
Woensdag 26 april 1967
29e jaargang no. 5

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

Verschynt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 30 APRIL

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.30 uur ds. J. J. van Zorge
Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen
Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

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

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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)

BURGERLIJKE*
STAND

• ' - .'.??#*

Geboren: Tonia Fredrika d.v. H. J. Berenpas en H. J.
Meijerink; Gerko z.v. E. W. Teunissen en G. H. Trag-
ter; Janna Hendrika d.v. G. J. Memelink en J. H. Ban-
nink; Gerrit Jan Willem z.v. G. W. Hazekamp en J. H.
Aalpoel.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. B. Langeler en W. M. H. Eggink; W. J. G.
Dekkers en B. M. Heersink.
Overleden: Janna Hondorp, 80 jaar, weduwe van J. H.
Pongers.

WARNSVELD
KERKDIENSTEN ZONDAG 30 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Talens
19.00 uur ds. van der Brug m.m.v. Warnsvelds gem.
koor ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de
Koningin

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Telefoon Groene Kruis 2079

van vrijdagmiddag 13.00 uur t/m maandagmorgen 8 u.
zuster Carmiggelt, telefoon 6509

Gezondheidssandalen
(houten kleppers)

VOLOP VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

«VARNSVELD
TELEFOONNUMMERS

Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 bij
geen gehoor 4184

GEVONDEN VOORWERPEN
l zwarte damesportemonnaie met inhoud l coupon kos-
tuumstof; l rubber bal; l kinderwantje; l gouden kin-
derring; l zwarte glacé handschoen.

VERLOREN VOORWERPEN
l pakje zeep; l kinderstep; l zwarte portemooinaJe met
inhoud.

TOCH FEEST IN WARNSVELD?
In onderlinge samenwerking tussen de Middenstandsver-
eniging Warnsveld, het VW en het Warnsvelds Man-
nenkoor is in princiepe besloten tot het organiseren van
3 feestavonden. Deze zullen in juni, juli en augustus
worden gehouden.
Voorlopig staan o.a. op het programma kinderteken-
wedstrijd, schoolvoetbal, fakkeloptocht, oriënteringsrit
op de fiets en als grote attraktie het optreden van de
„Shepperds" m.m.v. het Mannenkoor en een bekend kin-
derkoor.
Definitieve data's zijn nog niet vastgesteld.

Vordense Winkeliersvereniging
Op Koninginnedag - maandag l mei
zullen de winkels om

12 uur's middags
gesloten zijn

IN VERBAND MET HEMEL-
VAARTSDAG VERVALT
WOENSDAG 3 MEI DE
MIDDAGSLUITING

VORDEN

1)01) RDENKING 1940—1945

Woensdagavond, 3 mei 1967 is, ingevolge het Besluit
van de Regering^ bestemd tot Nationale Herdenkings-
avond. 4ÊL
Herdacht zullet^^orden zowel de Nederlandse militai-
ren, zeelieden en verzetsstrijders, als de geallieerden,
die voor de bevrijding van ons Vaderland gevallen zijn,
en zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen
en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille tocht" naar de Algemene
Begraafplaats luidt als volgt:

1 Van des avonds 18.00 uur af zullen van alle open-
bare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok wor-
den gehangen. Partikulieren worden verzocht dit
eveneens te doen.

2 Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan
de stille tocht. De deelnemers stellen zich om 19.20
uur op bij de Ned. Herv. kerk in het dorp. Om 19.25
uur precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar
de Algemene Begraafplaats, met als doel de graven
der geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf
van hen die vielen uit Vorden, welk graf naast de
graven van de geallieerde bondgenoten is opgericht.
Óp deze graven zal door de burgemeester namens het
gemeentebestuur en de ingezetenen van Vorden een
krans worden gelegd, ter nagedachtenis aan hen die
vielen.

3 Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burge-
meester is aangekondigd, op de plaats van herden-
king twee minuten van volkomen stilte in acht wor-
den genomen. De plechtigheid wordt hierna met een
kort lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor,
besloten.

4 In overenstemming met de geest die onze gevallen
helden, die naamloos streden, bezielde, zullen geen
toespraken worden gehouden. De weg naar de plaats
der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stil-
zwijgen zonder vlag of vaandel worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten,
terwijl het aan een ieder verboden is de begraaf-
plaats die avond vóór de aankomst van de stoet te
betreden. Kinderen worden alleen onder igeleide toe-
gelaten.

5 Het brengen van een eenvoudige hulde, door het
strooien van bloemen op de plaats van de herdenking
door elk der deelnemers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om
zoveel mogelijk aan de Stille tocht deel te nemen.

OUDERAVOND
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

Onder grote belangstelling van de zijde van de ouders
van de leerlingen van de 2e klassen (4 stuks) van de
Chr. Landbouwhuishoudschool werd in het gymnastiek-
lokaal van de school een ouderavond gehouden.
De sekretaris van de kommissie van toezicht, de heer
A. G. Mennink, sprak het openingswoord, waarna deze
de leiding van de avond overdroeg aan de direktrice,
mej. Disbergen.
Voor de pauze werd door de heer Aaidela, leraar peda-
gogiek aan de Groen van Prinsterer Kweekschool te
Doetinchem een causerie gehouden over het onderwerp:
„De mens en zijn masker". Met veel aandacht werd
hiernaar geluisterd.
In de pauze was er gelegenheid met de docenten over

de vorderingen van de leerlingen te spreken, terwijl
voorts koffie met gebak werd geserveerd.
De heer Andela kreeg na de pauze gelegenheid de hem
gestelde vragen te beantwoorden.
De avond werd door de direktrice met dankgebed be-
sloten waarna staande de „Avondzang" werd gezongen.
De school kan dan ook nu weer terugzien op een zeer
geslaagde ouderavond.

OPENBARE LES NUTSBLOKFLUITCLUB

De zaal van het Nutsgebouw was zaterdagavond geheel
gevuld door ouders en belangstellenden van de leer-
lingen van de Nutsblokfluit- en Melodicaclub die een
uitvoering (openbare les) ten beste gaven onder lei-
ding van de heer D. de Boer, alhier.
Bovendien was het de bedoeling de kinderen in de zaal
te tonen hoe leuk en leerzaam het is om bij een zang-
of muziekclub te zijn.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink, sprak
een welkomstwoord en wees er op dat deze openbare
les een stimulans diende te zijn voor toekomstige muzi-
kanten.
Het programma werd vervolgens vlot afgewerkt waar-
van de jongste deelnemer 6 jaar was en de oudste 76
jaar t.w. de heer de Lange.
Zowel beginnelingen als gevorderden gaven op uitste-
kende wijze hun kunnen ten beste, waaruit kon worden
opgemaakt dat de heer de Boer de leiding van de clubs
stevig in handen heeft.
Het programma werd afgewisseld door familiegroepjes.
Zo werd door mevr. v. d. Broek met haar 3 dochtertjes
onder leiding van haarzelf aan de piano enige leuke
blokfluitliedjes ten gehore gebracht. Zo ook van de ge-
zusters Brinkman met blokfluit en piano. De heer de
Lange gaf onder pianobegeleiding van mej. Legeer eni-
ge solistukken op de blokfluit weg. Een en ander werd
zeer gewaardeerd.
De heer Wesselink dankte de heer de Boer voor zijn
aandeel aan deze uitvoering en bood hem een dirigeer-
stok aan.

OPENBARE VERGADERING RAAD

De openbare vergadering van de Raad van onze ge-
meente zal worden gehouden op woensdag 26 april a.s.
's avonds 7.30 uur in het gemeentehuis. Aan de orde
is:
1 Opening.
2 Besluit tot het aangaan van een 25-jarige geldle-

ning groot ƒ 173.000,— met de N.V. Bank voor Ne-
derlandsche Gemeenten.
Sluiting.

^̂  DANSTEST

Onder auspiUR van de Nederlandse Bond van Dans-
leraren werd door dansschool M. J. Kroneman in zaal
Bakker de traditionele jaarlijkse danstest gehouden.
Voor het brMren insigne (eerste jaars) slaagden alle
90 kandidate^plvaarbij 18 met lof der jury.
Daarna kwamen de gevorderden voor zilver en vervol-
gens 2 paartjes voor het 10 dansen omvattende wereld-
dansprogramma op de vloer, welke ook allen met goe-
de cijfers slaagden.
Door een paartje van de danscursus uit Zutphen werd
een demonstratie gegeven voor het moeilijke gouden
insigne, waarmee ze veel sukses oogsten.
Met een gezellig dansje na, waaraan ook werd deelge-
nomen door de aanwezige ouders, werd de avond be-
sloten.

Agenda
28 april

9 mei

12 mei

Ledenvergadering Jong Gelre in
café Bloemendaal

Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes bloemschikavond. Mej. Stam

Gekombineerde vergadering in
hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) van Jong Gelre

Ringoriënteringsrit Jong Gelre.
Start te Barchem

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

OPBRENGST SEMLAVIKOLLEKTE

De kollekte voor de medische verzorging in de tropen
(Simavi) welke van 3-8 april is gehouden, heeft hier
het mooie bedrag van ƒ 2.301,— opgeleverd.
Hartelijk dank aan alle gevers en kollektanten voor hun
spontane medewerking.
» ' " • " " " ' . _' '":

JAARVERGADERING NCVB
Onder leiding van mevr. van Zorge werd in zaal Eskes
de jaarvergadering van de afd. Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwenbond gehouden. De zaal was tot in alle
hoeken bezet.
Na een kort welkomstwoord werd het woord verleend
aan de sekretaresse mevr. Luimes-Groot Enzerink die
in haar jaarverslag mededeelde dat de afdeling thans
121 leden telt. In het afgelopen jaar werden 9 avonden
gehouden waarin diverse sprekers het woord hebben
gevoerd.
De penningmeesteresse mevr. Jansen kon over de kas-
stand een gunstig geluid laten horen.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van mevr. Jan-
sen (aftredend) gekozen mevr. Snoeijink. Het bestuur
werd weer kompleet gemaakt door benoeming van mej.
Eskes (Delden) tot 2e penningmeesteresse.
De presidente dankte mevr. Jansen voor haar vele werk
in dienst van de afdeling verricht en overhandigde haar
een boekwerk als blflk van waardering.
Het verdere van de avond werd gevuld met deklamatie,

DE MODERNE MAN

Fortex gekleed
REGENJASSEN
geknipt voor ons klimaat
in Terlenka of Dioleen

Pracht nieuwe kleuren in korte en langemodellen

vanaf ff 59,75

Woensdag vóór Hemelvaart
DE GEHELE DAG GEOPEND

diverse spelletjes. De stille pantomime oogstte veel suk-
ses.
Het bestuur en leden kunnen dan ook op een zeer goed
geslaagde jaarvergadering terugzien.

