblick eveneens een bungalow wil gaan bouwen.

Algemene kennisgeving

In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid nam de Here
tot Zich zijn moegestreden kind, mijn lieve man en
onze zorgzame vader

LAMBERTTJS BERGMAN

op de leeftijd van 36 jaar.

l Petrus 2 vers 6

Zie ik leg in Sion
een uitverkoren en kostbare
hoeksteen, en wie op Hem
zijn geloof bouwd, zal niet
beschaamd uitkomen.

H. L. Bergman-Treep
Harry
Astrid
Frank
Marco

Vorden, 23 januari 1968
Tijdelijk adres: Schellerbergweg 27 l, Zwolle

Geen bloemen, geen toespraken.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting, Potgietersingel 7 Zwolle.
Gelegenheid om te condoleren, aldaar vrijdagavond
van 7.30 tot 8.30 uur.

De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben za-
terdag 27 januari a.s. op de begraafplaats „Berg-
klooster" te Zwolle. Vertrek Potgietersingel 7 om
12.00 uur.

Het gemeentebestuur van Vorden geeft hierbij
kennis van het overlijden van zijn zeer gewaar-
deerde medewerker, de heer

L. BERGMAN

in leven commies ter secretarie dezer gemeente.
Zijn ijver en plichtsbetrachting zullen wij niet
vergeten.

Het gemeentebestuur van Vorden,

Van Arkel, burgemeester,
J. V. Plas, secretaris.

Vorden, 23 januari 1968

Na een ernstige ziekte van enkele weken werd
heden nog vrij plotseling van ons weggenomen,
onze zeer geachte collega, de heer

L. BERGMAN

in leven commies ter secretarie der gemeente
Vorden.

Zijn heengaan heeft ons diep getroffen.
Zijn persoon, werk en vriendschap zullen wij ons
blijvend herinneren.

Het personeel der gemeente Vorden.

Vorden, 23 januari 1968

Ten behoeve van trottoir- en parkeerhavenaanleg aan de
Ruurloseweg heeft de gemeente destijds een achttal stro-
ken grond om niet overgenomen. De kosten van aanleg
en van materialen voor de trottoirs (ƒ 8000,—) komen
voor rekening van het rijk. In de kosten van aanleg van
de parkeerhavens verleent het rijk een bijdrage van
ƒ 2000,—.
Voor het symbolische bedrag van ƒ l,— besloot de raad
de gronden voor trottoir en parkeerhaven aan het rijk
over te dragen,. De parkeerhavens komen in eigendom,
onderhoud en beheer van het rijk en het trottoir in ei-
gendom en onderhoud bij de gemeente en in beheer bij
het rijk.

Benoeming onderwijzeres
Mejuffrouw G. Wallinga, onderwijzeres aan de openbare
lagere dorpsschool is benoemd te Harlingen. Op het ad-
vies van het hoofd van de school en in overleg met de
inspkteur van het lager onderwijs, hebben B & W met
ingang van l februari 1968 als onderwijzeres benoemd
mejuffrouw S. H. Kuiper uit Farmsum (gemeente Delf-
zijl).

Bijdrage ter bevordering doorstroming
De voorzitter deelde mede dat de minister van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening de gemeente Vorden
een bijdrage ineens heeft verstrekt van ƒ 9.304,50 ter be-
vordering van de doorstroming blnneni de woningvoor-
raad.
Teneinde aan huurders van woningen, die binnen de
gemeente verhuizen naar een andere, aan de omstandig-
heden aangepaste huurwoning, een tegemoetkoming in
de kosten te kunnen verlenen, besloot de raad tot vast-
stelling van de verordening „Geldelijke steun doorstro-
ming".

Door onverwachte advertenties moesten wy dezo we<«k
de sportverslagen schrappen. De uitslagen en het pro-
gramma treft u hierbij echter aan. Redaktie.
ZATERDAGVOETBAL,
RATTI I — SSS EIBERGEN VI 7—1
ZONDAGVOETBAL
VIOS I — VORDEN I 4—2
SI». LOCHEM III — VORDEN II 2—6
VORDEN V — RATTI II 0—1
EGVV I — RATTI I 1—10
RATTI III — DREMPT VOORUIT II 3—5

VOETBALPROGRAMMA
Het voetbalprogramma voor het a.s. weekeinde luidt:
Vorden I—Aalten I; Eibergse Boys III—Vorden II;
Vorden III—Warnsveldse Boys III; Be Quick V—Vorden,
V; Steenderen AI—Vorden AH; Vorden BI—Voorst BI;
Vorden CII—Almen CIII.
Het zaterdagmiddagelftal van Ratti gaat op bezoek bij
Zelos III en Ratti BI krijgt Sociï BI op bezoek.
Zondag speelt Ratti II thuis tegen Keyenburgse Boys IV
Ratti I en III zijn vrij.



Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

17O
198
15O
198

500 GRAM

EEN KILO

70

125

500 GRAM

Hele week!
Balkenbrij
Erwtensoep met
veel vlees

Vrijdag en zaterdag
Haas-, rib- of
schouderkarnonade
Rundvlees ™ GRAM vanaf 248
Doorregen varkensrollade oon

500 GRAM ^£L\J

L U U t K O O I 500 GRAM +

Een rookworst«. «KAM samen 1OO
HOIIl 100 GRAM 6O

Heerlijke koffie «AM 125
Margarine **** 84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Uw advertentie wordt in 2500 gezinnen gelezen!

l Bussink's ontbijtkoek .................................... van 94 et voor 84 et
10 mandarijnen deze week nog ................................................ 100 et

Kilo bananen slechts 79 cent
l pot Yorkers knakworst nu ................................................... 98 et
l vacuüm rookworst ....................................... van 115 et voor 98 et
l fles Passino vermouth ................................. van 339 et voor 269 et

4 pak spar-margarine - sleutelhanger gratis
BOVENDIEN NOG 20% ZEGELKORTING !
250 gram ijscups slechts ......................................................... 98 et
l blik soepballetjes voor slechts .................................... 55 et — W%

Grammofoonplaat gratis bij G si. karnemelkzeep

N REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
61/2% RENTE

Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Bypro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. VVaarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

SPECIALE AANBIEDING

Zanker volautomaat
van ƒ 1298,— voor f 1098,-

Zanker trommelwasmachine
van ƒ 758,— voor f 615,-

Fa J. J. Slager
Vorden

Modelwoning
Het Kerspel 4
Plan Boonk te Vorden

Toont u vanaf

vrijdag 2 febr.
niet alléén hoe u uw woning
kunt stofferen (Fa Polman,
„Het Binnenhuis")

OOK HOE U UW

KEUKEN, HUISKAMER,
SLAAPKAMER,
HOBBYKAMER, HAL ENZ.

ZO BRUIKBAAR MOGELIJK
KUNT MAKEN.

Wij nodigen u uit tot een
bezoek op vrijdagmiddag
2 februari om 2 uur of op één
van de volgende dagen.

ZATERDAGMIDDAG
ZONDAGMIDDAG
MAANDAGAVOND
DINSDAGAVOND
WOENSDAGAVOND

Gems voor
Huishoudelijke artikelen - Luxe huishou-
delijke artikelen - Glas - Aardewerk - Por-
selein - Elektrische apparaten - Verlichting -
Televisie - Radio - Gereedschap - IJzerwa-
ren - Land- en tuinbouw - Gasapparaten -
Sanitair - Keukens en S h e l l B u t a g a s

y/^^/////////////////^//////////^/////^/////////////////////////////////////////////////^/^

PMS VORDEN
^UTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

J t J L J L J L

Blaupunkt en Philips
IN KLEUR EN ZWART-WIT

Nu veel sportprogramma's o.a.
schaatsen en Olympische Spelen

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

Opruiming
in de oude Gems winkel
eindigt zaterdag!

ER ZIJN NOG ZEER VEEL KOOPJES VOOR U

Diepvrieskist, 525 liter
Wasautomaat, Erres van ƒ 748,—•
Koelkast, 130 liter van ƒ 298,— ...
Gasfornuis Atag van ƒ 458,—

Stofzuiger, Erres van ƒ 182,—
Stofzuiger, Philips draaikop van ƒ 199,— .. .

Elektrische deken 1-pers. Erres van ƒ 79,50

Elektrische deken 2-pers.Philips van ƒ 152,

Haardroogkap van ƒ 79,50

Haardrogers van ƒ 69,—

Strijkijzer lichtgewicht van ƒ 32,50

Broodrooster van ƒ 24,50

Koffiemolen van ƒ 21,50

ƒ 895,—

ƒ 600,—

ƒ 235,—

ƒ 308,—

ƒ 142,—

ƒ 159,—

ƒ 59,—

ƒ 109,50

ƒ 49,—

ƒ 39,—

ƒ 25,—

16,95

12,95

Radio transistor Philips van ƒ 109,—

Radio transistor Philips van ƒ 99,50

Batterij radiogramofoon Philips van ƒ 329,

ƒ 79,—

ƒ 69,—

ƒ 199,—

Elektrische boormachineset van ƒ 99,50 ƒ 79,—

Booromslag met rakel van ƒ 8,60 ƒ 6,95

Dopsleutelset van ƒ 8,—• ƒ 5,75

Gereedschapkist van ƒ 9,50 ƒ 7,25

Gereedschapkist gevuld van ƒ 43,50 ƒ 29,75

Gereedschapkist gevuld van ƒ 26,50 ƒ 19,95

Winterpakket voor de auto van ƒ 14,75 ƒ 11,25

Autowaspakket van ƒ 12,50 ƒ 9,75

Pechpakket voor de auto van ƒ 18,— ƒ 14,75

VERDER EEN GROOT AANTAL KLEINERE HUISHOUDELIJKE

GEBRUIKSARTIKELEN TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN

ONDER ANDEREN EMAILLE, ALUMINIUM, PLASTIC, GLAS EN

AARDEWERK, KOP EN SCHOTEL ENZ.

Nog enkele zeer voordelige en
goed bruikbare inruil
was- en kookapparaten!

GEMS-VORDEN
JL JL JL

Door plaatsgebrek moesten feuilleton
en boekbespreking vervallen

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBB1NK
Staringstraat 9

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

De Raif f eisenbank
is goed voor uw geld...
Ook op vrijdagavond.

Geopend
Misschien had u al eens langs willen

komen. Om te praten over spaarvormen,
verzekeringen, effecten, reisdeviezen.

Of over girale salaris-betaling en
privé-rekening, (de rekening waarmee u geld

kunt verdienen op uw salaris).
Maar... u hebt overdag geen tijd. Daarom zijn wij vrijdagavond geopend.

U bent welkom van half zeven tot acht uur

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923


