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BRANDWEERVOORLICHTINGSAVOND
In nauwe samenwerking met het gemeentebe-
stuur gaf de plaatselijke vrijwillige brandweer on-
der leiding van haar kommandant, de heer J. v. d.
Broek, in het Nutsgebouw een voorlichtingsavond
voor de ingezetenen en genodigden uit de omlig-
gende gemeenten behorende tot de brandweer al-
daar.
De heer van de Broek verwelkomde alle aanwezi-
gen inzonderheid wethouder Wuestenenk die na-
mens het gemeentebestuur aanwezig was en de
kollega's uit de nabuurgemeenten. Spreker was
blij dat het gemeentebestuur zo nauw samenwerkt
met de plaatselijke brandweer door haar zeer
goed materieel ter beschikking te stellen. Het
alarm wordt gegeven door middel van een sirene.
Ook met de afdeling Vorden van de bosbrandweer
wordt nauw kontakt onderhouden, aldus psreker.
Spreker gaf een duidelijke uiteenzetting van di-
verse brandoorzaken en gaf vervolgens aanwij-
zingen om deze te voorkomen. Als brandoorzaken
kunnen o.m. worden genoemd het spelen met
vuur, peuken en asbakinhoud in de prullemand en
dergelijke werpen, roken in bed, omstoten van een
oliekachel en oververhitting door elektrische toe-
stellen o.a. strijkbout. Deze oorzaken kunnen door
voorzichtigheid worden voorkomen. Verder kan
worden genoemd het gebruik van wasbenzine voor
het reinigen van kleding. Om dit te voorkomen
dient men minder ontvlambare reinigingsmidde-
len te gebruiken. Ook het vullen van olietanks
voor verwarming, bromfietstanks, autotanks, enz.
in besloten ruimten kan brand veroorzaken. Om
brand met deze vullingen te voorkomen dient men
buiten te vullen wat veel veiliger is. Indien dit
binnen niet te vermijden is, dient voor een goede
ventilatie langs de vloer te worden gezorgd. Een
veel voorkomende brandoorzaak is vervolgens 'n
gasfles met een slechte slang en lekkende aanslui-
tingen. Hiervoor is een regelmatige kontrole en
tijdige vernieuwing van de gasslang aan te beve-
len alsmede een ventilatie langs de vloer. Om
brand te voorkomen van ondeugdelijke elektri-
sche installaties dient men de aansluitingen van
elektrische toestellen door een vakman te laten
verrichten. Vaste aansluitingen in natte ruimten
zoals douche-cel e.d. geen stopkontakten. Verder
dient men acht te geven op vuile schoorstenen en
lekkende schoorstenen. Deze dienen minstens één-
maal per jaar te worden gevegd. Bij stoken van
hout, eierkolen e.d. meerdere malen per jaar. Lek-
ke schoorstenen repareren. Geen 2 kachels op
één kanaal. Kachelpijpen voldoende vrij houden
van hout en andere brandbare materialen. Veel
branden ontstaan ook door vonkvorming van mo-
toren, bromfietsen, auto's, traktoren enz. Deze
moeten niet worden geplaatst bij opslag van
brandgevaarlijke stoffen zoals hooi, stro enz. Als
brandoorzaak moet ook worden genoemd de ben-
zinedamp in autostallingen. Om dit euvel te be-
strijden moet men ventilatie langs de vloer aan-
brengen alsmede de gebouwen hiervoor van steen
op te trekken. Vervolgens noemde spreker hooi-
broei als brandoorzaak. Het hooi dient men droog
op te slaan. Hooibalen zodanig pakken dat ven-
tilatie mogelijk is. Hooibergen en zaadloodsen ver-
wijderd houden van gebouwen. Verder werd door
spreker aanbevolen om 's nachts gasflessen dicht
te draaien. De heer v. d. Broek gaf vervolgens
nog enige aanwijzingen bij brand t.w. waarschuw
direkt de brandweer en geef het juiste brandadres
op. Zorg voor de veiligheid van mens en dier.
Sluit direkt gas en elektriciteit af. Een begin van
brand kan vaak met een snelblusser of met water
worden geblust. Echter geen water gebruiken bij
olie- of benzinebranden. Soms kan de brand wor-
den geblust door afdekken. Als b.v. de vlam in de
pan slaat, kan worden afgedekt door middel van
een deksel, een natte doek e.d. Houd deuren zo-
veel mogelijk gesloten; als deuren van brandende
ruimten geopend moeten worden, achter de deur
blijven en laag bij de grond in verband met moge-
lijke steekvlammen.
Aan het slot gaf de brandweerkommandant een
aanwijzing voor iedereen mee t.w. maak de weg
vrij, zodat de brandweer snel bij de brand kan
komen. „De brandweer is voor u paraat, geef hen
dus de ruimte en de straat".
Om misverstand te voorkomen zei spreker, wordt
medegedeeld dat wanneer de hulp van de brand-
weer wordt ingeroepen deze kosteloos voor de
brandbestrijding wordt verleend.
Achtereenvolgens werden hierna een drietal films
vertoond t.w. „Brandgevaar op de boerderij",
„Voorkoming van brand" en „Niemand gaat vrij-
uit" waarbij de aanwezigen een goede indruk
kregen dat kleine oorzaken soms zeer grote ge-
volgen kunnen hebben.
Het was alleen jammer dat niet meer vertegen-
woordigers van fabrieken, werkplaatsen en indu-
strieën aanwezig waren. De thuisblijvers hebben
dan ook heel wat gemist.
De heer van de Broek dankte aan het slot allen
voor hun aanwezigheid en gaf vervolgens gele-
genheid tot het bezichtigen van de brandweerma-
terialen in de brandweerkazerne achter het ge-
meentehuis. Ook hiervan werd nog een dankbaar
gebruik gemaakt.

BIOSCOOP
De tijger van de zeven zeeën, een Hafbo-film,
voert ons mee naar Spanje en net ten tijde dat de
zeerovers hun grote spel konden spelen.
De Santa Maria, het schip van de oude kaperkapi-
tein De Tijger komt na een expeditie terug naar
de schuilplaats aan de Caraïbische kust en belooft
zijn schip aan diegene die de moed heeft erom te
vechten en dit is dan het begin van de film, waar-
in de mooie dochter van De Tijger, genaamd Con-
sielo, haar prachtige rol speelt. Zeeslagen, gevech-
ten met Spaanse soldaten, verborgen schatten, dit
alles vormt zo'n boeiend geheel dat u geladen met
een ongekende spanning het slot als een opluch-
ting zult aanvaarden. Toegang 14 jaar.

