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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Zondag 24 mei 1970

Hervormde kerk
10.00 uur ds J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ger.
kerk, voorganger ds van Belzen.
Medewerking: nieuw combo uit Vorden.

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink
onderwerp: het slot van het 'Onze Vader'.

Het lied van de week-van de zondag:
Gezang 93:1 (Herv. bundel) of Gezang 50:1 (in
de Ger. bundel).

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds Th. P. van Belzen (lied van de week

van de zondag, gez. 50:1).
19.00 uur Herv.-Ger. Jeugddienst in de Ger. kerk
voorganger ds Th. P. van Belzen.

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond l l uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond tot maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geb.: Johanna Heintje d.v. J. H. B. Lenting en
H. de Vries. Grietje d.v. A. Sikkema en H de
Vries.
Ondertr.: B. H. Wagenvoort en B. Eggink
H. Pelgrum en B. J. G. Zeevalkink.
O'verl.: Abbink, Willempken e.v. H. Obbink,
oud 70 jaar.

De Snoekbaars
De leden der hengelaarsvereniging De Snoekbaars
hebben het zomerprogramma samengesteld. Even-
als vorig jaar zullen ook nu weer 5 onderlinge
wedstrijden worden gehouden, nl. op woensdag
10 juni (Baakse Beek), zaterdag 4 jul i ( idem),
zondag 26 juli ( idem), zaterdag 15 augustus idem,
zaterdag 12 september (idem).
Op zondag 16 augustus vindt er een gekombineer-
de wedstrijd plaats tesamen met Almen en Laren.
In het jaarverslag maakte de heer Sessink mel-
ding van een stijgend aantal leden. De afgelopen
zomer was, dankzij het fraaie weer, een bij uitstek
goed seizoen voor de hengelaars. Penningmeester
Fleming maakte gewag van een batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden Koster en Vlogman beide herkozen.
Verder vond de uitreiking plaats van de prijzen
voor degenen die het afgelopen seizoen de zwaar-
ste vis hebben gevangen. Zwaarste witvis: Eykel-
kamp, karper: Wolferink, snoek: Gotink.
Als winnaar bij de onderlinge wedstrijden kwam
de heer Sessink te voorschijn, 2 Jansen, 3 Krauts,
4 Pardijs, 5 Boesveld, 6 Gdlstein.
Deze 6 heren zullen De Snoekbaars tevens ver-
tegenwoordigen bij de diverse beheers-eenheden.

KOMT U OOK IN
DE INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

Discobal
Voor vee1! jongelui van 14-15 jaar is er op de
Kranenburg weinig of niets te beleven. Vandaar
dat een groep jongelui besloten heeft een discobal
te organiseren. De bedoeling is dit op vrijdag 29
mei a.s. te doen plaatsvinden.

Nieuws van
de kerken
Het lied op school, in ge:in, in Kerk
In verschillende scholen worden Psalmen en Ge-
zangen geleerd en gezongen. Op initiatief van de
plaatselijke predikanten (H^fcprmd en Gerefor-
meerd) is er overleg gewees^^ver de te leren en
te zingen liederen.
Voor elke week (nu tot de zomervakantie) is een
lied gekozen, dat op school geleerd zal worden,
thuis in het gezin ook door de kinderen met de
ouders gezongen zal worden en dan de volgende
zondag IN DE EREDIENST in de Hervormde
en Gereformeerde kerk.
Aan de zondagsscholen wordt gevraagd ook het
lied van de week te wilen zingen.
Het lied van de week zal voortaan bij de Kerk-
diensten vermeld worden. Zo ontstaat er een door-
lopende lijn, die uitmondt in de eredienst op zon-
dag. Wij leren en wij zingen liederen om ze met
elkaar in de eredienst te zingen.
De plaatselijke predikanten vragen allen die bij het
onderwijs betrokken zijn (ook de landbouwschool
en de huishoudschool zijn van de te zingen liederen
op de hoogte gesteld) en ook de ouders aandacht
te willen geven aan het lied van de week.
Zing het aan tafel bv. eens samen door.
Voor deze week (en dus voor a.s. zondag 24 mei)
is het lied gekozen Gezang 93:1 (Herv. bundel;
in de Geref. bundel Gezang 50:1).