BURGEMEESTER INSTALLERDE SCHOOLRAAD

In de raadszaal van het gemeentehuis alhier werd door
burgemeester van Arkel de nieuw door de Raad dezer
gemeente in zijn openbare vergadering van 20 december
1966 ingestelde Schoolraad voor hetopenbaar gewoon
lager onderwijs in de gemeente Vorden officieel ge-
ïnstalleerd.
Na de aanwezige leden een hartelijk welkom te hebben
toegeroepen zei de burgemeester dat de gemeentelijke
overheid tot taak heeft het bevorderen van het algemeen
welzijn, waarvan de zorg voor het onderwijs en de op-
voeding van de jeugd zeer belangrijk is. Tussen het ge-
meentebestuur en het openbaar onderwijs bestaat een
bijzondere band, omdat het gemeentebestuur voor deze
tak van onderwijs tevens als schoolbestuur optreedt.
Niet alleen het gemeentebestuur heeft behoefte aan
hulp bij zijn taakvervulling, ook in de kringen van het
openbaar onderwijs bestaat het verlangen naar meer
invloed van de kant van de ouders op beheer en be-
stuur. Krachtens de Wet van 16 juli 1964, kunnen zowel
de ouders, onderwijzers als belangstellenden ruimer bij
het beheer worden betrokken. Het karakter van open-
bare school wordt als overheidsschool echter behouden.
Krachtens K.B. van 16 juni 1966 dienen de gemeente-
besturen er voor zorg te dragen dat binnen 6 maanden
na deze datum door de gemeenteraad een schoolraad
wordt ingesteld. Dit is dan ook gebeurd, aldus spreker.
De taak van uw schoolraad is als volgt samen te stel-
len: l het bevorderen van de bloei van het openbaar
onderwijs in de gemeente; 2 het onderhouden van kon-
takten met de ouderkommissies; 3 het voorstaan van de
belangen van de openbare lagere scholen bij de ge-
meenteraad en bij B & W; 4 het verstrekken van alle
gewenste inlichtingen aan de gemeentelijke bestuurs-
organen en aan de leden van het rijkstoezicht. Daarte-
genover zijn B & W verplicht de Schoolraad te horen
over: l de voordracht tot benoeming van hoofden van
scholen; 2 de per leerling beschikbaar te stellen bedra-
gen; 3 de leerplannen van de openbare lagere scholen
en 4 de organisatie en uitbreiding van het openbaar la-
ger onderwijs in de gemeente.

Vervolgens kiest de Schoolraad uit zijn midden een
voorzitter, een sekretaris en een penningmeester (de
beide laatstgenoemde funkties kunnen in één persoon
verenigd zijn). Verder moet de Schoolraad een huishou-
delijk reglement vaststellen, dat is onderworpen aan de
goedkeuring van B & W. De rijksinspekteur moet steeds
toegang tot de vergadering van de Schoolraad worden
verleend. Van de heer inspekteur van het lager onder-
wijs in de inspektie Zutphen was bericht van verhin-
dering binnengekomen om deze installatie bij te wonen.
De burgemeeser wenste tenslotte de Schoolraad vrucht-
dragend werk toe in goede onderlinge verstandhouding
en samenwerking. Na de installatie werd tot stemming
overgegaan voor het dagelijks bestuur. Als voorzitter
werd gekozen de heer G. J. Wuestenenk, tot sekretaris
de heer Th. Beek en tot penningmester de heer E. Go-
tink. Hierna volgde samenstelling van een huishoudelijk
reglement en werd een rooster van aftreding opge-
maakt. De Schoolraad waarvan het aantal leden 11 be-
draagt is samengesteld uit de navolgende leden: na-
mens de ouderkommissie van de O.L. school in het dorp
mevr. E. Lakerveld-van de Giessen en de heren H. J.
Tiessink, Th. Beek en G. J. Voorhorst; namens de ou-
derkommissie aan de school in de buurtschap Linde
de heren E. Gotink en B. H. Fokkink; verder de beide
hoofden van de O.L. scholen in het dorp en Linde t.w.
de heren G. W. Brinkman en G. W. Hazekamp; als
vertegenwoordigers van de gemeente Vorden de he-
ren G. J. Wuestenenk en J. J. van der Peijl en als ver-
tegenwoordiger van de afdeling Vorden-Linde van Volk-s
onderwijs de heer J. J. van Dyk.

De Vordense bakkers
DELEN U MEDE DAT OP l MEI
(MAANDAG A.S.)

geen brood wordt gebakken
EN ER DUS OOK NIET WORDT
BEZORGD

i,- per gezin en de nieuwe kleedkamer zit erin!



l • Een Zweedse naaimachine.
r • Sublieme constructie en vormgeving.

• Klemvrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd

>9-

l
B.A.BORGONJEN

Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

De Rotonde
vraagt voor de weekends:

2 meisjes voor de afwas
met machine.

VORDEN — TELEFOON 1519

Mode kent geen grenzen. Vasa ook niet. Vandaar
dat dit ondergoed zo apart is. Let bijv. op het
kant en de afwerking. Camisole: 3.95 ; slip
2.65 (!)

Fa Leeman
Raadhuisstraat 1 - Vorden - Tel. 1231

Uw gazon 't eerste groen..
... en het mooiste In Uw
omgeving, als U het op tijd de
volwaardige voedingsstoffen
geeft: Scotts-gazonmest. Dit
speciale meststoffenmengsel
(20-5-5, chloorh.. onth.nr. 600)
bevat In de juiste verhouding
de voedingsstoffen die Uw
gazon na de „winterslaap"
nodig heeft om weer gezond
en krachtig te groeien. Een
gazon dat met Scotts bemest
Is, wordt vroeger groen, dank
zij het In de Verenigde Staten
gepatenteerde Renner-fabrica-
geprocédé. Er bestaat geen
gevaar voor verbranding;
gieten of sproeien Is over-
bodig.

Scotts-gazonmest klontert niet
en Is reukloos — maar ook
fijnkorrelig «n ondanks het

hoge gehalte aan voedings-
stoffen licht van gawlcht Dat
merkt U bij het dragen. Scotts
kunt U goed met de hand uit-
strooien, maar gemakkelijker,
.zuiniger en gelijkmatiger met
een WOLF-stroolwagen.

Al vanaf eind maart — vroe-
ger dan alle andera gazonbe-
zlttars — kunt U plezier heb-
ben van Uw prachtig vol-
groene en sterk* gazon. U
hoeft alleen maar Scotts-
gazonmest te strooien, zodra
de eerste lentebodes aankon-
digen, dat het leven In de
grond weer ontwaakt.

Overtuig Uzelf door een proef.
Voor slechts f 0.50 ontvangt
U een proefpekje voor 1 m?

WOLF
Garandeert een mooi gazon

Wij dienen U graag van advies:

6. Einsbroek £ Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Bekijk dit eens!
Zegelkorting

Het 3e pakje Spar margarine voor 25 et — 10% „
Het 2e blikje Spar soepballetjes voor HALVE PRIJS — 10% „
Elke fles Spar shampoo 25 et GOEDKOPER — 10% „
l blikje mandarynen van 124 et voor 98 et — 10% „

l fles Sevilla Jus d'Orange voor 98 et
l zak sticks van 89 et voor 59 et
3 pakjes servetten slechts 95 et
200 gram chocolade krakelingen nu voor 98 et

Zege'Jtorting
l pakje Spar café noir 87 et — 17 et „
l valenciade koek 98 et — 20 et „
l pak custard 69 et — 14 et „
l pak krulvermicelli 44 et — 9 et „

150 gram tongkaas van 104 et voor 89 et — 10%
150 gram schouderhaiu van 119 et voor 102 et — 10%
l blik handgelegde sperziebonen van 75 et voor 65 et

REMMERS

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Nieuwstad 58

Zutphenseweg 41

Telefoon 1379

Telefoon 1281

U VOELT U PRINS-
HEERLIJK
als u ziet hoeveel vorstelijke
wensen onze echte mannenmode
vervult!

U heeft een tint in uw gedachten? Een bepaald
streepje of ruitje? Of u stapt zonder enig idee
binnen? Slagen doet u altijd, want daar is
onze collectie herenkleding te uitgebreid voor!

Voor een
juiste zonwering

hebt u een deskundig advies nodig.

WIJ KUNNEN U
VERSCHILLENDE
ZONWERINGEN ADVISEREN

Contra-sol
het buitenscherm met een
eenvoudige bediening en konstruktie
laag in prijs en toch een degelijke
kwaliteit.

Luxaflex
een aluminium jalouzie, waarvan u
alleen maar plezier zult hebben.
Door zijn tuimelinrichting speelt u
met het licht.

een eenvoudige doch solide
aluminium jalouzie. Laag in prijs.

VERDER HOUDEN WIJ
VOORRADIG

paralux balastores en
DE ZWAAR HANGENDE
VEELKLEURIGE PLASTIC

vliepgordijnen
Speciale prijs gedurende
de maanden april en mei

VOOR EEN JUIST GEKOZEN

zonwering
IS HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

damesbrillen

WILT U MET DE KOMENDE FEESTDAGEN
GOED GEKLEED GAAN?

JA, NATUURLIJK.

Bij

HELMINK
kunt u beslist uw keus maken.

EN TOT PINKSTEREN

dubbele Animozegels

pasvorm naar maat

RAIFFEISENBANK
VORDN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

Het kantoor der bank is op maandag- l mei
(Koninginnedag)

de gehele dag gesloten
Ook de zitting op „De Boggelaar" komt die dag
te vervallen.

KORSELETvan
soepele elastische lycra
(voel hoe vrij, hoe
luchtig!). Voorpand
van nylon-satijn en
flatteuze kant. Met
voorgevormde en
niet-voorgevormde
cups. Ook in zwart.
25,50

Als wij u een korselet adviseren
vraagt iedereen of u slanker bent
geworden! Overdreven? 't Is een
kwestie van de juiste pasvorm,

van Pas-Tunette!

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

Siemerink's
VODDEN

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S
ook uit Emmerik.

Ook voor

AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
BHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulfin K
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunlssen, de Haar

ledere week aan te bieden:
l-dags kuikens en op be-
st olliiig 8-weekse hennen.
A. Bukman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

Super 47,7 cent
Keune
Industrieterrein

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

GKOOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor al uw kampeer-
benodigdheden

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

VERSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l



Hartelijk dank voor alle fe-
licitaties, bloemen en ca-
deaus die wij 19 april bij
ons huwelijk van u ont-
vingen. Wij hebben dit zeer
op prijs gesteld.