KERKDIENSTEN ZONDAG 6 FEBRUARI

H e r v . K e r k
10.00 uur ds. Jansen herdenkingsdienst 25-jarig
ambtsjubileum
7.15 uur ds. Jansen bediening H. Avondmaal

G e r e f . K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen
3 uur ds. W. A. Jelsma van Lochem

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

IHIUGELIJKE STAND
van 26 januari t/m l februari 1966

Geboren: Geen.
Ondertrouwd:
B. Rood en M. Groot Wassink; E. A. van Linge en
G. J. J. Muis; J. H. Liebrand en E. Eeftink; C.
M. Span en A. C. Dostal.
Gehuwd: J. J. B. Heller en L. Everhard; H. F.
Onstenk en H. Meijerman.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendrach^
Telefoon 1619 of 1256

NATIONAAL HUWELIJKSGESCHENK
H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEEK

VON AMSBEI^fe
Zoals u bekend zal zijn, ligt he^ffn de bedoeling
te komen tot één gezamenlijk geschenk van het
gehele Nederlandse volk.
De besturen van „Jong Gelre", de Chr. Jonge
Boeren en Tuindersbond en de R. K. Jonge Boe-
ren en Tuindersbond, hebben zich spontaan be-
reid verklaard de inzameling van gelden voor dit
sympathieke doel door een aantal hunner leden te
doen verzorgen.
In de week van maandag 7 tot en met zaterdag 12
februari a.s. zal in de gehele gemeente Vorden een
buskollekte worden gehouden.
Ik zou het zeer op prijs stellen, indien alle Vor-
dense ingezetenen hun steentje voor het Nationaal
Huwelijksgeschenk zouden willen bijdragen.

De burgemeester van Vorden,
Van Arkel.

JAARVERGADERING
POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"

De postduivenvereniging „De Luchtbode" hield
zaterdagavond in café Bloemendaal een feestelijke
jaarvergadering waarvoor goede belangstelling
bestond.
In zijn openingswoord sprak voorzitter A. Lauck-
hart de wens uit dat de leden het a.s. seizoen
weer aan veel wedstrijden zullen deelnemen en
dat het voor de vereniging een gunstig jaar mag
worden.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer B.
J. Hendriksen, bleek dat het ledental stabiel was
gebleven. De penningmeester, de heer H. Door-
nink, kon melding maken van een klein batig sal-
do. Tot leden van de kaskommissie werden be-
noemd de heren B. Besselink en B. H. Breuker.
Hierna werd overgegaan tot de uitreiking van de
kampioensprijzen.
De heer G. J. Addink ontving een prijs voor de
Ie kampioen Midfond; Ie kampioen Fond en Ie
kampioen navlucht. De heer H. Doornink was Ie
kampioen Vitesse en Ie kampioen jonge duiven.
Tevens mocht de heer Doornink de wisselbeker
definitief in ontvangst nemen voor het feit, dat
hij voor het derde achtereenvolgende jaar Gene-
raal-kampioen was geworden.
Voorts werd medegedeeld dat bij de keuring die
op 22 januari was gehouden en die werd verricht
door de heer B. Camphuis uit Eefde, 120 duiven
waren aangevoerd.
Nadat hierna de ringen voor 1966 waren uitge-
reikt, bleven de leden met hun dames nog een
poosje gezellig bijeen.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer J. S. T. Oudsen, elek-
tro-monteur bij de fa. Pongers, werd een dezer
dagen benoemd als leraar aan de R. K. Uitge-
breid Technische School te Beverwijk. Proficiat.

Ouders zijn van mening dat de kinderprogram-
ma's op de TV te laat worden uitgezonden.
Het deed de voorzitter, de heer Tiessink, goed in
zijn openingswoord zo'n ongekend aantal ouders
te kunnen welkom heten. Een bijzonder woord van
welkom richtte hij tot de ouders, die voor de 1ste
maal een ouderavond bezochten, alsmede aan de
nieuwe leerkrachten mej. Mallinga en meester
Tangenberg.
Inplaats van de reglementair aftredende heer de
Jonge, is door de betrokken wijk gekozen mevr.
Lakenveld.
Meester Brinkman kwam hierna aan het woord.
Hij deelde mede dat de school thans 216 leer-
lingen telt, waardoor de school op de grens van de
7e leerkracht gekomen is.
Aan het verkeersonderwijs dat thans verplicht ge-
worden is, werd al jarenlang ruimschoots aan-
dacht geschonken. Hij sprak de hoop uit dat zo
spoedig mogelijk het vak handenarbeid door aan-
schaf van materialen tot volle ontplooing kan ko-
men.
33 leerlingen verlieten de school. Hiervan gingen
er 3 naar het VGLO; 5 naar de huishoudschool;
8 naar de Technische School; 10 naar de ULO en
7 naar de HBS.
Prettig noemde meester Brinkman het feit dat
zoveel oud-leerlingen hem de rapporten kwamen
laten zien, waaruit veelal bleek dat zij op de
„hogere" scholen uitstekend meekunnen.
Op 18 en 19 februari zullen de traditionele feest-
avonden weer gehouden worden. Ditmaal zal „Het
geheim van de zilveren hoed" ten tonele gebracht
worden. Spreker hoopte dat ook thans weer alle
ouders blijk van belangstelling zullen geven.
Wat de schoolreisjes betreft zullen de leerlingen
van de 5e en 6e klassen er weer 4 dagen per
fiets op uit trekken terwijl de lagere klassen een
eendaagse bustocht zullen maken.
In de toekomst hoopte spreker enige nieuwere
methodes op school uit te voeren. „Wij willen
graag bij de tijd blijven", echter zonder onze oude
schoenen weg te gooien, voordat we weten dat de
nieuwe goed zitten.
Tot slot werd een uitvoerig overzicht gegeven
over de mammoetwet die in 1968 in werking zal
treden en welke nagenoeg uitsluitend betrekking
heeft op het voortgezet onderwijs. Aan het slot
van zijn mededelingen hoopte meester Brinkman
ook voor het komende jaar de onmisbare steun
der ouders bij alle schoolzaken te mogen onder-
vinden. Aan het slot van het zakelijk gedeelte
dankte de voorzitter de scheidende sekretaris, de
heer de Jonge voor al hetgeen hij gedurende zijn