Kindcr-cantorij opgericht
Ook op voorstel van de plaatselijke predikanten
is een cantorij opgericht. Kinderen zullen een keer
per maand een paar nieuwe liederen in beurtzang
met de gemeente zingen. Ook zal deze kinder-
cantorij enkele 'moeilijk' te zingen liederen voor-
zingen. Vaak zijn onbekende liederen juist bij-
zonder goed wat tekst en melodie betreft.
De heer A. de Vries (onderwijzer en organist)
heeft de leiding van deze cantorij.
Het is de bedoeling dat ze zich voor het eerst zal
laten horen op zondag 31 mei in de dienst van 10
uur in de Hervormde Kerk.

Interkerkelijke Jeugddienst
De Interkerkelijke Jeugddienst is op zondagavond
24 mei om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk te
Vorden, voorganger ds Th. P. van Belzen.
(Gereformeerd predikant te Vorden). Medewer-
king verleent een pas opgericht combo 'Hope and
Joy Seventy' dat het geweldig goed doet. Het
thema voor de preek is: 'Evangelisch-Radikaal!?'
Alles wordt door de jeugd gedaan, zelfs de preek.
Ja, ook de preek door de jeugd!
Het belooft al met al een prachtige dienst te wor-
den, dus tot zondagavond 24 mei om 7 uur in de
Gereformeerde kerk.

Afscheid meester Berenpas
Wegens het bereiken van zijn pensioen werd op
hartelijke wijze afscheid genomen van meester Be-
renpas, onderwijzer aan de school op het Hoge.
Meer dan 42 jaar heeft hij zijn beste krachten ge-
geven aan het onderwijs voor de Vordense jeugd.
Hij was dan ook zeer gezien bij de kinderen en de
ouders.
In verband met de ziekte van zijn echtgenote had
dit afsdheid in intieme kring plaats. Evenwel was
het voor allen een grote <vreugde dat mevr. Beren-
pas toch nog aanwezig kon zijn. De kinderen zon-
gen een prachtig lied en er werden meerdere ca-
deaus overhandigd.
Meester Berenpas dankte de jeugd en wenste ze
het allerbeste toe. Later werden de kinderen rijke-
lijk getrakteerd.
In 'De Zon' kwamen de fam. Berenpas, het bestuur
en het personeel samen. Ook de inspekteur van het
basisonderwijs was aanwezig. Deze roemde in zijn
toespraak de ijver en de werkkracht van de heer
Berenpas.
Ds Jansen voorzitter van het schoolbestuur bracht,
mede namens de ouders, dank voor alles wat de
onderwijzer in het belang van de Vordense jeugd
gedaan had, in het bijzonder voor de aandacht die
hij besteedde aan de kinderen die het wat moei-
lijker hadden. Spreker wenste hem en zijn familie
Gods zegen op de verdere levensweg.
Namens de ouders en het bestuur bood spreker di-
verse cadeau's aan. Het hoofd der shool de heer
Zeevalkink, wees op de grote plichtsbetrachting,
de prettige kollegialiteit en 'de bereidheid om te
helpen ook buiten de gewone schooltijden. Namens
het personeel schaarde hij zich ook in de rij van het
geven van geschenken.
Grote dankbaarheid was er bij meester Berenpas
en zijn familie dat hij in Vorden had mogen wer-
ken. De scheidende onderwijzer was zeer erken-
telijk voor de prettige verstandhoudingen met het
bestuur en personeel, alsmede voor de aangeboden
geschenken.

In onze afdeling winkel hebben wij
plaats voor een

VERKOOPSTER
of

fmiLEERLING-VERKOOPSTER

Wanneer je interesse hebt voor het vak
huishoudelijke artikelen en apparaten,
is dit de kans.

Door dagelijkse omgang met deze arti-
kelen en de mogelijkheid van kursussen,
valt er veel te leren.

Er wordt ook medewerking verwacht
bij de inkoop en organisatie.

U kunt inlichtingen vragen aan de zaak
of een afspraak maken.

Telefoon (05752) 1546 toestel 11.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TEl EFOON 05752-15 46

Kollekte
RODE KRUIS
Sociaal - Humaan Urgent Charitatief

l Jet Rode Kruis staat het Reliek-
jaar voor u klaar. Staat u één
keer per jaar f inancieel k l aa r
voor het Rode Kruis.