B. Langeler
M. Langeler-Eggink

Hengelo G, april 1967
Regelinkstraat 7 a

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-ja-
rig huwelijksfeest onder-
vonden, zeggen wij u allen
hartelijk dank.

M. Eggink
A. Eggink-Wesselink

Vorden, april 1967
„Hoge Weide" D 164

Voor uw medeleven ons be-
toond, na het overlijden van
mijn geliefde man en onze
lieve vader
CORNELIS JOHANNES

HOEVERS

beuigen wij u onze welge-
meende dank.

H. B. Hoevers-Kerseboom
Jannie
Truus
Riek

Eerbeek, april 1967
,t Haagje 56

MERCIER GEZINSFIETS,
niet de auto mee te nemen,
voor groot en klein, kom-
pleet m. lamp ƒ 229,50.
EMPO - VORDEN

Jongen, 17 jaar, zoekt ty-
deUJk werk voor 2 of 3 da-
gen per week.
Brieven onder no. 5-1 bur.
Contact

Te koop: Konijnen. Voedst.
met 10 jongen (witte Rex)
tevens te koop: Jonge en
oude Fooitjes.
H. Hissink, 't Hoge 82

Gevraagd: Enkele uren
huishoudelijke hulp bij
H. J. Begieneman C 25
Vorden

EMPO „Teener Club", een
komplete sportfiets, slechts
ƒ 174,50.
Naar keuze zwart, groen of
blauw

Wie heeft mijn judotas ge-
vonden? Terug te bezorgen
bij G. Wentink, Wilhelmina-
laan 11, Vorden

Te koop in goede staat zijn-
de: Vaillant geyser en een
l-pits Atax gaskomfoor.
Enkweg 6, Vorden

Te koop of te huur 'gevr.:
Woonhuis of klein boerde-
rijtje met plm. l ha grond.
Event. ook ruilen voor
woonhuis met flinke tuin.
Brieven onder no. 5-2 bur.
Contact

Te koop: Pootaardappelen.
Joh. Wesselink Kranenburg

Te koop: Konijnen.
H. J. Tiessink B 53 Vorden

Te koop: Roodb. 4e kalf s
koe, l mei a.d. telling, goe-
de produktie.
H. M. A. Helmink B 79
Vorden

EMPO Camping! 't Neusje
van de zalm op sportfiet-
sengebied, 3, 4 of 5-gang
derailleur, chroomstalen
spartborden enz. Inclusief
alle extra's ƒ 336,50.

YOQR ...

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

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

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

HOOI EN STRO
vanaf 1000 kg aan huis
bezorgd.
Koopt nu bierbostel

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Zoerink Vorden 05752-6813

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

X
X
X
X
H

X
X
X
X
X
X
X
X
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Op maandag l mei hopen onze geliefde
ouders hun 25-jarige huwelijksdag te
herdenken.

II. J \VONNINK
en
C. J. WONNINK-NIEUWENHUIS

Wim - Dini
Gees - Gerard
Trientje
Henny

Vorden, april 1967
Berend van Hackfortweg 54

Receptie op zaterdag 6 mei van 4.00 tot 5.30
uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. Smit)

T i
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Inplaats van kaarten

JOOP BIKKEL
en
MARIETJE GROOT JEBBINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 5 mei a.s. des voor-
middags 10.30 uur, ten gemeentehuize te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ne-
derlands Herv. kerk te Vorden, door de Wei-
eerwaarde Heer ds. J. H. Jansen.

Zelhem, Prunushof 11
Vorden, De Boskamp C 110
april 1967

Toekomstig adres: Prunushof 32, Zelhem.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze
geliefde ouders, groot- en overgrootouders

GERRIT JAN RUITERKAMP
en
GERRITJEN RUITERKAMP-KLEIN IKKINK

X
X
X A. VAN ZUILEKOM

H
X
X
X
X

5 mei a.s. hoopt de heer

zijn 40-jarig jubileum te herdenken bij de
Fa G. W. Bielderman & Zonen.

Receptie van 6.00 tot 7.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" <(F. P. Smit).

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve moe-
der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

JANNA HONDORP

weduwe van J. H. Pongers

in de ouderdom van 80 jaar.

Uit aller naam:
W. PONGERS
Troelstralaan 14, Brummen

Vorden, 24 april 1967
„Nuova"

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 28 april
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

-

Tennis en Badminton

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

SOKKEN

BALLEN

Martens'
WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 15 a

3 mei de dag te herdenken dat zij voor 55 X
jaar in de echt werden verbonden. W

D
Dat ze nog enige jaren voor elkaar en voor n
ons gespaard mogen blijven is de wens van n
hun dankbare

kinderen, klein- en achterkleinkindèl

l Vorden, april 1967
X „'t Ongerif" Medler D 101 é

X Gelegenheid tot feliciteren 3 mei a.s. van
15.30 tot 17.00 uur in zaal Schoenaker,
Kranenburg-Vorden.

WEES

woonwijs
LSA

WOONWIJS

WEGWIJS

üXV
DENK AAN DE
KINDEREN ALSI

U VLOER-
BEDEKKING

KIEST!
Kinderen stellen eisen aan vloerbe-
dekking. Hebt u kleuters? Die willen

spelen, stoeien - en ook wel eens een keertje iets morsen.
In hun kamer dus vloerbedekking die tegen een stootje kan,
die makkelijk schoon te maken is. Zoals bijvoorbeeld Bala-
tred of Tapiflex of Linoleum.
Of hebt u tieners? Die willen meer écht wonen l Op tapijt
(dat evengoed tegen een stootje moet kunnen?) Bijvoor-
beeld Sisal of Dessonette of Tredford of Lana. Kinderkamer
of tienerkamer - komt u er eens over praten.

uiij maken u graag ••wegwijs
BakkerHOTEL RESTAURANT

Vorden - Telefoon 05752 - 1312

Vraagt voor direkt een

mannelijk of vrouwelijk persoon
voor de afwas

Volautomatische machine aanwezig

ledere week
Wanneer „Contact" in de bus valt, maakt de
zuinige huisvrouw direkt even tijd, om de vele
voordelige aanbiedingen van Albers te bekijken
en zodoende iedere week sparend op haar huis-
houdgeld, wat tegenwoordig toch wel
ZEER belangrijk is!

Daarom.... ga ook naar Albers!
HOTEL THEE

DISCOUNT KOFFIE

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

DIVERSE SMAKEN JAMS

JUS D'ORANGE

ZUIVERE ZWARTE BESSENSAP

ANANAS OP SAP

2 pakjes voor 100

per 500 gram 259

slechts 59

nu per pot 69

per fles 119

per fles 129

nu per groot blik 89

VOOR DE JEUGD . . .
BIJ 4 FLESJES BATMAN LIMONADE,
PRACHT BATMANGLAS voor 40

BOTERHAMWORST

SNIJWORST

SOEPBALLETJES

JAMPOT KNAKWORST

150 gram

150 gram

2 blikjes voor

inhoud 8 stuks voor

BIJ 5 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN . .
l PAK APELDOORNSE KOEKEN voor 89

VOLOP PRODENT TANDPASTA
ELKE TWEEDE TUBE HALF GELD

PRACHT BEKER GRATIS BIJ 2 PAK RADION

TABAC TOILETZEEP 3 sukjes voor 89

BIJ ELKE KILO SUIKER . . .
250 GRAM BISCUITS voor 39

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

Dranken bestellen?

Schaapveld bellen!
Voor Warnsveld
Tel. 5824 - Rijksstraatweg 36

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

\ FANTASIE'
j kousen in alle
l kleuren van

Ja, wij hebben de hele collectie fantasie-
kousen van Setter Set voor u klaar liggen,
Enorm ! Zoveel kleuren en dessins
als u nergens anders ziet.

verkrijgbaar bij:

RAADHUISSTR.. VORDEN

een
veilige
opfok met

F'

fokkamel

en
kalverblok
A. R. HEU VELINK

Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER



op zaterdag 29 april cs morgens 11 uur
het Vordens

DOE-HET-ZELF CENTRUM

nodigen i
komen nemen

waartoe

Wij hebben alles voor de doe-het-zelver!

Komt ook u gerust kijken en u zult bemerken,
dat wij echt niet overdrijven

Schoolstraat 6
Vorden

l Openm

Op vrijdag 28 april
's namiddags half 3 openen wij

ons nieuwe

Opening
en
Show

garagebedrijf

Hierna houden wij
tot en met zondag 30 april

een show van onze

Uw bezoek aan onze zaak
stellen wij zeer op prijs

GARAGE

WARTBURG
EN AUDI
AUTOMOBIELEN

W. J. Verhaagen & Zn
RIJKSSTRAATWEG 91 WARNSVELD

Middenstandsver. farnsveld
MEDEDELING AAN Dl

VAN WARNSV1
fWONERS

In de week van l mei t/m 6 mei zyn de zaken,
aangesloten bij de Middenstandsvereniging

Warnsveld, op

woensdag 3 mei de gehele
dag geopend

Dit in verband met de sluiting op l mei
(Koninginnedag) en 4 mei (Hemelvaartsdag)

Het bestuur Middenstandsvereniging Warnsveld

Wie wil ons 2 morgens in de week
helpen met

huishoudelijk werk ?
Derksen-Schulten
Rijksstraatweg 33 -Telefoon 3739 - Warnsveld

UIT DE APOTHEEK VAN

Rloemenmagazijn

KOK
G. KRUISSELBRENK
Rijksstraatweg 64
Warnsveld - Tel. 2186

Basudine tegen luis en spint. DDT Gesarol tegen
rupsen en (kevers. Gesarex tegen schimmels en
insekten. Insecto spray tegen vliegen en muggen,
luchtverfrissend. Gesatop tegen onkruid. Zerpalon
bladvernieuwend tegen dopluis. Pokon heeft u al-
tijd nodig! Het is nu de tijd voor verpotten en op-
vullen van plantenbakken. Dus: bloemenaarde.

BIJ KOK SLAAGT U ALTIJD. Wtf leveren graag
en goed !

Wij vragen voor onze manufakturen-
zaak

een prima verkoopster
Fa Derksen-Schulten
Rijksstraatweg 33 - Telefoon 3739 - Warnsveld

Warme tinten met een langharige
pool is het ideale

Heugafell
Een veredeld tapijt dat - in tegels
gelegd - in uw huiskamer en salon
sfeer brengt.