10 jaren zitting als ouder-kommissielid gedaan
heeft, in het belang van de school.
Na de pauze hielden juffrouw Scheltens en mees-
ter Tangenberg een inleiding over belevenissen in
de laagste en middenklassen.
Mej. Scheltens zette aan de hand van voorbeelden
uit rijpe ervaring, uiteen, dat vele kinderen, wan-
neer ze op de lagere school komen nog niet school-
rijp zijn. Daardoor is het aantal zittenblijvers in
de eerste klassen dan ook meestal groter dan in
de volgende klassen. Een kind is schoolrijp als het
een taak op zich kan nemen en deze kan uitvoe-
ren. Het moet bereid zijn een opdracht te vervul-
len en daarbij de vele spelregels in acht nemen.
De verschillende typen als nerveuse, luie, moei-
lijke en heel knappe werden door haar uitvoerig
toegelicht, terwijl zij veel verkeerd gedrag en ui-
tingsvormen toeschreef aan lichamelijke storingen
huiselijke omstandigheden, te weinig rust. Veel
rust en tijd heeft een kind nodig om nieuwe ener-
gie op te doen, daarbij wil het jonge kind graag
veel vertellen over alles wat het beleefd en waar
zijn hart vol van is. Daarvoor is tijd nodig helaas
te veel om in school goed tot zijn recht te komen.
Het verschil in manier waarop kinderen zich
schriftelijk uiten werd door het voorlezen van en-
kele opstelletjes duidelijk gedemonstreerd.
Meester Tangenberg besprak eerst de overgang
in de middelklassen van een juffrouw naar een
meester, wat heel vaak grote aanpassingsmoei-
lijkheden geeft. Het kind komt nu uit meer moe-
derlijke sfeer in een klas waar het onderwijs meer
op zakelijke basis plaats vindt. Er komen nieuwe
vakken bij, terwijl van de leerling verwacht wordt
dat zijn zelfstandigheid zich gaat ontplooien.
Zijn eigen inzicht moet groeien terwijl zijn vrij-
heid groter wordt. Een goede leerling redt zich
zelf wel, de zwakkeren hebben thuis hulp nodig,
waardoor ze meer moed krijgen en waarbij een
bepaald goed cijfer dikwijls een bijzondere sti-
mulans kan zijn.
De kinderen, die echter aan het plafond van kun-
nen zijn gekomen, moeten wij niet overladen. Het
helpt niet en door overlading krijgen ze een hekel
aan alles.
Bij de discussie bleek dat de ouders het niet eens
waren met de zendtijden van kinderprogramma's
op de TV. Echt aardige en leerzame programma's
voor kinderen worden dikwijls uitgestraald op
een tijdstip dat de jeugd naar bed moet of er
reeds in moest liggen.
Het was voorzitter Tiessink een voorrecht om aan
het eind van deze avond deze zo bijzonder ge-
slaagde ouderavond te kunnen sluiten.

KULTURELE
Uitgaande van de afdeling Vorden van de Bond
van Plattelandsvrouwen, de Geld. Mij. van Land-
bouw en Jong Gelre, werd in hotel „'t Wapen van
Vorden" een kulturele avond belegd, waarbij als
spreker optrad de heer G. N. van^Leersum uit
Blaricum. ^H
De voorzitter van de G.M.v.L., de ̂ ^r Mennink,
opende deze avond en sprak een speciaal woord
van welkom tot burgemeester A. E. van Arkel en
zijn echtgenote, alsmede tot de heer van Leersum.
Deze sprak hierna over zijn reizen door Rusland.
Aangezien de heer van Leersum de Russische taal
beheerst, had hij het voorrecht een gesprek te
kunnen voeren met verschillende inwoners uit dit
land. Spreker liet goed uitkomen welke onmete-
lijke afstanden men moet afleggen om van de ene
stad naar de andere te komen. Aan de hand van
enkele voorbeelden liet spreker horen welk een
indrukwekkend land Rusland is. Dit alles werd
dooorspekt met enige geestige anecdotes.
Na de pauze konden de aanwezigen d.m.v. dia's
zien hoe Rusland eruit ziet en hoe er geleefd
wordt. Speciaal de grote tegenstellingen tussen
de grote paleizen, gebouwen en kerken enerzijds
en de gewone huizen anderzijds, traden hierbij
duidelijk aan het licht. Aan het slot van de avond
bracht heer Mennink de heer van Leersum har-
telijk dank voor zijn interessante lezing.

KLAVERJASWEDSTRIJDEN
In café-restaurant Schoenaker op de Kranenburg
werden klaverjaswedstrijden georganiseerd, waar-
aan door 12 personen werd deelgenomen. De lei-
ding berustte bij de heer B. Schoenaker, er werd
gespeeld volgens het wisselende maat-systeem.

De uitslagen waren:
1. B. Berendsen, 7391 pnt.; 2. G. Bruggink, 7190
pnt.; 3. H. Takkenkamp, 7142 pnt.; 4. mej. R.
Takkenkamp, 7077 pnt.; 5. H. Jansen, 7049 pnt.;
6. T. Lichtenberg, 6741 pnt.; 7. H. Mombarg, 6611
pnt.; 8. H. Wonnink, 6502 pnt.; 9. J. Berendsen,
6191 pnt.; 10. Schumacher, 6120 pnt.; 11. Th. Be-
rendsen, 5910 pnt.; 12. H. Zieverink, 5626 pnt.
De prijzen, die bestonden uit goederen in natura,
werden na afloop met een toepasselijk woord door
de heer Schoenaker uitgereikt.

CJBTB BESPRAK „STALLENBOUW"
Onder leiding van de heer A. J. Oltvoort kwam
de CJBTB in café Eskes in ledenvergadering bij-
een.
Na opening op de gebruikelijke wijze, waarbij in-
zonderheid werd welkom geheten de heer Kiestra,
direkteur van het Coöp. Bouwbureau te Arnhem,
werd het woord aan spreker verleend.
De heer Kiestra behandelde op duidelijke wijze het
woning- en in het bijzonder het stallenbouwsy-
steem. Spreker wees er op dat de baksteenbouw
al eeuwen oud is. In die dagen, aldus spreker,
werden gebouwen opgetrokken hecht en sterk,
welke de eeuwen konden trotseren. Spreker wees
hierbij speciaal op de bouw van de oud-Saksische

boerderijen in het oostelijk deel van ons land. De
tegenwoordige bouw heeft niet die lange levens-
duur van eeuwen doch van enkele tientallen jaren

houw kapitalen kost. Vroeger werd
een boerderij b.v. in plm. 4 maanden gebouwd,
waar nu plm. een jaar mee gemoeid is. Het zoe-
ken naar een wat voordeliger en vluggere bouw
ligt dan ook voor de hand. Men moest wat meer
de type-bouw loslaten en overstappen op de zgn.
massa-systeembouw. In Zweden heeft men thans
slechts drie types van woningbouw. Dan kunnen
de ramen, kozijnen, enz. op een fabriek kant en
klaar worden gemaakt, hetwelk al een grote tijds-
besparing is. Het moet meer een eenheidsvorm
worden, doch dan moet de architekt en opdracht-
gever een gedeelte van hun ideeën-bouw loslaten.
Spreker noemde in dit verband de bouw van Tec-
tumstallen. Met de bouw van deze stallen heeft
men in Denemarken reeds gunstige ervaringen
opgedaan. De eerste Tectumstallen zijn in Neder-
land reeds gebouwd in het ruilverkavelingsgebied
Tielerwaard en zijn daar voor geïntresseerden te
bezichtigen. Durisalblokken met een wanddikte
van 22 cm zijn zeer goed geschikt voor zelfbouw
van stallen.
Na beantwoording van enige vragen sloot de
voorzitter de vergadering met een woord van
dank tot de spreker voor zijn leerzame uiteenzet-
ting welke met dia's werden verduidelijkt.