Kollekte van maandag 25 mei tot en met
/aterdag 6 juni.

l let bes tuur :

11. Folmer voor/itter.
Nieuwstad 44 n, telefoon 15 (>3 ;
\V. ter Maar. sekretaris

Partij van de Arbeid
De heer Koerselman zei in zijn openingswoord ver-
heugd te zijn over de aanwezigheid van zoveel jon-
geren en zou graag vernemen wat de wensen en
klachten zijn van de jonge mensen in Vorden.
Een aantal aanwezigen maakte ruimschoots ge-

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen wcekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.
21 mei Alg. ledenverg. carnavalsverenig.

de Deurdraejers in Schoenaker
21 mei Avondvierdaagsefïlm in hotel-

café Bloemendaal.
21 mei Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
24 mei Int. Kerk. Jeugddienst Ger.kerk.
25 mei Rekreatiemiddag bej. De Zon
28 mei Herv. Vrouwengroep Dorp
28 mei Voorstellen van PvdA-kandidaten

in zaal „'t Wapen van Vorden"
29 mei Feestavond biljartkring De IJssel-

kring in zaal Schoenaker

30 mei Uitvoering Nutsblokfluit
en melodica-klub

4 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
10, 1 1 , 12 en 13 juni Avondvierdaagse.
13 juni Blarenbal na a f l . Avondvierdaagse

in 'het nutsgebouw.
18 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

bruik van de mogelijkheid om enkele belangrijke
kwesties aan de orde te stellen.
Zoals verwacht gingen veel vragen over de te
stichten jeugdsoos en met name over eventuele sub-
sidie en bijdragen. De fraktieleden van de PvdA
willen zic'h graag inzetten.
Over het gebruik van de sportvelden door andere
jeugdgroepen dan de vv Vorden werden ook in-
teressante vragen gesteld. De suggestie werd ge-
daan om achter de kantine op het sportveld tennis-
banen en-of golfbanen aan te leggen. Ook is er
veel belangstelling voor midget golfbanen.
De dansgelegenheid vond men over het algemeen
te beperkt in Vorden. Het werd wenselijk bevonden
het aantal dansvergunningen uit te breiden van
eens per maand tot eens per week. Ondermeer
werd nog de vraag gesteld of de a f d. Vorden van
de PvdA zijn medewerking wilde verlenen of even-
tueel als stimulator voor de Rietsuikeraktie wil fun-
geren.

Groene Kruis

De afd. Vorden van het Groene Kruis heeft 2200
gulden ontvangen van de Vereniging voor het op-
halen van Huisvuil, die onlangs is gelikwideerd,
aldus werd op de jaarvergadering van het Groene
Kruis medegedeeld.
In zijn jaarverslag memoreerde sekr. Luichies het
fei t , dat het wijkgebouw van binnen in de verf is
gezet, terwijl ook nieuwe lampen en gordijnen het
gebouw een geheel ander aanzien hebben gegeven.
De twee wijkverpleegsters hebben het afgelopen
jaar weer veel werk verricht. Het werk van de
wijkverpleegsters is niet 'hoofdzakelijk en alleen
verplegen. Er komt nog veel meer bij kijken.
\Vat bv. te denken van de zittingen van de huis-
artsen voor !het Consultatieburo, de kleuterburo's,
de inentingen, uitzending van kinderen naar een
vakantie-gezondheidskolonie, TBC bestrijding, het
houden van kursussen enz., aldus de heer Luichies
die vervolgens zr Stoop en zr v.d. Schoot hartelijk
dank bracht voor hun prachtige werk.
Voorts memoreerde Luichies dat het Groene Kruis
van wijlen de heer Schouten een legaat heeft ont-
vangen, waarvan de schilder is betaald. Het af-
gelopen jaar zijn de statuten Koninklijk goedge-
keurd. Onder het toeziend oog van zr v.d. Schoot
is er gedurende een half jaar een stage-zuster bij
de afd. Vorden werkzaam geweest.
Penningmeester de Vries maakte melding van een
batig saldo.

Bij de bestuursverkiezing stelde de heer Luichies
zich niet meer herkiesbaar. In zijn plaats werd ge-
kozen de heer Broekhuizen. De voorzitter Lulofs
bracht de heer Luichies dank voor zijn werkzaam-
heden ten dienste van het Groene Kruis te Vorden
verricht. De heer Broekhuizen zal tevens het se-
kretariaat van de heer Luichies overnemen.