VELE PRACHTIGE TINTEN

UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIJNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Sportmode '67
LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons
badpakken, zwembroeken

Nieuwe vloerbedekking?
onze uitgebreide kollekties tonen wij
u graag.

Vakwerk en snelle levering

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN
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Raadsvergadering Vorden
Boerenparty tegen verhoging van jaarwedde
wethouders
Van G.S. van Gelderland is een schrijven binnengeko-
men, zo deelde de voorzitter mede, dat in verband met
de algemene salarisverhogingen welke per l januari
1967 zijn toegepast in verband met de gestegen kosten
van levensonderhoud het G.S. redelijk voorkomt de sa-
larissen van de wethouders aan te passen.
Dit betekent voor de gemeente Vorden dat de jaarwed-
de van ieder der wethouders van ƒ 3.950,— gebracht zal
worden op ƒ 4.250,—.
De Boerenpartij was tegen deze verhoging. Gezien de
benarde situatie van 's lands financiën is deze verhoging
ongewenst, aldus de heer Gotink. Het is niet zo dat onze
wethouders geen verhoging verdienen maar het kan er
nu eenmaal niet af, aldus het B.P. raadslid.
De voorzitter wees er op dat er voor de wethouders
steeds meer werk aan de winkel komt. De heer Koer-
selman voegde hieraan toe dat het wethouderschap te-
genwoordig beslist geen erebaantje meer is, gezien het
vele werk dat door een wethouder verzet moet worden.
Ook de heer Klein Brinke was van mening dat een
verhoging van de jaarwedde hier beslist op zijn plaats
is. De heer Klein Brinke zou gaarne zien dat de ta-
ken van de wethouders duidelijker omschreven worden,
zodat men weet waar men voor bepaalde problemen te-
recht kan. De heer Wesselink, die deze kwestie al va-
ker aan de orde heeft gesteld, steunde het voorstel van
de heer Klein Brinke. De voorzitter zegde toe hier aan-
dacht aan te zullen schenken.
De heer Bannink was het gedeeltelijk met de heer Go-
tink eens, en wel in zoverre dat de overheid voorzich-
tiger moet worden met salarisverhogingen en dat er
een „loonstop" over de gehele linie moet worden toege-
past. De heer Bannink stemde evenwel in met de voor-
gestelde verhoging van het wethouderssalaris. Het an-
dere B.P. raadslid, de heer Gerritsen, merkte tenslotte
nog op dat de Boerenpartij tegen het tijdstip is waarop
de verhoging ingaat. Met uitzondering van de fraktie
van de Boerenpartij ging de raad eveneens akkoord
met een schrijven van G.S. betreffende een toepassing
van de salarismaatregelen voor de sekretarissen en ont-
vangers in Gelderland per l januari 1967.

Boerenpartij wil presentiegelden raadsleden verlagen
De voorzitter deelde mede dat de fraktie van de Boe-
renpartij een viertal voorstellen heeft ingediend.
Ie verlaging van de presentiegelden van de gemeente-

raadsleden van ƒ 20,— naar ƒ 5,— per vergadering.
2e verbetering van het uitzicht op de hoek van de

Ruurloseweg en de Schuttestraat tegenover het
schildersbedrijf van de heer Uiterweerd.

3e openstellen van de vuilnisstortplaats op zaterdag-
morgen van 8-12 uur.

4e ophalen en vervoer naar de vuilnisstortplaats van
tuinafval en grof vuil.

Wat punt 2 betreft deelde de voorzitter mede dat het
uitzicht op hierboven genoemde hoek zal worden ver-
beterd. Na overleg met de Renkumse heide zullen er 2
lindebomen worden geveld, terwijl de 2 stenen pilaren
een eind teruggeplaatst zullen worden. Over het open-
stellen van de vuilnisstortplaats antwoordde de voorzit-
ter, dat wanneer over enkele maanden de nieuwe vuil-
nisstortplaats in gebruik zal worden genomen men voor-
nemens is deze 's zaterdagsmorgens enkele uren voor
het publiek open te stellen. Voorts deelde de heer van
Arkel mede dat de vuilnisophaaldienst in het voorjaar
en in het najaar 4 middagen extra zal rijden, teneinde
de mensen te ontlasten van het tuinafval en grof vuil.
Het voorstel van de Boerenpartij om de presentiegelden
te verlagen viel bij de overige raadsleden niet in goede
aarde. B & W adviseerden de raad het voorstel niet te
steunen aangezien G.S. de presentiegelden vaststeld. De
heer Gotink verdedigde zijn standpunt en stelde dat de
Boerenpartij een steentje wil bijdragen in de Rijkste-
korten.
Wethouder Lenselink merkte op dat toen B & W inder-
tijd hadden voorgesteld de vergoeding van de kommis-
sievergaderingen te brengen op 50% van het presentie-
geld voor raadsvergaderingen de gehele raad inklusief
de Boerenpartij van mening was dit op 75% te moeten
brengen. En nu wil de Boerenpartij verlagen. Dit komt,
aldus de heer Gotink, omdat de eKonomische toestand
nu niet meer zo gunstig is.
De heer Wesselink: wanneer we ons werk als raads-
lid goed doen, of trachten dit zo goed mogelijk te doen,
hebben we recht op een beloning en willen we geen
fooitje. De heer Lichtenberg spraK van een verkeerde
aanpak van de Boerenpartij. Wanneer we de vergoe-
ding verlagen, neemt de interesse af met als gevolg
dat we misschien niet meer de juiste man op de juiste
plaats krijgen. De heer Hartelman zag het hele geval
als een politieke stunt van de Boerenpartij. Eigenlijk is
ƒ 20,— nog maar een fooi. De heer Klein Brinke vroeg
zich af wat ƒ 5,—• per vergadering voor zin heeft. Deze
ƒ 5,— is bedoeld ais een vergoeding voor de vervoers-
kosten verduidelijkte de heer Gotinn, die betreurde dat
het voorstel niet in goede aarde was gevallen. Vele
kleinen maken nog altijd een grote, aldus sprak hij.
De heer Bannink merkte nog op dat de helft van het
presentiegeld wordt ingenomen door de fiscus.

Aankoop grond voor aanleg Oostelyke rondweg
Ter verkrijging van de benodigde grond voor de in het
kader van de ruiiveiKaveung aan te leggen oosteiijne
rondweg lopende vanaf de Mengeloseweg via de Hor-
sterkamp naar de T-kruising Ruurloseweg-Stationsweg
is aan cie plaatselijke kommissie voor de ruilverkave-
ling „Warnsveld" toewijzing hiervan gezocht.
Dit alles heeft geresulteerd tot aankoop van verschillen-
de gronden. Met uitzondering van de N.V. „Renkumse
Heide" te Apeldoorn is rnet alle eigenaars, pachters
overeenstemming bereikt over de te betalen vergoe-
dingen. Voorts heeft de gemeente overeenstemming be-
reikt met het R.K. Armbestuur van de H. Antonius van
Padua te Vorden, inzake de aankoop van grond, welke
de gemeente modig heeft ter ontsluiting van het plan
Boonk. In totaal koopt de gemeente hier plm. 1013 m-
Voorts besloot de raad de Kon. Heide Mij opdracht te
verstrekken tot het opmaken van een plan met bestek
en begroting van kosten voor het verbeteren en verhar-
den van de volgende wegen: de Eikenlaan vanaf de
Rijksweg tot de Linde-Onsteinseweg; de weg door de
Leuke, nl. het gedeelte vanaf de Rijksweg naar de vier
boerderijen in de Leuke; de weg naar de Maandag,
waarvan ook een gedeelte in de gemeente Hengelo G
ligt; de Almenseweg.

Vernieling aan bomen
De heer Wesselink verzocht B & W toch vooral zuinig
te zijn op het groen in de gemeente Vorden. Spreker
bepleitte zoveel mogelijk aan te planten. De voorzitter
hoopte dat ook ouders mee zullen werken om vernie-
lingen etc. aan bomen en planten tegen te gaan. Het
schijnt nl. dat de jeugd in Vorden soms meent bomen
kapot te moeten snijden.

Op verzoek van de heer Wesselink zal de voorzitter van
de ruilverkaveling de heer Wuestenenk, de raadsleden
binnenkort het één en ander vertellen over het ruilver-
kavelen en alles wat daarmee samenhangt.
De heer Koerselman vroeg B & W of er nog iets te doen
is aan het woonwagenkamp. De heer van Arkel was
evenwel van mening dat de woonwagenbewoners zelf
ook niet meewerken. De heer Bannink kreeg desge-
vraagd te horen dat er zich al mensen voor de wég-
schaaf hebben opgegeven.

Vorden wordt aangesloten op het aardgasnet
Er bestaat een reëele kans dat de gemeente Vorden,
samen met de gemeentes Hengelo en Zelhem, over niet
al te lange tijd op het aardgasnet kan worden aange-
sloten. Dit werd donderdagavond door burgemeester A.
E. van Arkel in de openbare raadsvergadering mede-
gedeeld. Het ligt in de bedoeling dat het leveringssta-
tion in Hengelo zal worden gevestigd.
B & W van Vorden menen nu dat het gewenst is om
het komplex van 48 woningen, dat nog dit jaar gebouwd
wordt, van een centrale verwarmingsinstallatie te voor-
zien. Het voor deze voorziening benodigd kapiaal wordt
inclusief renteverlies, begroot op 48 x ƒ 3.085,35 dat is
ƒ 148.096,80, voor welk bedrag een aanvullend bouw-
voorschot uit 's Rijks kas dient te worden gevraagd.
De heer Gotink (Boerenpartij) was van mening dat
deze 48 woningen in de toekomst alleen maar bewoond
kunnen worden door de beter gesitueerden dit i.v.m.
de ƒ 30,—• huur die de huizen moeten opbrengen. Van
de zijde van B & W vroeg men zich met verbazing af
hoe de heer Goink aan een huurbedrag van ƒ 30,— was
gekomen. De huur zal nl. ƒ 20,25 bedragen waar nog
ƒ 4,33 per week bijkomt voor de centrale verwarming,
dus ƒ 24,58 per week. Vanzelfsprekend dienen de be-
woners zelf het gas te betalen. De voorzitter vond het
huurbedrag beslist niet te hoog. Vergeet niet dat je
daar ook wat voor krijgt en dat het gebruik van aard-
gas voordeliger is dan bv. stoken met kolen.
De heer Wesselink deelde deze mening en was er van
overtuigd dat de huizen t.z.t. snel bewoond zullen zijn.