DCV 2 BESLOOT KOMPETITIE MET
OVERWINNING

Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV
heeft de kompetitie besloten met een fraaie over-
winning van 14—6 op LDC l uit Lichtenvoorde.
De Vordenaren leden in deze ontmoeting slechts
één nederlaag.
De individuele uitslagen waren:
A. Penterman—H. W. Esselink O—2; Th. Steent-
jes—S. Wiersma l—1; J. Geesink—H. Hulstijn
O—2; Devilles—C. van Ooyen O—2; J. Steentjes
—G. Hulshof 0—2; T. Knufing—H. Klein Kranen-
barg O—2; G. Jacobs—P. Roozendaal 2—0; B.
Duking- Chr. Jansen l—1. Borden 9 en 10 regle-
mentair remise. Door deze overwinning is DCV 2
in de kompetitie op een gedeelde 4 en 5e plaats
geëindigd.
Voor de onderlinge kompetitie werden vrijdag-
avond in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Stegeman—Hulshof 0-—2; Dijkman—ter Beest O—
2; J. Wiersma—Esselink l—1; Masselink—Roo-
zendaal O—2; A. Wassink—Bargeman 2—0; Hoe-
nink—Wentink afgebroken; S. Wiersma—Leunk
2—0; Wansink—W. Wassink 2—O.
In de jeugdafdeling werden de volgende wedstrij-
den gespeeld:
W. Bos—H. van Langen 2—0; H. Eggink—H.
Mokkink 2—0; H. Kreunen—F. Keune O—2; B.
Mombarg-—Sj. Mombarg O—2; H. Bannink—B.
Rietman afgelast; G. Bannink—A. Bennink l—1;
M. Dijkman—C. Borgonjen 2—0; F. Heuvelink—
B. van Langen O—2; H. Eggink—H. van Langen
0—2.

„De Deurdrejers
nog 16 dagen!!!



Raadsvergadering
Nieuwjaarsrede burgemeester A. E. van Arkel

Aangezien dit de eerste openbare raadsvergade-
ring is in het nieuwe jaar, wil ik vanaf deze plaats
u, heren raadsleden en u, heren van de pers, met
uw gezinnen, alles goeds toewensen voor 1966.
Aangezien in „Contact" van 30 december jl. een
uitvoerig overzicht heeft gestaan van hetgeen het
jaar 1965 de gemeente Vorden bracht, wil ik hier
niet in herhaling treden en slechts enkele belang-
rijke punten reveleren.

Bevolking
Het zielental bedroeg op l januari 1965 6327 in-
woners. Er werden in 196& 140 baby's geboren.
Het aantal overledenen bedroeg 63. Er vertrok-
ken 248 personen uit de gemeente, terwijl zich
305 personen in deze gemeente vestigden, zodat
het bevolkingscijfer op l januari 1966 6461 be-
droeg. Een toename van de bevolking met 134
personen nl. een geboorte-overschot van 77 en,
wat verheugend is, een vestigingsoverschot van
57 personen. Er werden in 1965 59 huwelijken ge-
sloten.

Woningzoekenden
Het aantal woningzoekenden bedroeg per l janu-
ari 1966 104. In dit verband is de woningbouw
uitermate urgent en belangrijk. In 1965 kwamen
52 woningen gereed, t.w. 35 premiewoningen, 11
woningen in de z.g. „vrije sektor" en 6 systeem-
woningen. Thans zijn nog 117 woningen in aan-
bouw, nl. 90 woningwetwoningen, 12 bejaarden-
woningen, 3 premiewoningen, 7 woningen in de
z.g. „vrije sektor", 2 vrijetijdswoningen en 3 Bo-
gaerswoningen.
Ik wil dit korte overzicht gaarne besluiten, met
alle ambtenaren, werklieden, brandweerpersoneel
en allen, die hun beste krachten aan het werk der
gemeente gaven, hartelijk te danken voor de
wijze waarop zij de belangen van de gemeente
Vorden in 1965 hebben gediend.
Mogen wij er gezamenlijk in slagen, ook in 1966
veel tot stand te brengen en, dat strekt tot meer-
dere vooruitgang en groter bloei onzer gemeente.

Gemeenteraad van Vorden zeer ontstemd over
afwijzing kampeerterrein
Nadat burgemeester van Arkel tijdens de dins-
dagavond gehouden raadsvergadering zijn nieuw-
jaarsrede had uitgesproken beantwoordde de heer
Wesselink de goede wensen van de voorzitter.
Naar aanleiding van het gezegde: „Grote dingen
werpen hun schaduwen vooruit" wenste de heer
Wesselink B & W een wijs beleid in 1966 toe.
Bij de ingekomen stukken was o.m. het Koninklijk
Besluit waarin melding werd gemaakt dat de
Kroon een besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland heeft vernietigd en alsnog goedkeu-
ring heeft onthouden aan een besluit van de ge-
meenteraad van Vorden tot het toelaten van de
stichting van een kampeercentrum in het Grote
Veld.
„Dit besluit is een klap in het gezicht voor ons,
voor G. S., de Vordense middenstand en de plaat-
selijke V.V.V.", zo was de mening van burgemees-
ter van Arkel die eraan toevoegde dat hij op 20
oktober een audiëntie bij de minister had aange-
vraagd. Op 23 november antwoordde de minister
echter dat er voor hem geen aanleiding bestond
een audiëntie te verlenen.
De heer Klein Brinke, die het een beroerde zaak
vond, vroeg zich af wat of het zwaarst weegt:
de belangen van de gemeenschap of die van enke-
le personen. Hij doelde hierbij kennelijk op de
landgoedeigenaren die destijds in hoger beroep
waren gegaan. De voorzitter was van oordeel dat
aan deze affaire een bijsmaakje zit, waarop de
heer Bannink uitriep: „als je maar konnekties
hebt!" De heer Bannink vroeg B & W vervolgens
of er geen mogelijkheid bestaat het gemeentebos
om te bouwen tot rekreatiegebied. Volgens de
voorzitter is het gemeentebos slechts 7 ha en
voor een kampeercentrum is minimaal 10 ha ver-
eist. De heer Wesselink haakte in op de woorden
van de heer Bannink en stelde voor in elk geval
een planning van het gemeentebos te laten ma-
ken, hetgeen door B & W werd toegezegd. „We
laten het er niet bij zitten", aldus was het una-
nieme oordeel van de raad.
Een voorstel van B & W om met ingang van 1966
voor de leden van de stembureaus het presentie-
geld op maximaal ƒ 35,— per zittingsdag vast te
stellen, werd door de raad aangenomen. De raad
ging er eveneens mee akkoord dat de gemeente-
korenmolen op 't Hoge op de monumentenlijst is
geplaatst. Het gemiddeld bedrag per leerling voor
het gewoon lager onderwijs voor 1966 werd vast-
gesteld op ƒ 69,33. Aan de openbare scholen zal
dit jaar wekelijks 4-6 uur vakonderwijs worden
gegeven. Voorts verleende de raad een voorschot
op de vergoeding der kosten van het vakonderwijs
aan de bijzondere scholen alsmede een voorschot
op de exploitatievergoedingen voor deze scholen.