Indien u wilt, dat u door bekwame mensen vertegenwoor-
digd wordt in de gemeenteraad stemt dan Lijst 2 - V.V.D.
H. TJOONK - Mr R. A. v.d. WALL BAKE - D. J. BESSELINK - J. W. EMSBROEK
H. W. C. Haverkamp - Mw. H. F. G. Stenger-Torringa - A. Harmsma - G. J. Pelgrum - Mej. J. E. Dolleman - J. Dekker
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PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

HEERLIJKE BRAADRIBJES
500 gram

VARKENSPOULET

voor bami en nasi

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

250 gram

500 gram

98
148
198

PALINGWORST

GEKOOKTE LEVER

gram 59

gram 79

gram 79

GEK. GELDERSE (aan stuk) 200 gram 99

500 gram

150

150

100

eJbui
Maandag 25 mei

Bij aankoop van

500 gram
MAGERE SPEKLAPPEN

Hierbij 2 kroppen SLA
voor

Dinsdag 26 mei

Bij aankoop van

500 gram
SAUCIJZEN

Hierbij 500 gram
PANKLARE ANDIJVIE 49

Woensdag 27 mei

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 2 rollen
EIERBESCHUIT voor

218
49

Fijne Sunkist SINAASAPPELEN 12 voor 169

SPINAZIE heel kilo 49

Alleen donderdag
Doosje aardbeien voor 89

RABARBER per kilo 49

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 59

Voor elke groente of fruitklant

l blik ERWTEN-WORTELEN voor 45

PROFITEER HIERVAN!

Half-liter blok Ola-ijs
van 159 voor

Heerlijke

GEVULDE
KANO'S

per pak

85

Literblik
APPELMOES

79

Elk 2e blik

49

Royal Crown
COLA

nu

per fles

55

Grote fles

Luycks

SLASAUS

van 157 voor

139

Ingedikt
DIXAP

nu van 200
voor

169

HEERLIJKE

Bastogne koeken
nu per pak

2 kuipjes

SUN
MARGARINE

75
m

Italiaanse

TOMATEN
PUREE

3 blikjes

49 \

3x

100 gram

p GOUDMERK

THEE

99

Literblik
doperwten fijn

119

Elk 2e blik

69

Literblik
sperciebonen

89
Elk 2e blik

49

DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP!

Choca-as PER PAK

Grote

Smarius
ontbijtkoek

nu weer

75

Diverse
soorten

Van Welzen

KOEKJES

79

Smarius

EIER-

BESCHUIT

2 rollen

59

500 gram

GOUD-

SPECULAAS

van 125 voor

98

Diverse
soorten

GILDA snoep
van 98 voor

79

LITERFLES

Raak-Up 63
ELKE 2E FLES

Pyramide
LUCIFERS

3 pakken

75

De Heer

BONBONS
de Luxe

van 155 voor

139

50 gram

NOOT-
MUSKAAT

nu per busje

89

Knorr

GROENTE
SOEP

nu per zakje

49

Doosje

VANILLE
SUIKER

39

Roodmerk koffie 1.95
ELK 2E PAK

Vruchtengries
met veel
vruchten

2 zakjes

89

Rood of wit

DRUIVEN-
SAP

nu per fles

99

Grote rol

PRINCE
FOURRE

nu slechts

98

2 gezins-
flessen

APPELSAP

voor

99

Fino groente-
tomaat- of

erwtensoep

2 blik voor

114



Geboren:
EVERT MI OH I EL

K. E. Walters
en
E. M. W otters-

Crince Ie Roy
Arnhem, 17 mei 1970
Hanzestraat 37

U komt toch ook in de
Interkerkelijke Jeugd-
dienst in de Geref. kerk
te Vorden?
Zondag 24 mei
Aanvang 19.00 uur

Te koop: Bijden,
llarmscn 't Schimmel

WENSEN ?
(KLACHTEN ?
NU ? IN DE TOE-
KOMST ?

STEEDS EEN OPEN
GEHOOR!

P.v.d.A. LIJST l

G. W. Eijerkamp
Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

NIET AAN DR KANT
BLIJ V K N STAAN

*
. M A A K M KT D K

P.v.d.A.
VOOROP GAAN

*
P.v.d.A. LIJST l

Inspraak gewenst !
Daarom stemmen op

P.v.d.A. LIJST l

in onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Te koop broedeieren van
Zilverfazanten en een
vorkjesschudder 'Aebi'
B. Bargeman, Wilme-
rinkweg l , Vorden
Tel. 1558

Interkerkelijke
Jeugddienst
op zondag 24 mei in de
Geref. Kerk.
Aanvang 19.00 uur