De heer Bannink vroeg zich af of het onderhoud van
de centrale verwarming in de toekomst niet een te
hoge post voor de gemeente zou kunnen bedragen. Het
voorstel van B & W werd hierna aangenomen.

Blijvend aandenken
Zodra op Drakestein de baby geboren zal zijn zullen de
kinderen van alle lagere scholen in Vorden een blijvend
aandenken (lepeltje) ontvangen. Voor dit doel stelde
de raad een bedrag van ƒ l,— per leerling beschikbaar.

Uitgifte in erfpacht perceel grond
In verband met de uitbreiding van zijn bedrijf, G. ten
Have molenbouw, heeft de heer G. te Veldhuis, om uit-
gifte in erfpacht van een bouwperceel groot plm 1615
m- verzocht. Dit terrein is gelegen op het industrieter-
rein. ^^

Wij juichen he^B^rzoek van de heer te Veldhuis ten
zeerste toe, aldus was de mening van B & W. De raad
was dezelfde mening toegedaan. Het erfpachtsrecht
wordt gevestigcLiWpr 75 jaar. De erfpachter is verplicht
een jaarlijkse c^A te betalen van ƒ 1.695,75. Gedurende
een periode van^ien jaar kan de heer te Veldhuis tot
koop van deze grond overgaan tegen een koopprijs van
totaal ƒ 24.225;— (ƒ 15,— per m2).

Geldlening

De raad besloot voorts tot het aangaan van een 25-
jarige geldlening groot ƒ 100.000,— met de N.V. Bank
voor Nederlandsche Gemeenten. De rentevoet bedraagt
6a/4% per jaar, halfjaarlijks te voldoen.
Op voorstel van B & W werden de heren G. J. Bannink,
W. B. J. Lichtenberg en W. Norde in de raadskommissie
benoemd die belast zal zijn met het nazien van de ge-
meenterekening 1965 en de jaarrekening 1965/1966 van
het gemeentelijk woningbedrijf.

Voorbereidingsbesluit inzake bestemmingsplan
Thans dient opnieuw te worden bepaald dat de her-
ziening van het uitbreidingsplan wordt voorbereid. Voor
een informele vergadering zal de raad op woensdag-
avond 26 april bijeen te komen, waarbij dan door de
stedebouwkundige de heer van Droffelaar ingediende
plannen zullen worden besproken. De heer van Droffe-
laar zal hierbij tevens aanwezig zijn.

Naamgeving openbare wegen
In plan Zuid zullen binnenkort meerdere wegen worden
aangelegd. B & W stelden de raad voor deze wegen
namen te geven van leden van het Koninklijk Huis. Zo
zal dan één der wegen de naam krijgen van de zoon of
dochter van H.K.H, prinses Beatrix en Z.K.H, prins
Claus.
De andere wegen zullen worden aangeduid met de Prin-
ses Christinalaan, Pieter van Vollenhovelaan, Prinses
Margrietstraat en Prins Clauslaan. De heer Wesselink
vond deze naamgeving niet zo gelukkig geslaagd.
Evenals de heer Klein Brinke was de heer Wesselink
van mening dat er in de naamgeving meer éénheid moet
komen. Beide heren doelden hierbij op het feit dat bv.
de Prins Bernhardweg, Julianalaan en de Wilhelmina-
laan een heel eind uit de buurt liggen van de andere
wegen die naar leden van het Koninklijk Huis zijn ge-
noemd. Er werden voorstellen gedaan om de namen van
de Julianalaan etc. over te plaatsen naar plan Zuid.
De heren Gotink en Hartelman waren het hiermee niet
eens. Zij waren van mening dat de bewoners dan voor
kosten worden geplaatst die de gemeente heeft veroor-
zaakt. Ten noorden van de Vordense Beek is ook een
weg geprojekteerd die B & W gaarne de naam „Beek-
laan" wilden geven. De heer Wesselink stelde voor, om-
dat B & W zo op historie zijn gesteld, deze weg het
„Komvonder" te noemen.
Na veel gepraat bleef de Beeklaan evenwel de Beek-
laan en worden de namen van de Julianalaan, Prins
Bernhardweg en Wilhelminalaan niet overgeplaatst naar
plan Zuid.
In verband met het samenstellen van een wijzigings-
wegenlegger en door het feit, dat in het kader van de
ruilverkaveling „Warnsveld" meerdere nieuwe wegen
worden of zijn aangelegd en andere wegen vervallen, is
het gewenst thans zo spoedig mogelijk de wegen in de
buitenwijken officiële namen te geven zodat de huis-
nummering straatgewijze kan geschieden. Op voorstel
van B & W zal de agrarische raadskommissie, bestaan-
de uit de heren G. J. Wuestenenk, W. Norde en Z. Re-
gelink, de gemeenteraad in deze van advies te dienen.
Tevens achten B & W het gewenst dat als sekretaris
van deze kommissie wordt aangewezen de hoofdkom-
mies der sekretarie de heer J. J. v. d. Peijl. Voorts
werd voorgesteld het raadslid, de heer H. Wesselink,

aan de kommissie toe te voegen. Hiertegen had de heer
Koerselman bezwaar. Niet tegen de persoon van de heer
Wesselink maar om de eenvoudige redenen dat hij bv.
liever iemand van de PTT, die deskundig is op het
gebied van huisnummering in deze gemeente, in de
kommissie benoemd zag. De raadskommissie werd de
vrije hand gelaten meerdere personen „aan te trekken".
De heer Klein Brinke merkte nog op: laten we modern
worden en de wegen alleen maar nummers geven en
geen namen.

Aanschaf meubilair
Voor het aanschaffen van meubilair en ontwikkelings-
materiaal t.b.v. de Protestants Christelijke Kleuterschool
besloot de raad ƒ 1.108,05 beschikbaar te stellen. Voor
de Katholieke school werd ƒ 389,60 beschikbaar gesteld
voor de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. het ver-
keers- en het aanvankelijk leesonderwijs.
Over 1966 werden t.b.v. de bijzondere kleuterscholen
de exploitatievergoedingen als volgt vastgesteld: Nuts-
kleuterschool ƒ 4.974,—; R.K. Kleuterschool ƒ 1.980,—;
Prot. Chr. Kleuerschool ƒ 4.934,10. De voorschotten voor
1967 bedragen resp. ƒ 5.228,— ; ƒ 2.080,— ; ƒ 5.186,20.

Geen verkeerslichten
Van de hoofdingenieur-direkteur van de Rijkswater-
staat in Gelderland is een schrijven ontvangen waarin
deze o.a. mededeelt, het standpunt van de raad van
Vorden om knipperlichten te plaatsen op de kruising
Rijksweg-de Boonk en de Dr. C. Lulofsweg tot zijn
leedwezen niet te delen. De verkeersintensiteit op de
Rijksweg geeft daartoe bepaald geen aanleiding.
De hoofdingenieur moet het risico maar opvangen i.v.m.
eventuele ongelukken meende de heer Wesselink, die
verzuchtte: wij zijn nu aan het eind van ons latijn.
Wel komen er twee verkeersbrigadiertjes nl. één bij
hotel „'t Wapen van Vorden" en één bij de kruising
Rijksweg-de Boonk-Dr. C. Lulofsweg (Nutskleuter-
school). De jassen zijn inmiddels besteld, aldus de voor-
zitter.

De heer Hartman gaat motel bouwen
In het belang van de volkshuisvesting en ter uitvoering
van het bestemmingsplan dient de gemeente de be-
schikking te krijgen over 3775 m- grond in plan Boonk
en eigendom van de heer A. H. A Hartman. De raad
besloot deze grond aan te kopen voor totaal ƒ 11.930,—.
296 m- van deze grond en nog 11 m2 bouwterrein wer-
den vervolgens aan de heer J. van Zeeburg verkocht
voor een totale verkoopsom van ƒ 3.256,—.
De heer Hartman is van plan om een motel annex
smeerstation te bouwen. De heer Gerritsen was het er
niet mee eens dat hier gesproken kon worden van in
het belang der volkshuisvesting. Want juist een gedeel-
te van de door de gemeente aan te kopen grond is be-
stemd voor de partikulier. En juist dit strookje grond
zou de heer Hartman nodig hebben voor een parkeer-
terrein. Want zo stelde de heer Gerritsen bij een motel
van ruim 2 tojLjs een parkeerterrein een levensbehoefte.
Dat de heer^ptrtman erin heeft toegestemd de grond
te verkopen is enkel omdat hij bang is dat anders de
bouwplannen ernstige sagnatie zullen ondervinden. Ik
stel dat de ^^eente de heer Hartman onrechtvaardig
heeft behand^R Hij stelde voor het voorstel van B & W
te willen intrekken en de raadskommissie voor grond-
aankopen nogmaals te vragen tot een redelijke oplos-
sing te komen, echter onder konditie dat de bouw van
het hotel niet gestagneerd wordt.
De heer van Arkel was van mening dat de gemeente
juist alle medewerking had verleend. Bovendien zo stel-
de hij, betaalt de heer Hartman voor het bouwrijp ma-
ken ƒ 9,05 per m2 (de prijs van 1963), dit ligt momen-
teel op ca ƒ 13,— per m^. Dus een duidelijk voordeel
voor de heer Hartman. De heer Wuestenenk was even-
eens van mening dat de gemeente de heer Hartman
zoveel mogelijk was tegemoet gekomen. Wethouder Len-
selink tekende protest aan tegen de uitlating „onrecht-
vaardige behandeling". Er is hier de gulden middenweg
gevonden, zo meende hij. De heer Plas vertelde hierna
dat de bouwplannen in feite in strijd zijn met het uit-
breidingsplan en B & W hebben dit ongedaan gemaakt.
De heer Hartelman zei dat de onderhandelingen van de
kommissie aankoop gronden met de heer Hartman nog-
al moeizaam zijn verlopen. De heer Hartelman sprak
van een schoorvoetend toegeven van de heer Hartman.
Wanneer dit agendapunt nu wordt aangehouden is geen
der partijen hiermede gediend. Evenals de heer Wesse-
link hoopte de heer Hartelman dat B & W voor 100 %
zullen meewerken door de heer Hartman zo snel mo-
gelijk aan een bouwvergunning te helpen.

VORDEN
25-JARIG JUBILEUM BIJ PTT

Maandagavond jl. werd in de zaal van hotel „'t Wapen
van Vorden" het feit herdacht waarop de heer J. C. J.
Oonk als besteller vóór 25 jaar in dienst van de PTT
trad. De belangstelling voor de jubilaris en zijn echtge-
note en kinderen was zeer goed, vooral van collega's en
oudgedienden.