Toetreding als aandeelhouder tot de
N.V. „Gamog"
Van de N.V. Gamog te Zutphen is een schrijven
ontvangen waarin de Gamog de gemeente Vorden
aanbeveelt om als aandeelhouder tot de vennoot-
schap toe te treden. De gemeente kan dan de
aandeelhoudersvergaderingen bijwonen en zich
volledig op de hoogte stellen van de vorderingen
die gemaakt worden bij 't aansluiten van de nog
gaslozen gemeenten (waartoe Vorden behoort) op
het aardgasnet. De raad besloot met één aandeel
van ƒ 1000,— in het maatschappelijk kapitaal van
de N.V. Gamog deel te nemen.

Verkoop grond
De raad besloot aan de heer P. van Diest, Sta-
ringstraat 25, en de heer R. van der Heide, Mar-
grietlaan 2, resp. 21,5 en 46 m2 grond te verko-
pen tegen een prijs van ƒ 14,— per m2 waarin
niet begrepen de kosten van de aanleg van rio-
lering in de aangrenzende straten.

l
Intrekking raadsbesluit onteigening gronden
In de openbare raadsvergadering van 8 september
1964 besloot de raad tot onteigening van een
tweetal perceeltjes grond in plan „Zuid" die het
eigendom waren van mevr. de wed. H. J. Meulen-
brugge-Wentink, Nieuwstad 43 alhier.
Het stemde de voorzitter gelukkig dat hij de raad
kon mededelen dat de raadskommissie inzake
aankoop van gronden erin was geslaagd tot een
minnelijke schikking met mevr. Meulenbrugge-
Wentink te komen. Het resultaat is geweest dat
mevr. Meulenbrugge bereid is de percelen grond
groot 3 centiare en groot l are en 5 centiare aan
de gemeente te verkopen voor totaal ƒ 7050,—.
De raad ging hiermede akkoord, waarbij boven-
genoemd raadsbesluit van 8 september 1964 werd
ingetrokken.

Onteigening gronden in plan Boonk
Destijds zijn de raadsbesluiten goedgekeurd tot
onteigening ten name van de gemeente Vorden
van gebouwde en ongebouwde eigendommen in
plan „Boonk". Het betreft hier het zgn. „Vogel-
bosje" en eigendommen van de heren J. F. van
Ark en E. Wijers.
De voorzitter deelde mede dat noch B & W noch
de raadskommissie van advies inzake aankoop
gronden, erin zijn geslaagd een minnelijke schik-
king ter verkrijging in eigendom van de gronden
te treffen. Omdat binnenkort de Kon. goedkeuring
van de herziening van het uitbreidingsplan in
onderdelen verwacht mag worden (waarna dan
pas de onteigeningsprocedure bij de rechter aan-
hangig gemaakt kan worden) stelden B & W de
raad voor thans reeds te besluiten tot het voeren
van een rechtsgeding.
„Het is misschien een oud zeer been van mij,
maar ik ben van mening dat deze dingen eerst in
een besloten zitting behandeld dienen te worden
en hopenlijk gebeurt dit in het vervolg ook", al-
dus reageerde de heer Wesselink op het voorstel
van B & W. De heer Gotink was het met de heer
Wesselink eens. „Wij kunnen geen objektief oor-
deel geven en wij dienen de uiterste weg te be-
wandelen om tot een kompromis te komen" zo
sprak hij, waarop de heer Hartelman verzuchtte:
„onze middelen zijn uitgespeeld". (De heer Har-
telman heeft zitting in de bovengenoemde advies-
kommissie).
De heer Koerselman nam het op voor de advies-
kommissie en stelde dat de raad vertrouwen heeft
in deze kommissie. Een ander lid van de advies-
kommissie, de heer Bannink, memoreerde de re-
sultaten die behaald werden met b.v. de heer
Wassink, en mevr. Meulenbrugge. „Hier komen
we echter niet verder en staan we als twee muren
tegenover elkaar". De heer Bannink voegde er-
aan toe dat de kommissie een prettig gesprek
heeft gehad met de eigenaren. De betrokkenen
kunnen echter niet goed afstand van hun eigen-
dommen doen en verlangen smartgeld, aldus de
heer Bannink.
Wethouder Wuestenenk merkte op dat de moge-
lijkheid om tot overeenstemming met de eigena-
ren te komen nog altijd open staat. „Wij willen
wel anders maar wij kunnen niet", aldus de heer
Wuestenenk die het veel erger vond wanneer er
straks niet gebouwd kan worden. „De allereer-
lijkste wijze is onteigenen, dan wordt in elk geval
de juiste prijs voor de grond betaald", aldus luid-
de het oordeel van de heer Klein Brinke, waarop
de heer Plas uitriep: „We mogen toch wel ver-
trouwen in de Nederlandse rechter hebben!" Na-
dat de heer Wesselink nogeens onderstreept had
dat hij nooit geen onderhandelingsrapporten had
voorgelegd gekregen, ging de raad met het voor-
stel van B & W akkoord, waarbij de heer Wesse-
link zich onthield van stemming en de heer Go-
tink tegen stemde.
Hierna besloot de raad (met uitzondering van de
heer Wesselink) tot het aanstellen van de heren
H. Golstein, B. G. W. Hulleman, A. A. F. Steen-
breker en A. G. D. C. Winkels in vaste dienst van
de gemeente, terwijl de heren B. Bekman en W.
A. Wonnink^ot een naasthogere rang werden be-
vorderd. ^A
Het voorscnW op de exploitatievergoeding voor de
Nutskleuterschool zal ƒ 4600,44 bedragen. De R.
K. kleuterschool ƒ 1797,— en de Prot. Chr. kleu-
terschool ƒ 4366,20.
Subsidie voor Oranjevereniging
Ter geleg*3^id van het huwelijk van H.K.H.
prinses BcJRt met de heer Claus von Amsberg
op 10 maart a.s. zal de Oranjevereniging de fees-
telijkheden voor de kinderen verzorgen. Het ligt
in het voornemen voor de kinderen films te ver-
tonen en hen naast een traktatie een blijvend aan-
denken te geven. De raad besloot de Oranjever-
eniging een éénmalige subsidie te verlenen tot
max. ƒ 1500,—.
De heer Wesselink kreeg te horen dat er reeds
een huwelijksgeschenkkomité is opgericht waar-
van de burgemeester voorzitter is. De jongeren-
organisaties t.w. Jong Gelre, BCTB en de AJBTB
zullen een huis-aan-huiskollekte houden.
De voorzitter deelde voorts mede dat er toestem-
ming is verleend tot het ontgronden van de nieuwe
vuünisstortplaats. Het wachten is nu op de hin-
derniswetsvergunning.
De heer Schurink kreeg te horen dat er geen her-
tenkamp op de Gemeentebleek zal komen. „Het
is daar te nat en het is te duur", aldus de voor-
zitter. De heer Hartelman, die destijds had ge-
vraagd of de raadsleden bij de uitoefening van hun
funktie verzekerd zijn, kreeg ten antwoord dat
hierop nog wordt teruggekomen. De heer Wesse-
link kreeg van de voorzitter te horen dat de ter-
reinen in plan Boonk, die voor onteigening in aan-
merking komen, binnenkort door de landmeter
zullen worden opgemeten.
Door de nieuwe wet op de ruimteijke ordening,
waardoor één en ander een beetje vertraagd is,
zal het nog wel half of eind februari worden al-
vorens we iets naders horen omtrent de plannen
i.z. uitbreiding industrieterrein, woningbouw op
de Kranenburg en Medlertol.
De heer Wesselink wees B & W op de slechte toe-
stand van de Eikenlaan. Hij stelde voor dat ge-
meentewerken de aarden baan eens aan een on-
derzoek onderwerpt. De voorzitter antwoordde
hierop dat B & W bezig zijn om te onderzoeken
wat de baatbelasting voor de aangelanden gaat
worden indien deze weg verhard wordt.
De heer Gotink werd medegedeeld dat er voor-
eerst nog geen plannen zijn voor een aula op de
Algemene Begraafplaats.
De heer Gotink merkte nog op dat in de krant
had gestaan dat de gemeente Vorden in de winter
zo slecht strooit. Zowel B & W als de raad waren
van mening dat dit krantenartikeltje zeer mis-
plaatst was.
Tot slot kreeg de heer Hartelman uitvoerig uit-
sluitsel op zijn vragen inzake de uitvoering van
de Algemene Bijstandswet.
Het antwoord van B & W vinden we dermate be-
langrijk dat we dit in het Contact van volgende
week uitvoerig zullen publiceren.