Te koop 4 fauteuils en
] tafel (laag model)
De Hanekamp 11
Vorden

Te koop zgan. beklede
Rotan wieg, goed onder-
houden en Mutsaerts
kinderwagen en kinder-
wagenzitje. De Stroet 9
tel. 1808, Vorden

PLASTIC
EMMERS

6 stuks voor ƒ 10,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

LADDERSMUURVERFBUI1 ENBEITS
ALUMINIUM

ZONNEWERING
op polyesterbasis

HAGELWIT

BLADDERT NIET

KONDENSBESTENDIG

EEN UNIEKE SPECIALITEIT

• KONSERVEERT

• BESCHERMT

• VERFRAAIT

• 28 KLEUREN

• 6 TRANSPARANT

2 x 8 sport

2 x 10 sport

2 x 12 sport

2 x 1 4 sport

UITERWEERDJ.M.Ruime HET VERFHUIS
parkeergelegenheid RUURLOSEWEG 35

ro^^

3 5 en

TON DOLPHIJN

AGNES LICHTENBERG
delen u mede dat zij voornemens zijn in
het huwelijk te treden op zaterdag
23 mei 1970 om 10.15 u. ten gemeente-
huize te Vorden.
Het huwelijk zal worden ingezegend
door de zeereerw. heer }. W. v. Befkel
O.F.M, om 11.00 uur in de kerk van de
H. Antonius v. Padua te Kranenburg,
Vorden.

| Vorden, april 1970
l Centrum l
l Lindeseweg 9

Toekomstig adres:
Bernhardlaan 11 a, Harderwijk

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in
café-restaurant Eykelkamp, 't Medler,
Ruurloseweg, Vorden.

/vf /\| s\ t/\IAL^\fyrstX\t/SJXVL

BART STOLTENBORG
en
DINI NEURINK

hebben het genoegen u kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking xal plaatsvinden op
dinsdag 2() mei 1(J70 om 14.30 uur ten
gcmecntchui/e te Vorden.

^ GIOVANNI NEFKENS
H H en

l GERRY KREUNEN

Kerkel i jke in/egening in de I lervormde •
kerk te Vorden om 15.00 uur, door de <>
weieerwaarde heer ds. .1. I I . .lansen.

Vorden, Wilhe lminalaan 22
Nccdc. Kibcruseweg 35
mei 1970

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in
motel-restaurant ,,de Zon" te Vorden.

i

!

^Toekomstig adres:
Maasstraat 200, Deventer

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in <
hotel ,,De Konijnenbult", Ruurloseweg <
D 8, Vorden.
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Op woensdag 27 mei hopen wij met on/e
kinderen en k le ink inderen ons 40-jarig hu-
wel i jk te herdenken.

G. W. WINKEL
H. WINKEL-WASSINK

Receptie van 2.30 tot 5.00 uur in „'t
Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, mei 1970
,,'t C ia/oor"

De partij
WAARMEE MEN KAN PRATEN ;

WAARIN MEN T OPRECHT MEENT;
WAARBIJ MEN GEHOOR VINDT ;

WAARVAN MEN OP AAN KAN
EN

waarop men dus stemt
IS TOCH :

De PvdA Lijst/

In plaats van kaarten

WIM RUITERKAMP
en

l GERDA B A N N I N K

hebben het genoegen u mede namens
hun ouders kennis te geven van hun
voornemen in het huwe l i j k te treden op
vrijdag 29 mei a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Laren (Gld.)."
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l let kerkelijk huwel i jk /al worden in-
gezegend door ds. Th. Barnard, om 2.30

uur in de Ned. l lerv. kerk te Harehem.

Harehem, mei 1970
Schoncveklsdijk N 2oa
Zwiep L 78

Toekomstig adres. Deedingsweerdweg 4,
Lochem.

Reeeptie na de kerkdienst tot 5.00 uur
in Hotel Meilink te Barehem.

.t/'NlAt̂ slxŝ ^̂ x̂ ŷ̂ J/̂ •̂ Ĵ '̂ >̂̂ *̂ >̂'̂ l̂ ^̂ ^
'KTsyjVfySVSVKTSWJVlV^

u

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden.
De voltrekking /al plaats hebben op
/aterdag 30 mei a.s- om 10.30 uur ten
gemeentehui/e te Vorden.

Kerkelijke in/egening om 13.30 uur in de
Ned. I lerv. kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer cis. .1. C. Krajenbrink
en pater M. v- cl Heijden.