De direkteur van het PTT-kantoor alhier de heer G. J.
Wolters prees de jubilaris gedurende deze 25 jaar als
een trouw en behulpzaam beambte eerst als gewoon be-
steller daarna als besteller-voorman. Spreker hoopte
dat de goede verstandhouding onderling in de toekomst
zou voortduren. Hierna overhandigde spreker de heer
Oonk het zilveren insigne voor 25 jaar trouwe dienst
benevens de gebruikelijke enveloppe met inhoud. Zijn
echtgenote werd het voorrecht beschoren haar man het
insigne op te spelden. Mevrouw Oonk-Gosselink werd
een mooie plant aangeboden.

De heer Boschloo, hoofd employee ten kantore alhier
sprak woorden van waardering tot de heer Oonk welke
woorden hij met een enveloppe met inhoud vergezeld
liet gaan namens het gehele kantoorpersoneel.
Namens het oud-kantoorpersoneel sprak de heer Har-
wich die de jubilaris prees om zijn collegialiteit. Ook
deze spreker mocht de heer Oonk een enveloppe met
inhoud aanbieden.

De jubilaris dankte allen welke op een of andere wijze
hadden willen meewerken om hem en zijn echtgenote
in het zonnetje te willen zetten en voor de ontvangen
cadeaus.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.

VORDENSE HERENPOLOERS GAVEN
GOED PARTIJ

Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente-IJs-
selstreek speelde het herenteam van Vorden in het
Sportfondsenbad te Deventer 2 wedstrijden. De eerste
ontmoeting tegen Ravijn (Nijverdal) werd met O—3
verloren.
In de eerste speelhelft had Ravijn een glein veldover-
wicht, na drie minuten werd het O—l door G. Smit. Na

de rust ontstond er een gelijkopgaande strijd. De Vorde-
naren zochten in deze fase het doel te hoog, terwijl
bovendien de Nijverdalse keeper enkele goede schoten
van Verstoep, Eggink en Velhorst wist te stoppen. Ook
een afstandsschot van Parmentier vond in zjjn ogen geen
genade. Aan de andere kant wist de Ravijnvoorhoede
beter van de kansen gebruik te maken en het was Ed-
dy Hamming die door 2 doelpunten de eindstand op
O — 3 bepaalde.

In 'n aan weerszijden goed gespeelde wedstrijd verloor
Vorden de tweede match tegen de IJssel II (Deventer)
met 3 — 2. Direkt na het beginsignaal van de scheids-
rechter nam Vorden het initiatief. Bij prachtige scho-
ten van Oudsen toonde de Deventer doelman zich on-
vermurwbaar. Hoewel hierna een gelijkopgaande strijd
ontstond was het juist Deventer dat scoorde. Door 2
doelpunten van de linksvoor en één van de rechtsvoor
was de stand bij rust O — 3. In de tweede helft kwam
Vorden beter voor de dag. De achterhoede sloot goed
terwijl de voorhoede zich verschillende goede scorings-
kansen wist te scheppen. Met een mooi schot verkleinde
Oudsen de achterstand tot l — 3. Enkele ogenblikken
later zwom Eggink prachtig op vanuit het achterveld
om de Deventerdoelman vervolgens kansloos te pas-
seren 2 — 3. Met kunst en vliegwerk slaagde de IJssel
er hierna in deze 3 — 2 voorsprong tot het eindsignaal
te behouden.

OVERWINNING EN NEDERLAAG VOOR
VORDENS DAMESPOLOTEAM

De dames van Vorden speelden zaterdagavond even-
eens 2 wedstrijden. Tegen OZC l uit Olst waren de
Vordense dames nog niet goed op elkaar ingespeeld en
verloren zij met 4 — 0.

In de tweede wedstrijd tegen WZVC uit Wijhe kwam
Vorden heel wat beter voor de dag en won het met
5—2.

De strijd ging in de eerste fase gelijkop. Een prachüg
schot van de WZC midvoor belandde tegen de lat waar-
na zij de terugspringende bal weer onder kontrole kreeg
en scoorde l — 0. Goed vrijzwemmen van Ineke Harm-
sen leidde even later tot de gelijkmaker, waarna Anja
Pardijs van grote afstand Vorden een l — 2 voorsprong
bezorgde. De linksvoor van WZC zorgde voor een 2 — 2
ruststand.

In de tweede helft was Vorden duidelijk de betere ploeg
Annie Wentink en Ineke Harmsen brachten de stand
op 2 — 4. Vlak voor tijd werd een snel door Annie Wen-
tink genomen vrije worp door Ineke Harmsen in een
doelpunt omgezet 2 — 5.

JONG GELRE VORDEN WINT SPORTDAG
Op het gemeentelijk sportpark te Vorden werd zaterdag-
middag een sportontmoeting gehouden tussen de dames
en herenafdelingen van Jong Gelre uit Vorden en
Warnsveld. In totaal werd er door 39 personen aan dit
sportfestijn delgenomen.

Op 17 april werd er reeds een voetbalwedstrijd gespeeld
die met 6 — 2 door Vorden werd gewonnen. Een touw-
trekwedstrijd eindigde in een 2 — O zege voor Vorden.
De totale uitslag toonde aan dat de organiserende ver-
eniging met 214 punen als overwinnaar uit het strijd-
perk was gekomen.

AJAX l (BREDEBROEK) — VORDEN l 8—1
Hoewel de geel-zwarten deze middag met 3 invallers
aantraden werd er toch niet onverdienstelijk gespeeld.
Reeds na amper 2 minuten nam de thuisclub een l — O
voorsprong toen de Vordense linksachter bij een hoge
voorzet de bal binnen het strafschopgebied met de hand
speelde. De penalty werd feilloos ingeschoten. Hierna
ontstond er een gelijkopgaande strijd. Aanvallend bleef
de thuisclub gevaarlijker al had Dostal pech dat een
goed schot rakelings over de lat vloog. Nog voor de
rust werd het 2 — O toen de Ajax-midvoor zijn links-
binnen op maat bediende. Een prachtig doelpunt.
In de tweede helft was Vorden het eerste kwartier iets
meer in de aanval. Een schitterende solorush van B.
Nijenhuis waarbij hij 4 man omspeelde, werd besloten
met een doelpunt 2 — l Even later raakte Dostal de
kruising van paal en lat. Hierna ontstond er een ge-
lijkopgaande strijd met wisselende kansen. Een kwar-
tier voor tijd kreeg Ajax op rechts een cornerbal toe-
gewezen die door de midvoor, die volkomen vrij werd
gelaten, fraai werd afgewerkt 3 — 1.

RATTI l — WITKAMPERS 3 14—2
Ratti was zondag in een bijzonder produktieve bui en
wist tegen het bezoekende Witkampers 3 met liefst
14 — 2 te winnen.

Ratti moest het deze middag zonder doelman Huitink
doen, waarvoor nu T. Roelvink zijn plaats had ingeno-
men, terwijl ook de geblesseerde Sessink nog niet was
opgesteld.

De wedstrijd begon zeer verrassend, doordat de Wit-
kampers-middenvoor Slootsmid al in de eerste minuut
doorbrak en slecht wegwerken van de Ratti-verdediging
afstrafte met een lage schuiver O — 1. Een kwartier bleef
het spel nu gelijk opgaan, de aanvallen van de gasten
waren echter gevaarlijker dan die der Rattianen. De
Rattidefensie moest soms met kunst en vliegwerk aan
kritieke situaties het hoofd bieden. Diverse malen ont-
snapte het groenwitte doel aan een doorboring. Na een
kwartier echter keerden de kansen linksbuiten H. Rut-
gers kreeg een mooie pass van Schoenaker en maakte
geen fout l — 1. Nadat er voor het Rattidoel nog een
benarde situatie ontstond doordat een 16 m bal ter-
nauwernood kon worden gekeerd, en Roelvink een bal
net over de lat tikte, werden de rollen omgekeerd.
Rechtsbuiten J. Vreeman kon uit een pass van de links-
buiten de stand op 2 — l brengen, terwijl dezelfde spe-
ler even later met een magnefiek strak schot het
scorebord op 3 — l bracht.
Een minuut hierna was het J. Schoenaker die er
van maakte, door goed individueel spel terwijl uit het
vuurwerk dat vlak voor rust ten beste werd gegeven
rechtsbuiten T. Lichtenberg de ruststand op 5—l be-
paalde.

Na de hervatting speelde het spel zich voornamelijk op
de Witkampershelft af, met een lage effektbal werd
het via J. Schoenaker 6—1. De verdedigers van de La-
rense ploeg kregen het hard te verduren. B. Takken-
kamp scoorde 7—l, waarna J. Vreeman de stand op
8—l bracht. Ratti's doelpuntenhonger was nog niet ge-
stild. Lichtenberg, Takkenkamp en Rutgers verhoogden
de voorsprong tot 11—l, waarna bij een doorbraak een
verdiend tegenpunt werd gescoord door Eggink. Bij
Ratti waren het Haverkamp en Lichtenberg die nog-
maals het net vonden 13—2, waarna tot slot een door
Lichtenberg zuiver ingeschoten strafschop de eindstand
op 14—2 bracht.
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FEUILLETON no.26

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Laat je leiden door je gweten,' zei Sally spottend, om
de siddering die plotseling over haar kwam nu Peter
naast haar kwam zitten, te verbergen.
,Wat is er de laatste tijd met je aan de hand, Sally?
ledere keer wanneer ik naar je toe kom, loop je weg.
Je doet alsof ik een besmettelijke ziekte heb.'
Luchtig zei ze: ,Ik kan moeilijk smachten naar een man
die met een ander meisje verloofd is. En ik heb je echt
niet gemeden.'
,Dat heb je wel. ledere keer liep je van me weg op je
feest.'
,Als dat zo is, kwam dat waarschijnlijk omdat ik een
bord Verboden Toegang kan lezen, al kunnen anderen
dat niet.'
,Dat vind ik kleinzielig,' viel Peter uit. .Brenda geeft
niets om me, trouwens niemand anders hier in de stad.
Ik vind het niet erg als ik Shirley en Michael Wayne
samen zie, en dat gebeurt nogal eens.'
,Da is heel iets anders.'
,Waarom is dat nu anders? Hij is een man, of niet
soms ? En ik krijg wel eens genoeg van hem als hij doet
alsof Shirley zijn persoonlijk bezit is. Dat bevalt mij nu
weer niet, maar ik maak geen herrie.'
,Michael dringt zich niet op bij jullie afsprakjea. De
laatste tijd ging Brenda steeds met Shirley en jou mee.'
,Michael gaat ook wel met Brenda uit.'
,En waarom niet? Hij is vrij en Brenda ook. Stephen
zoekt haar ook wel eens op, en Bill. Ze schijnt jullie
allemaal onder hypnose te hebben . . . of hebben jul-
lie allemaal hetzelfde motief?'