LAAT NU UW

RIJWIEL
GOED IN ORDE MAKEN BIJ

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Tanden blank-Adem f fis

VOROL
Onbetwist de beste tandpasta

TOUWTREKVERENIGING

„MEDLER"
Woensdag 9 februari a.s.

Sjoelen, Schieten
en Balgooien
om krentebrood, gebak etc.

bij café Eykelkamp, aanvang
19.30 uur.

Nutsspaarbank Vorden
INLEGGERS DIE HUN

Spaarbank-boekjes
NOG NIET HEBBEN

INGELEVERD WORDEN

VERZOCHT DIT ALSNOG
TE DOEN.

Zij, die hun boekje reeds hebben ingeleverd,
kunnen deze ophalen.

A.B.T.B. - C.B.T.B. - G.M.v.L. afd. Vorden

Op uitnodiging van de besturen
van de bovengenoemde
organisaties hoopt

DR. W. B. v. d. BURG

(direkteur Provinciale Gezond-
heidsdienst voor dieren in
Gelderland)

op 10 februari a.s. 's avonds
om 7.30 uur in café Eskes een
lezing te houden over:

„Dierziekten in 't algemeen en
mond- en klauwzeer in 'l bijzonder1'
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Leden en b^^gstellenden zijn allen welkom

De besturen.

GEVRAAGD)

Vrouwelijke hulp
voor dagelijks schoonhouden en
serveren van koffie en thee in
direktiekeet bij door ons te
bouwen brug te Vorden.

AANNEMERSBEDRIJF

G. L. Foks
h/o GEBR. FOKS Hengelo (O.), tel. 13491

AANMELDEN:
Zaterdagmorgen 5 februari '66
tussen 10-12 uur in café „De
Zon" te Vorden.

f 2.65 per fles

KEUNE

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogistenj en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf

flCCURDAT N.V.
Oldenzaal

Wegens enorm suc-
ces geven wij ook
gedurende deze
maand
20 % korting op
chem. reinigen «MI
verven.

Tevens uw adres voor:
Plisseren, onzicht-
baar stoppen en
overhemdenrepa.
ratie

Profiteert nu nog van
deze aanbieding.
Vorden:
FA. LUTH
KLEDINGMAGAZIJN

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

100 gram gekookte ham van 78 et voor . . .
2 zakjes vanille- of droptoffees
van 110 et voor
Elk 2e pak Spar koffie van 190 et voor . . .
Elk 2e potje Spar poederkoffie
van 204 et voor
8 Spar repen melk of puur
van 100 et voor
7 Spar repen hazelnoot van 100 et voor
l fles Caransac
l blik gebraden gehaktballen in jus
l pak erwten
l pak splitenvten
l pot Spar pindakaas

l pak chocolade frou frou
l zakje goudkeur snoepjes „niajorettes"
250 gram yscups (bruin of wit)
200 gram Haagse leverworst

200 gram bakbloedworst
van 60 et voor

Zegelkorting
49 et - 5 et „

98 et - 10 et „
140 et - 14 et „

154 et - 15 et „

89 et - 9 et „
89 et - 9 et „

198 et - 40 et „
124 et - 25 et „
57 et - 11 et „
69 et - 14 et „

122 et - 22 et „
68 et - 14 et „
85 et - 17 et „
98 et
80 et - 8 et „

49 et - 5 et

10 % ZEGELKORTING OP VERS VLEES

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR

•IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
KEI'ARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Te koop gevraagd :

nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

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

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rent e
Inlichtingen en prospect!
bij:

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-gas
liet gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5',— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

Te koop: Een partij zw.
eiken en berken slaghout
w.o. weidepalen; en een
meisjes, en jongciisfiets.
G. van Ark, D 47, Wil-
denborch, tel. 6651

Te koop: Zeug met 10
biggen, 3 dagen oud.
Ingeënt tegen mond- en
klauwzeer.
H. Bosman, bij het
zwembad

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel



Siemerink
Vorden

Te koop: Z.g.a.n. platen-
speler met ingebouwde
luidspreker en een 40-tal
platen met platenkoffer.
Wilhelminalaan 22,
Vorden

Te koop: Massief eiken
beklede bank, groot for-
maat 3 tot 4 persoons, in
uitstekende staat.
Telefoon 6731, Vorden
(na 18 uur)

Te koop: 2 armstoelen,
bekleed met rood leder,
zeer geschikt voor boe-
renkeuken.
Telefoon 1631, Vorden

Te koop: Peppelenpoten
± 40 stuks.
G. J. Regelink, Koekoek-
straat 7, Vierakker post
Vorden

Te koop: Honda brom-
fiets 1965 (6000 km)
Telefoon 1728

Te koop: Een paar z.g.
a.n. Hudora rolschaatsen
B. v. Hackfortweg 24

Te koop: Een lange le-
ren daniesjas (groen).
B. v. Hackfortweg 62
Vorden

Te koop: Dennen boeren
geriefhout bij de Sluiter.
Te bevragen aldaar

Te koop: 2 achtervier-
dels van een vaars.
G. J. Rossel, B 34
Vorden

Te koop: Een vierdel van
een dikke pink.
D. Klein Bramel, C 112
Vorden, tel. 1534