Utreeht, Eykmanlaan 6
Vorden, Mosselseweg 2

' mei W70

AUKE DIJKSTRA
en
WILLY ZEEVALKINK

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voornemen om
in het huwelij'k te treden.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
vrijdag 29 mei a.s. om 14.30 uur in het \\ \\
gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in <I>
de Hervormde kerk te Vorde-n door de ? >
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

mei 1970
Apeldoorn, Schoterweg 24
Vorden, Schoolstraat l 7

Gelegenheid tot ge lukwensen van 15.00
tot 17.00 uur in hotel ,,de Konijnenbult",
Ruurloseweg 2, Vorden.

Toekomstig adres: . lansvelcl 27, Utreeht .

Inplaats van kaarten

Maandag 25 mei D.V. hopen on/e
ouders, grootouders en kinderen

K. HOETINK
en
J. M. HOETINK-KLEIN WINKEL

hun 25-jarig h u w e l i j k te he rdenken .

Dat /ij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen bl i jven is de wens
van

Gerrit en Hermien
Carlo
l lans
Moeder

Vorden, mei 1970
't l loge 9

Gelegenheid tot feliciteren in 'het
Cafc-rcst. „'t Wapen van Vorden" te
Vorden (F- P. Smit) van 15.30 tot
17.00 uur-

fêfê^

W K C J K N S FAMILIEFEEST

ZATERDAG 23 MEI A.S.

GESLOTEN
FOTO DOLPHIJN

Interkerkelijke Jeugddienst
ZONDAGAVOND 24 MEI

om 7.00 uur in de Geref- kerk.

Voorganger: ds. Th. P. van Belzen.

M-m.v . het comho „Hope and .loy Scvcnty".

Thema: „ E V A N G E L I S C H R A D I K A A L ! ? "

Heden nam de l leer na een kortstondige
/iekte uit ons midden weg mijn geliefde
man en on/c /org/ame vader en opa

GERRIT KLEIN GELTINK
echtgenoot van C i. Korenh lek

op de leef t i jd van 54 jaar.

Zwaar v a l t ons dit verlies.

Vorden : ( ; . Kle in C i e l t i n k Korenhlek

Ede: Dick en Janny

Winterswi jk : .lanny, Henk en ( ica

\ \ a g e n i n g e n : ( ï e r r y en l lennie

Vorden : CJe rda
.lan
lootje
Marjan
C Jeert

Vorden, 15 mei 1(>70
tic l leegherhoek 4

De teraarcleheste l l ing hee f t op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaats gevonden.

Heden overleed plotseling on/c geliefde
schoon/wagcr en oom

GERRIT KLEIN GELTINK
echtgenoot van CJcr r i t je Korenhlek

in de leeftijd van 54 jaar.

Diep hetreurd door ons a l l e n -

.1. Korenh lek
I I . A . M e i j e r i n k - K o r e n h l e k
A. Meijerink
l l - Korenhlek
.1. Korenblek-Boseh
Neven en nichten

Vorden, 15 mei 1(>70

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van on/e /eer geachte secretaris,

de heer

G. KLEIN GELTINK

Dankbaar zullen wij zij'n persoon en werk
blijven gedenken.

Bestuur, Administratie en
Raad van Toe/icht van de
Onclerl. Bramlwaarb. Mij. ,.Vorden"

Vorden. 15 mei 1(>70

Heden is van ons heengegaan mijn l i eve
vrouw, on/e moeder en oma

WILLEMKEN OBBINK-ABBINK
echtgenote van H. Obbink

op de leeftijd van bijna 71 jaar .

Vorden : I I . Obbink
I I . Obhink
T. Ohbink-Schepers

A l m e n : ( ',. .1. Obbink
A. Obhink-Rossel

Vorden : Cl . Obbink-Cornegoor
( J . ( lorncgoor
en k l e i n k i n d e r e n

Vorden, 19 mei 1970
Vordensebosweg 5

De teraarclebestel l ing /al plaats hebben op
/aterdag 23 mei om 13.00 uur op de Algem.
Begraafplaa ts te Vorden.
Cle legenhc id tot comlolatic na de b e g r a f e n i s
bij /aal Eskes.