,Dat is een heel onaardige opmerking, Sally. Vroeger
was je zo kattig niet.'
Sally dacht: Waarom ben ik nog steeds stapelgek op
hem? Daarom praat ik zo. Er is iets in Peer dat geen
bewondering verdient, maar het kan me niet schelen,
misschien komt dat omdat ikzelf ook niet bepaald vol-
maakt ben.
Met iets van bitterheid in zijn stem zei Peter: .Mis-
schien is Brenda een onverbeterlijke flirt, net als jij.
Alleen maar verlangend om de aandacht van een man
te trekken.'
Sally hapte naar adem. ,Denk je dat ik zó ben?'
,Ik weet maar al te goed dat je zo bent. Ik heb gele-
genheid genoeg gehad om daar achter te komen.' Hij
keek op zijn horloge. ,Als mijn reputatie je zo na aan
het hart ligt, kunnen we beter maar doorrijden.'
,Ik vroeg je niet in te stappen.'
,Zal ik uitstappen?'
,Doe wat je wilt.'

Peter keek haar aan en haalde zijn schouders op; zijn
wang trilde even. Sally beroerde hem nog steeds diep.
Als hij Shirley niet had ontmoet . . . maar hij had
Shirley ontmoet, en voor geen enkel ander meisje had
hij ooit zulke gevoelens gehad. Een soort aanbidding.
Shirley was anders dan alle anderen. Hij kende zijn
eigen tekortkomingen en dikwijls had hij bij zichzelf
gedacht dat hij een meisje als Shirley niet verdiende.
Toen zei hij: ,Gaan we nu nog ergens heen?'
,Nee. Waarom?'

,Laten we naar de öandleleight gaan.'

Sally zat doodstil. Er was niets dat ze liever zou doen.
Maar ze wist de verleiding te weerstaan, schudde haar
hoofd en zei op een vremde, wat hese toon: ,Ik denk
van niet, Peter.'
,Waarom niet?' Hij hield zijn handen rond een sigaret
die hij opstak.

,Je weet het antwoord daarop heel goed.'
,Maar alle duvels nog aan toe, ik ben nog niet getrouwd!
Is het een misdaad met een ander meisje te praten? Je

bent boos op me, niet ? Je geeft helemaal niets meer om
me . . .'
Ze kon hem niet laten denken dat ze boos op hem was
omdat hij aan Shirley de voorkeur had gegeven en daar-
om zei ze luchtig: .Natuurlijk mag ik je, Peter. Ik
mocht je altijd graag.'
,Maar niet genoeg,' zei Peter.
.Genoeg voor wat?'
,Ik zou met je willen praten,' zei hij. ,Er is iets.' Zijn
sem klonk bezorgd.

.Zijn twee duifjes die uit je hand eten nog niet genoeg?'

.Niemand eet uit mijn hand,' bitste hij terug. ,En ik zie
niet in wat voor kwaad erin steekt om met me naar de
Candleleight te gaan. We zijn vrienden en zoals ik al
zei, ik ben niet getrouwd en de verloving is zelfs nog
niet publiek gemaakt, dus weet niemand in de stad er
iets van. Bovendien, als je je er zorgen over maakt, er
zullen zo vroeg op de dag maar een paar mensen zijn.'
,Ik kan me niet indenken waarover je met me wilt pra-
ten.' Sally kon de verleiding niet langer weerstaan en
ze dacht: Ik ben even zwak als Peter. We behoren tot
dezelfde soort.
Ze zei: ,We kunnen wel gaan, want hier zitten we ook
min of meer tentoongesteld. Er worden al nieuwsgierige
blikken naar ons geworpen.'

Maar vertrouwde ze zichzelf met Peter alleen? Zou ze
zich niet bloot geven? Met ongeduld brachht ze de wa-
gen op gang. Ze moest iets doen.

Peter zei: .Misschien kunnen we beter in mijn wagen
gaan, als je zo bang bent gezien te worden. Hij is niet
zo opvallend als de jouwe.'

,Doe niet zo misselijk. Als we gaan, dan in mijn wagen.
Ik heb niets te verbergen.' Sally's stem klonk heel koel.
Ze reden naar Candleleight en sloegen de met lantaarns
omzoomde oprijlaan in. Het was nog vroeg en er ston-
den maar een paar wagens geparkeerd. Ze zagen geen
bekenden binnen, behalve een paar mannen die Peter
wel eens gesproken had. Ze vonden een tafeltje en be-
stelden iets.

huidje altijd gaaf

POEDER-CRÈME-OLIE-ZEEP

WAT MUNHARDT MAAKT IS GOED

Sally zei: ,Je had me iets te vertellen, Peter. Begin
maar.'
,Waarom ben je zo ongeduldig?'

,Ik wilde alleen maar weten wat je wilt. Dit is geen
afspraakje.'

,Sally, waarom doe je toch altijd zo zakelijk! Alsof je
niets om me geeft. Ik geloof ook niet dat je om me
geeft.'

Tot haar eigen verbazing zei Sally: ,Er zijn een paar
dingen in je die ik niet mag. Bijvoorbeeld je houding
ten opzichte van Shirley.'
,Ten opzichte van Shirley?'

,Ik heb het al een keer gezegd. We blijven in een cirkel
ronddraaien. Let niet op mij en op wat ik ervan denk.
Het was jouw plan om hierheen te gaan, niet het mijne.
En ik luister, tot op zekere hoogte.'

(wordt vervolgd)



wonen met
C lus één

Een hele kunst? Helemaal nietl U zetzo'n prach-
tig C plus één zelfbouwmeubel zomaar in elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies!)
Blaren in uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: geld. Geld, dat u vlotweg
even verdient.

BUREAU MINISTRE - origineel teak, verstelbaar
bovenblad 130 x 60 cm ff 1QR "
(inmahonief 165,-) "* f

zelfbouwmeubelen

Verkrijgbaar bij

Doe-het-zelf centrum

Harmsen
Schoolstraat - Vorden

A.s. zaterdag oranjebollen
rond brood met krenten en rozijnen
f l,— per stuk

Oranjegebak
5 stuks ƒ 2,25

BAKKERIJ

WINKELPARADIJS NIEUWSTAD
TELEFOON 1384

EXCLUSIEVE KOLLEKTIE

deux piêces en japonnen
van binnen- en buitenlandse
huizen.

Komt onze kollektie eens zien
en passen.

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

Piedro- en Pediiormschoenen
voor moeilijke kindervoeten. Verkrijgbaar bij

Jansen 't Schoenenhuis
DORPSSTRAAT — VORDEN

met ploegstoffen
de nieuwe mode in

Ploeg japonslolf en
betekent zomer 1967

Ook u kunt modieus gekleed gaan met een

Ploeg japonstof
U wordt dan door eenieder
bewonderd, want met

Ploeg japonstof
BENT U EXCLUSIEF GEKLEED.

En wat ook zo belangrijk is

Ploeg japonstof
kleedt u zoveel jonger!

ER IS NOG RUIM VOLDOENDE
KEUS IN ONZE KOLLEKTIE

Ploeg japonstoffen
UW ADRES VOOR

Ploeg japonstoffen

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752) 13 14

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 22 T/M 29 MEI

A. Hartman
Café „De Zon"

SKYWAY
Pure Puch zonder poespas. Met hoog
stuur, potje, kleine koplamp en ketting-1
rand. Veel geïmiteerd. Maar nooit geëve-|
naard! Maak maar eens een proefritl

ZUTPHENSEWEG VORDEN

MOEDERS KIJKEN OM
MAAR MOEDER HEEFT ER
GEEN OMKIJKEN NAAR

Zo gezellig en leuk
zijn de pakjes
voor uw dochter
Een uitgebreide kollektie in Terlenka

KIJKT U MAAR BIJ

Woensdag voor Hemelvaartsdag de
gehele dag geopend.

Ledenvergadering
VOETBALVERENIGING

Vorden
u.s. vrijdag 28 april 8 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden".

Aan de agenda wordt toegevoegd kontributie-
vaststelling nieuwe seizoen.

Het bestuur.

Zondag a.s., bekerwedstrijd

Vorden - Erix (
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Thuis zijn
in uw eigen tuin!

De verzorging van uw tuin hoeft
voor u geen last meer te zijn met
doelmatig gereedschap wordt het een
ontspannende en gezonde bezigheid.

Voor een goed
sortiment tuingereedschap

heeft u een royale keus met gratis
advies uit o.a. deze kwaliteitsmerken

Wolf tuingereedschap
Wolf gazonmesten
Kabé roesl\ rij staal
Freunde heggescharen óók elektr.
Gazonmaaiers (motormaaiers)
Ideaal spaden enz.

SLIJPEN EN REPARATIE VAN
GAZONMAAIERS WORDT OOK DOOR

ONS VERZORGD

Stel u eens vrijblijvend op de hoogte

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

VOOR NIEUWE

VLOERBEDEKKING

GORDIJNEN

MATRASSEN EN

MEUBELEN NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

PRIMA WERK

100% SERVICE

Ver. Huisafval te Vorden
Jnplaats van Hemelvaartsdag 4 mei
wordt het huisafval op

3 mei afgehaald
Het bestuur

Wat zegt u?
Ja, u bent hier inderdaad aan het
goede adres voor uw autorijlessen bij

RIJSCHOOL

'De Eendracht' - De Doonk 39
vanaf 28 april — Telefoon 1619

Het oude adres was:
Almenseweg 15, telefoon 1619
Zutphenseweg 95, telefoon 1256
Modern materiaal voor praktijk en
theorie.

NOTEERT U HET EVEN?

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Koninginnedag Hengelo G
A.S. MAANDAG l MEI

Zaal Langeler: Orkest „The Woodpeckers"
Zaal Concordia: „The Favorita's"

Zundapp
DE BROMFIETS VAN HET JAAR
1967

Zie etalage en vraag vrijblijvend
inlichtingen.

Agent voor Vorden:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254

BIJ DE BADMINTONCLUB IS
PLAATS VOOR ENKELE

heren leden
Iedere donderdagavond oefenen in
het gymnastiekgebouw.