Staat ter dekking: Alas-
ka Ram.
H. G. J. Horstman, D 88
Mossel, Vorden

Te koop: Roodbonte dra-
gende koe, 12 februari
aan de telling bij de
Wed. H. Gosselink
Wichmond

Te koop: Biggen ingeënt
tegen mond- en klauw-
zeer.
G. Koning, Wildenborch

ledere week aan te
bieden:

EENDAGSKUIKENS
EN ACHTWEEKSE
HENNEN

A. BUKMAN

Driesteek, Warns-
veld, tel. 05750-4765;

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze

VERSE
HAANTJES

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

ROl

n
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toekomstig adres: Hof weg 26, Warns- X
veld. X

Receptie van 15.00 tot 18.00 uur in ho- A
tel „'t Wapen van Vorden" X
(F. P. Smit). X

BÉ ROOD
en

MINY GROOT WASSINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
donderdag 10 februari a.s. om 13.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

Eefde, Harfsensesteeg l
Vorden, Galgengoor C 107
februari 1966

Inplaats van kaarten

HENDRIK JAN VINK
en

A

X
H
X
W JOHANNA GROOT ROESSINK

X
K
X
X
X
x
X
X
X
X

n
X
X
X
X

W

X
X

a

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op vrijdag
11 februari a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de Weleerw.
Heer ds. J. J. van Zorge in de Ned.
Herv. kerk te Vorden om 2 uur.

Deventer, Rozenstraat 64
Vorden, „Venhorstink" B 44
februari 1966

Voorlopig adres: B 44, Vorden.

Receptie van 15.30 - 16.30 uur in hotel

Heden werd uit onze familiekring wegge-
nomen onze geliefde zuster en schoonzuster

D. BROEKGAARDEN-BOSCH

in de ouderdom van 74 jaar.

Dat zij ruste in vrede.

Vorden: B. J. Bosch

Warnsveld: A. H. Bosch
C. Bosch-Garritsen

Leesten: G. Bosch
J. Bosch-Prins

Hengelo (G.): J. Bosch
D. Bosch-ter Heurne

Barchem: Wed. G. Bosch-Bannink

Vorden: W. Bosch

Wichmond: A. Garritsen-Bosch
H. Garritsen

Vorden: H. J. Bosch
J. Bosch-Beumer

Vorden, 29 januari 1966
B 47

De teraardebestelling zal plaats vinden op
donderdag 3 februari 1966 om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

voor
kleine
met sportieve wensen

fa. MARTEHS
Wapen- en Sporthandel

Heden overleed, na een kortstondige ziekte,
in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen,
onze geliefde en zorgzame moeder, behuwd-
en grootmoeder

EGBERDINA BOSCH
weduwe van

H. Broekgaarden

in de ouderdom van 74 jaar.

Uit aller naam:
G. BROEKGAARDEN

Vorden, 29 januari 1966
B 47

De teraardbestelling zal plaats vinden van-
uit gebouw Irene, op 't Hoge te Vorden op
donderdag 3 februari 1966 om l uur.

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen ons geachte familielid

EGBERDINA BOSCH

weduwe van
H. Broekgaarden

in de ouderdom van 74 jaar.

Uit aller naam:

FAM. H. J. BRINKERHOF

Vorden, 29 januari 1966
„Slagman"

Heden overleed, zacht en kalm, na een kort-
stondige ziekte, onze beste moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

GERRITJEN SCHEGGERTMAN

weduwe van

G. W. Zweverink

in de gezegende ouderdom van ruim 82 jaar.

Uit aller naam:

Steenderen: G. Kornegoor-Zweverink
J. W. Kornegoor

Wilden- A. Nijenhuis-Zweverink
borch: G. Nijenhuis

Vorden: A. J. Zweverink
J. P. B. Zweverink-Zweverink

Wilden- G. J. Zweverink
borch: G. H. Zweverink-Momberg

klein, en achterkleinkinderen

Vorden, 2 februari 1966
Steenkamp B 10

De begrafenis zal plaats vinden op zater-
dag 5 februari om l uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Puch bromfietsen
DE TOPPER VOOR DE
JEUGD.

Laag in aanschaf, duurzaam
en degelijk

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

KEUNE
METAALWAREN

VRAAGT:

Handige jongens
voor opleiding

enkele gepensioneerden
voor licht werk

AANMELDEN NIJVERHEIDSWEG 4

ijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst ...... 60
200 gram tongeworst ............ 90
200 gram hoofdkaas ............... 60
500 gram vet spek .................. 100
250 gram fijne rookworst ...... 100

De hele week
500 gram spek ..................... 75
l kilo snert . . 150

M. Krijt Dorpsstraat

Onze week-
reklame

KALFSLEVERWORST, grandioos lekker, 250 gram 79

HAAL OOK ZO'N LEKKER STUK

ONGELOOFLIJK VOORDELIG

COMPAGNONWIJN, per fles

TIJDELIJK elke tweede fles voor

198
10O

5 NAALDSCHERPE AANBIEDINGEN

1. PENNYWAFELS, 10 stuks voor 89

2. DE ZAAN CACAO, 500 gramspak 149

3. Grote rollen GEVULDE BISCUITS 69

4. 3 blikken LEVERPASTEI (600 gram) 149

5. Diverse smaken JAMS, nu per pot 65

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

bij elke kilo suiker, l dubbel pak

KERMISBISCUITS voor 89

WIST U
DAT WIJ UW WONING VAKKUNDIG
INSTALLEREN?

dat wij een pracht kollektie
MEUBELEN in voorraad
hebben ?

dat wij uw oude matrassen
weer NIEUW OVERTREK-
KEN EN BIJVULLEN en van
verenbedden CELMATRAS-
SEN maken?

dat wij uw oude meubelen weer
ALS NIEUW STOFFEREN?

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf,
het valt u beslist mee!

L M l

Telefoon 1514 — Vorden

Eigen stoffeerder^
......... meer service!

dus

SOLEX BROMFIETSEN
LAAG IN AANSCHAF

GOEDKOOP IN
ONDERHOUD

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

TIJDELIJKE AANBIEDING

250 gram verpakte ROOKWORST 109
200 gram ANANAS GLACÉ BONBONS 89

3 dubbele pakjes VIJGEN 99

3 pakjes VITELLA INSTANTPUDDING 99

Litersblikken APPELMOES VAN GOUDREINETTEN 79

2 jampotten APPELMOES 69

5 repen VENZ CHOCOLADE 69

250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES 59

250 gram ENGELSE PEPERMUNT 59

KANEEL, busjes 50 gram 59

NOOTMUSKAAT, busjes 50 gram 99

3 zakjes SOEPGROENTEN van 105 et voor 89

2 zakjes ERWTENSOEPGROENTEN van 70 et voor 59

2 zakjes NASSI KRUIDEN van 124 et voor 99

TOPPS KAUGUM, 2 tabletten voor 39

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.WJLBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Belangrijke
openbare verkoping
OP MAANDAG 7 FEBRUARI A.S. VAN 10.00 - 12.00 UUR