VOOR AL UW

hengelsport'
artikelen
NAAR

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg

slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

HUISVROUWEN !
STEUNT EN STEMT
OOK NU ONS
VROUWELIJKE
RAADSLID

Mevrouw v. d. Heide-
v. d. Ploeg

P.v.d.A. L IJ S T l

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Makelaars- en
assurantiekantoor

J VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Interkerkelijke
Jeugddienst
op zondag 24 mei in de
Geref. kerk.
Aanvang 19.00 uur

STEM GERUST
DE EERSTE DE BESTE

P.v.d.A. LIJST l

Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
f 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Voor goede
rijii'ielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen



GEACHTE KIEZER
(advertentie)

Zoals u wellicht al weet, staat ons binnenkort weer een flinke ver-
hoging van de indirecte belasting te wachten. De verzadigde mach-
tige heersers waren in vroeger dagen zo leep, om dit soort verras-
singen tot na de verkiezingen uit te stellen.Waarschijnlijk staat ons
derhalve na de verkiezingen nog veel meer te wachten. De 'belasting-
verhogingen zijn niet nodig, want ze worden o.a. besteedt om de
failliete pers van de voormalige S.D.A.P., het uiterst linkse dagblad

Uw belastinggeld wordt over de balk gesmeten!

Trouw en enkele andere kreupele bladen op de been te houden.
Verder zal het dagblad De Tijd gesteund worden, dat tot een con-
cern behoort, dat 30 miljoen winst per jaar maakt. De subsidies
worden verleend aan deze bladen omdat zij in slaafse onderworpen-
heid de regering zelfs prezen als het een dag mooi weer was en elke
over-de-balk-smijterij van het door u met moeite bijeengebrachte
belastinggeld, „voorziening ten behoeve van collectieve behoeften"
noemden. Inktvlekken en omgevallen-verfpotten-op-linnen, mits
van partijgangers en oproerkraaiers afkomstig, roemen deze bladen
als onvergankelijke KUNST die niet hoog genoeg gesubsidieerd kan
worden, terwijl toch apen weenden van afkeer als zij eens toevallig

Ondanks alle gewauwel over inspraak onthield men Binding-Rechts
een jaar lang politieke zendtijd

discriminatie, want wat men niet subsidieert, wordt gediscrimineerd,
door het geen subsidie te verlenen.
De eerste stap op weg naar het wurgen van de vrije voorlichting
werd gedaan, toen juffrouw Klompé liefst een jaar lang weiger-
de TV-zendtijd toe te staan aan BINDING RECHTS. Elke partij,
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer heeft politieke zendtijd,
maar juffrouw Klompé, die thans haar 'horige kranten verder gaat
subsidiëren, onthield ons die zendtijd en bij élke aanvraag of bezoek
werden wij op haar instructies uiterst onfatsoenlijk te woord ge-
staan. Eerst toen wij dreigden een proces aan te spannen bij het
Europese Hof te Straatsburg gaf zij ons noodgedwongen die zend-
tijd. Wij vermelden dit, opdat niemand zal ontgaan, dat het muil-
korven van tegenstanders, door juffrouw Klompé bedreven wordt
met een maanzieke verbetenheid, welke Binding-Rechts het beeld-
scherm afhield, waar men vleselijk gemeenschap bedrijvende ho-
mofielen met voorrang en respect aan de kijkers in actie toonde.
Mogelijk is het oriënterende bezoek van deze juffrouw begin mei
aan Roemenië gebracht een studiereis geweest, om nieuwe knevel-
technieken te leren. In dat paradijs van de arbeid kan men n.l. ter
dood veroordeeld worden als men nieuws vernomen uit westerse
zenders verspreid. Juffrouw Klompé is daar zeer hartelijk en vol
begrip ontvangen verklaarde zij bij haar terugkomst en zij had er
veel geleefd !
De vakbonzen, die bij Klompé ook zeer in het gevlei zijn, horen naar
onze mening in Veenhuizen thuis, om daar een eerlijk vak te leren
en verder omdat wij het een troep baatzuchtige kornuiten achten,
welke hun schapen zelf op het droge hebben, die de ondernemingen
per vakbondslid een tientje af willen persen, onder dreiging van
staking. Deze bonden kregen vrijwel geen nieuwe leden, aangezien
de gegadigden meenden, dat het lidmaatschap terecht niets inhield
en met de ondergang voor ogen werden de leiders driest en pro-
beren op deze wijze aan geld en aan leden te komen. Wat de bonden
ons evenwel niet vertellen is, dat op het congres van de P.v.d.A. in
Groningen een motie aangenomen is, waarin men zich ten scherpste