Aanmelden bjj de sekretaresse mej. H. Lettink,
Enkweg 26, Vorden

POTGROND

ROODSTEEN BLOEMPOTTEN

GEDROOGDE KOEMEST

BLOEM. EN GROENTEZADEN

Kerkstraat 13 — Telefoon 1385

DEPOT LOENENZADEN

Feestartikelen
TOETERS, SLINGERS, HOEDJES,
LAMPIONS, VLAGGETJES

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Alleen vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram plockworst
200 garm tongeworst
200 gram ontbytspek
200 gram gekruide ham
500 gram fijne rook worst

Dorpsstraat

100
100
100
100
175

VOOR UW GAZON EEN

motor- of nandmaaimachine

Wy komen vrübhjvend bij u
demonstreren.

Ook voor reparaties het juiste adres

TELEFOON 1554

Adverteren doet verkopen



Kies niet zomaar een tapijt

kies Weston tapijt
een tapijt met wereldfaam!

Weston
kent geen snijverlies

Weston
is vervaardigd uit de beste wollen garens

Weston
is veerkrachtig en geluiddempend door
een rubber wafelrug

Weston
geeft u gedurende vijf jaar schriftelijke
garantie

Weston
het tapijt voor geheel uw woning

Vraagt u eens vrijblijvend de stalen-
kollektie en een offerte!

vast tapijt

rijk- heerlijk ueerkrachtig - duurzaam

ook \v\ de tint die by uu meubelen past

EXCLUSIEF WESTON TAPIJT

wordt geleverd door het adres voor
betere woninginrichting

Het Binnenhuis
Fa A. Polman
Dorpsstraat 22 - Vorden - Telefoon 1314

NU
A.K. KOEK

ANTI-KOPZIEKTEKOEK
R. R. HEUVELINK

Kranenburg D 138e - VOEDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER

PFAFF, GAZELLE EN
GRITSNEB NAAIMACHINES

reeds vanaf f 248 —

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254

Te koop: Een eert. 3-kalfs-
drachtige koe M.R.IJ. a.d.
telling. L. H. Visschers
C 111 Galgengoor Vorden

Te koop: Z.g.a.n. herennj-
wiel. Keuze uit twee.
Prins Bernhardweg 8

Wij hebben onze zaak uitgebreid met
een gezellig ingerichte

ijssalon
Naast onze bekende coupes en sor-
bets serveren wij nu ook diverse li-
monades en een prima kopje koffie.

Zaterdag 29 april a.s. hopen wij dit
in gebruik te nemen.

IJssaÊ D. Boersma
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

Wanneer u
er niet meer uit kunt komen
geef ons dan eens uw
drukwerk-problemen!
Het moet al erg gek zijn, of
wij hebben uoor u de juiste
oplossing.

Drukkerij Weevers
Vorden - Telefoon 05752-1404

DEPOTS
Statiom^fcï l, telefoon 1289
HanekfHp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

Te koop: Roodbont nuchter
vaarskalf.
W. Klein Bramel, C 112

Wie is genegen mij, liefst
twee morgens per week, te
helpen ?
Mevr. Berenpas, Zutphense-
weg 45

KRANENBURG

BOMEN SNEUVELDEN OP DE KRANENBURG

Langs de Rijksweg Zutphen-Winterswijk worden mo-
menteel een groot aantal bomen gerooid. Het betreft
hier verschillende oude of zieke eiken, beuken, e.a.
Rijkswaterstaat vond het raadzaam deze bomen die door
ziekte, uitstekende wortels, afhangende takken e.a. een
groot gevaar vormden voor het verkeer, te verwijderen.
Hoewel het natuurschoon langs de weg hier uiteraard
niet mooier op wordt, is het verheugend dat men heeft
ingezien dat deze toestand niet langer houdbaar meer
was. Op de Kranenburg zijn reeds diverse ongelukken
gebeurd door uitstekende boomwortels. Verder is het
snelverkeer hier erg mee gebaat daar men nu de 50 km
borden voor de gevaarlijke S-bocht in de Wientjes-
voort en de 80 km borden voor max. snelheid beter zal
opmerken. Jammer echter dat de meer dan 2 eeuwen
oude eikebomen, bij het begin van de Eikenlaan, nog al-
tijd hun wortels tot ver over het rijwielpad steken en
deze 2 bomen niet zullen worden verwijderd.

S.V. RATTI ORGANISEERT 30 JULI ONDERLINGE
SPORTDAG

De S.V. Ratti op de Kranenburg zal deze zomer wan-
neer de kompetitie voorbij is, een grote onderlinge
sportdag organiseren. Dit sportevenement wordt gehou-
den op zondag 30 juli a.s. op het voetbalveld aan de
Eikenlaan. Er zullen niet alleen de senioren aan deel-
nemen, maar ook de jeugd en pupillen.
Maandagavond werd in zaal Schoenaker een goed be-
zochte ledenvergadering gehouden welke tevens als ont.
spanningsavond werd benut. Wegens ziekte van de voor-
zitter de heer J. Lucassen en verhindering van de vice-
voorzitter berustte de leiding in handen van de Eerw.
Broeder Canutus of m, de mieuwe jeugdleider van Ratti.
Hij heette in het bijzonder pastoor Bodewes als g.a.
welkom en was verheugd over de goede opkomst. Hij
hoopte dat de besprekingen en de ontspanningsavond,
evenals de onlangs gehouden eerste ontspanningsavond
wederom een sukses zouden worden en de sportiviteit
en kameraadschap ten goede zouden komen.
Op zondag 30 juli a.s. zal Ratti een onderlinge sport-
dag houden voor de leden en pupillen. Voor de senioren
saan o.m. 100 m hardlopen, en de 300 en 1500 m hard-
lopen op het programma, terwijl men tevens een vete-
ranenwedstrijd tussen de Ratti-oudjes en een buurtver-
eniging wil laten spelen. Ook voor de jeugd de A en B
pupillen staan er hardloopwedstrijden op het program-
ma over kortere afstanden (50 en 80 m) terwijl er nog
een aardige attraktie in petto wordt gehouden. De prijs-
uitreiking zal na afloop plaats vinden bij zaal Schoen-
aker. De feestavond van de vereniging, die aanvankelijk
op dezelfde avond zou worden gehouden, zal nu op een
andere datum plaatsvinden.
Broeder Canatus deelde mede dat 't aantal junioren dat
zich onder de Ratti-gelederen schaart, steeds groter
wordt. Men hoopt volgend jaar weer met 2 junioren-
teams aan de kompetitie deel te nemen. Hij hoopte dat
er zoveel mogelijk leden aan de bovengenoemde sport-
dag zouden deelnemen en men zich nu reeds zou voor-
bereiden door intensieve training. Ook de werkzaam-
heden welke deze zomer door de leden aan het veld
en de kleedlokalen zullen worden verricht, werden be-
nadrukt. Hij vroeg hiervoor aller medewerking; het zal
de goede onderlinge sfeer ten goede komen.
Namens de Ratti-leden bracht de heer M. Borgonjen
hierna een aardige verrassing naar de bestuurstafel hij
bood broeder Canutus als dank voor zijn vele ijverige
werken voor de vereniging een paar nieuwe voetbal-
schoenen en een nieuw trainingspak aan. De Ratti-
jeugdleider die het volgend jaar 5tO hoopt te worden
hoopte deze attributen nog minstens 10 jaar voor Ratti
te kunnen gebruiken. Hij dankte hen hartelijk voor deze
onverwachte cadeaus en hoopte nog vele jaren in pret-
tige en vriendschappelijke sfeer bij Ratti te mogen blij-
ven werken. De heer B. Lichtenberg die de voetbaltoto
voor Ratti regelt, deelde mede, dat zich nog nieuwe
deelnemers kunnen melden. De toto draait thans zeer
goed. Juist door deze gelden kan men diverse nodige
machines e.a. aanschaffen. Naar aanleiding van de min-
der goed bezochte yeldtraining door de leden van het
eerste en tweede elftal, werd nog eens benadrukt, dat
een intensieve training broodnodig is om tot goede re-
sultaten te kunnen komen. Op voorstel van broeder
Canutus werd besloten dat door de leden binnen enkele
dagen zowel voor het eerste als tweede elftal kandida-
ten zullen worden opgegeven, waaruit dan twee teams
zullen worden samengesteld voor de a.s. GVB beker-
kompetitie. Men hoeft niet alleen maar de technische
kwaliteiten van de spelers te bekijken, maar ook of hij
mentaal past in het betreffende elftal.
Pastoor Bodewes hield als g.a. tot slot een korte toe-
spraak waarin hij naar voren bracht dat niet alleen
kwantiteit belangrijk is voor een vereniging maar ook
kameraadschap, liefde voor de vereniging en eergevoel.
Na afloop van de vergadering werd er een gezellige
ontspanning geboden in de vorm van spel, kaart en
biljart.

Speel altijd sportief!

GEVRAAGD:

een dienstmeisje
geheel zelfstandig.
Liefst voor dag en nacht.

Mevrouw Emsbroek
Zutphenseweg 5

VRIJDAG EN ZATERDAG VOLOP

oranjestoeten
ter gelegenheid van het Oranjefeest
niet ƒ 1,25 maar

f 1,-per stuk
Tevens hebben wfó dan oranjegebak-
jes, zie onze etalage

VRIJDAG WEGENS
FAMILIEOMSTANDIGHEDEN
DE GEHELE DAG

gesloten
Fa Pongers
NIEUWSTAD

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Kerkhoven
Telefoon 1394 — Specialiteit in zwanehalzen

U kunt ons tijdens de werkzaamhe-
den aan Het Hoge heel goed berei-
ken via Smidsstraat en per auto via
de Schoolstraat. Inrijden is toegestaan

uw zonnebril met
glazen op sterkte

ATTENTIE
Wij maken U er hierbij op attent, dat
zonnebrillen met glazen op sterkte een
wat langere levertijd vragen dan een
gewone bril. Wij raden U dan ook
aan als U toch wilt bestellen dit zo
spoedig mogelijk te doen.
U bent dan altijd zeker dat U Uw bril
op tijd hebt.

EEN VOORDELIG IDEE.
Combineerde aanschaf van een nieuwe
bril met de aanschaf 'van een zonne-
bril met glazen op sterkte. Wanneer U
nl. in -het bezit bent van een goede
bril (l of 2 jaar oud) dan is het moge-
lijk deze bril van een optisch verant-
woorde kleuring te voorzien. De kosten
bedragen hiervoor slechts ca B 8.-

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 16 • VORDEN - TELEFOON 1605

Zonnebrandolie en zonnebrillen KOERSELMAN