V.M. EN VAN 14.00 - 16.00 UUR N.M. ZAL ONDERGETE-

KENDE TEN VERZOEKE VAN ZIJN OPDRACHTGEVER

IN CAFÉ „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. SMIT) AAN

DE DORPSSTRAAT TE VORDEN BIJ OPBOD A KONTANT

+ 15 % OPGELD OVERGAAN TOT VERKOPING VAN

EEN PARTIJ GOEDEREN ALS:

KOMPLETE TL-BUIZEN

NIEUWE ELEKTRO MOTOREN
(slijpmachines)

ELEKTRISCHE BOORMACHINES
(6-26 nini)

LICHTE EN ZWARE SLIJPMACHINES

HAARDROOGKAPPEN

MIXERS

KOFFIEMOLENS

RAAMVENTILATOREN

DOZEN RING-, STEEK- EN
DOPSLEUTELS

SNIJ- EN TAPGEREEDSCHAI'

HORLOGES

HOUTBEITELS

HANDZAGEN

ALSMEDE ALLERLEI SOORTEN
HANDGEREEDSCHAPPEN EN
ELEKTRISCHE MATERIALEN.

KIJKEN VANAF l UUR VOOR DE

VEILING

H. ROZfl gerechtsdeurwaarder
MARTINETSINGEL 9 — ZUTPHEN



r

vita
Volle melk is goed voor Uw kalveren maar...

Vitafok is beter en goedkoper

Vitafok, de nieuwe opfokmelk van UTD, bevat meer mine-
ralen en meer vitaminen dan volle melk en is bovendien véél
goedkoper.
Stuur daarom de volle melk naar de fabriek en vraag Uw
UTD-handelaar naar Vitafok*. Het is beter voor Uw kalveren
en werkelijk goedkoper.

* Naast Vitafok gebruikt U natuurlijk UTD Kalverkorrel en Kalverbiks.

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -^3^(05752)1540

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Vermist een jachthond
Drentsepatrijs, teef, wit met
donker bruine platen en
masker. Luistert naar de naam
Dieke. Terug te bezorgen
tegen beloning è, ƒ 50,— bij

'T WISSEL D 163 a, VORDEN, TEL. 6668

HERSTE^fciNGSOORD

DE DECANIJE
VRAAGT:

flink persoon
VOOR TUINARBEID IN
VASTE DIENST.

Aanmelden bij de tuinbaas
L. VELHORST

GEMEENTE VORDEN
Voor de thans in aanbouw
zijnde biologische rioolwater-
zuiveringsinstallatie wordt
gevraagd een

bedrijfsvoerder
Zijn taak omvat het bedrijven
en onderhouden van de instal-
latie waaronder ook het
bedienen en onderhouden van
mechanische en elektrische
apparatuur, het verrichten van
enig administratief werk en
van eenvoudig chemisch
onderzoek.

Salaris, al naar gelang van
bekwaamheid en ervaring,
nader overeen te komen.
Verlangd wordt diploma
bankwerker-monteur of
elektricien of landmachinist A
en B.

Het diploma van de
Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering of
ervaring op een soortgelijke
installatie strekken tot
aanbeveling.

Sollicitaties te richten aan Burgemeester en
Wethouders onder opgave van genoten op-
leiding, ervaring en referenties, binnen 10
dagen na verschijning van dit blad.

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

TE KOOP:

Opeis Record
1961 en 1963 in prima staat

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

huidverzorging
en make-up
vcosfo"p> '̂

parfums

LANCÖME
DlfpOSlTAIREJ

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN
1e spaarbank met volledige bankservlce

Ruurloseweg 21

VANAF HEDEN KUNNEN
DE SPAARBOEKJES
TIJDENS DE KASUREN
VOOR

r en te ta i j s ch r i j v i ng
WORDEN AANGEBODEN

De kas is geopend van maan-
dag t /in vrijdag van 8.30-12.30
rn van 2-4 uur.

De boekjes kunnen meteen weer worden
meegenomen.

„Caro keerbeugels
Een nieuw Brouwers vastzet-
systeem voor koeien !
Door de grote verstelbaarheid
naar behoefte van elk dier aan
te passen. Verstelbaar naar
voren, naar achteren, omhoog
en omlaag.

Nylon zeugenband
voor het vastleggen van zeugen

Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen

A. R. Wapvoort
Julianalaan 16, Vorden

GEVRAAGD VOOR WERK
IN DE ACHTERHOEK:

GRONDWERKERS
EN METSELAARS

Dostal's
INGS

^

AANNEMINGSBEDRIJF

E 102 c — Marden

Nieuw voorjaar

nieuw behang
ONZE KOLLEKTIE IS DIT JAAR

« NOG MOOIER

« NOG BETER

• NOG GROTER

Gratis machinaal af randen.

Gereedschap in bruikleen.

NOG ENKELE RESTANTEN
TEGEN ZEER LAGE
PRIJZEN.

Fa. G. BOERSTOEL t ZN.
Schilders-, behangers-, verfhandel

Vorden, Insulindelaan 5, telefoon 1567

Schilder zelf!
Schilder met

HISTOR!

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZOM)\(i (i FK1ÏKI ARI, 8 I H I R :

De tijger van de
zeven zeeën

Ze had de zee in haar macht
de mannen.

en ook

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Gevraagd voor nette heer:

grote ongemeubileerde kamer
veel afwezig.

Brieven onder no. 45-1
bureau Contact

Indiana rubberstalmatten
met recht en antislipprofiel

Een weldaad voor uw vee. On-
misbaar op drijfmeststallen
zonder stro. Ideaal in zeugkooi
en kraamhok.

Nylon tepelbeschermeis
voor koeien.

Speenbetrappen uitgesloten,
doe ze aan voor het te laat is.
Profiteer van onze grote
voorraad.

A. R. W A G E N V O O R T
Stalinrichting, Vorden
Julianalaan 16, telefoon 05752-1259

ALLE R E P A R A T I E S
AAN IEDER MERK AUTO
OOK PLAAT. EN

SPUITWERK

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

H.H. VEEHOUDERS

Voor uw koeien hebben wtf

tepelbeschermers
merk Brou. Zeer ideaal

Fa. G. W. Luimes-B. Lammers
Telefoon 1421

DOE HET z e l f
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

Hislor hoogglanslak is geschikt
voor binnen- en buitenschilderwerk
Vraag de GRATIS kleurstalen

VERYEN ALTIJD GOED
De hobbywinkel

hout, alle soorten board, triplex
klein ijzerwaren
Schoolstraat 6 — Vorden

Opruiming
gebruikte rijwielen

U I T Z O E K E N

f 5.- per stuk

RIJWIELMAGAZIJN

„BERVO"
ZUTPHENSEWEG
VORDEN

odidas
met > do banden 3

voetbals.choén-
der. kampioenen

Hartens
Wapen- en Sporthandel — Zutphenseweg