Dure dienstreizen naar ontwikkelingslanden,
kosten ons ons vakantiegeld

uitsprak tegen bezit onder werknemers. Logisch is dit vanuit hun
standpunt bezien, want alleen als de arbeiders hongerig gehouden
worden kunnen zij blijven hitsen en een welvarende arbeidersstand
die zich verheugen kan in enig bezit krijgt verantwoordelijkheids-
besef en dit is dodelijk voor de bond ! Terwijl men zich in Gronin-
gen uitsprak tegen bezit van de werknemers verklaarde de in poli-
tieke leugens huis-aan-huis ventende Joop den Uijl, dat iedere
arbeider een auto moest bezitten. Om deze en andere tegenstellingen
uit het nieuws te houden kregen wij geen zendtijd.

Apen weenden van afkeer bij het aanschouwen van moderne kunst der

zulk klödder- of beeldhouwwerk aanschouwden. Het brengen van
deze wierookoffers onder de hooghartige neuzen van de voldane
afgoden in hun departementen is niet tevergeefs geweest. Hoewel
zij al het merendeel van de reclamegelden afkomstig van de TV
opstreken konden zij hun dor bestaan niet langer rekken, omdat de
kiezers het verdraaiden nog langer kranten te lezen van lieden die
menen alles beter te weten en welker inhoud zo vervelend is als
een regenachtige dag. Maar nu moet de kiezer toch nog het gelag
betalen, al verkiest hij een andere krant te lezen, zoals b. v. de veel-
gesmade Telegraaf, want de kranten die de regering blijven ver-
heerlijken, moeten blijven verheerlijken op uw kosten en daarom
zullen ze subsidie krijgen, of het nodig is of niet zoals bij het dag-
blad ,,De Tijd" en daarmee basta !
BINDING RECHTS acht dit een tweede stap op weg naar de
vernietiging van de vrije pers. Subsidie is in wezen een vorm van

Maar toch beloofde Joop den Uijl iedere arbeider een eigen auto,
terwijl de arbeiders door zijn hoge belasting nauwelijks

een oude fiets kunnen rijden

Dat geld bijeengebracht voor ontwikkelingshulp, hier de woning-
nood, door geldgebrek in stand houdt en oorzaak is van veel be-
drijfssluitingen, wordt ons als structurele verschuivingen aange-
praat. In de ontwikkelingslanden worden de armen er door deze
hulp niet beter op, want zoals hier bepaalde lieden nooit genoeg

krijgen dezelfde holle bolle Gijzen, het daar ooj^niet. Ver-
Mawi] dat het verkeerd is, om aan landen als ontwik-

Geld voor ontwikkelingshulp wordt \door India aan Arabieren ge-
geven om er de laatste Joden mee uit te roeien.

Bij ons veroorzaken deze uitgaven fabriekssluitingen.

kelingshulp te verlenen als men daar van dit geld 50 miljoen aan de
Arabieren schenkt om er het restant van de Joden in Palestina mee
uit te roeien. Ook menen wij, dat onze regering er goed aan zou
doen eerst eens de soldij uit te betalen aan militairen, die jarenlang
in Japanse krijgsgevangenkampen zaten, inplaats van geld aan In-
donesië te schenken. Dat aan het restant van de zeelieden, die ge-
dwongen doorvoeren in de jaren 1940 — '45 een pensioen van ƒ 3, —
per week uitgekeerd wordt achten wij weerzinwekkend en stuitend
en weigert ons te doen geloven dat dezelfde zalvende sprekers over
ontwikkelingshulp, die hier verdere uitkeringen weigeren, in hun
zelfbedrog geloven.
BINDING RECHTS meent dat ontwikkelingshulp alleen maar op
vrijwillige basis en niet via gedwongen belastingen gegeven moet
worden. Bovendien doet het toch wat vreemd aan, als de rode
Sicco Mansholt, die zelf ƒ 200.000, — belastingvrij per jaar verdient,
meent dat een fietsenmakersknecht meer loonbelasting moet gaan
betalen, om dit mogelijk te maken.

Damslapers en profiteurs genieten vaak een hogere ondersteuning
dan een arbeider aan inkomen heeft.

BINDING RECHTS wil iedereen de vrije beschikking over het
eigen loon en inkomen geven en zo weinig mogelijk belasting heffen.
Als de P.P.R. met 1500 man bijeen is en men daar tot tranen toe
bewogen zweert, dat ons land per jaar minstens l miljard aan ont-
wikkelingshulp moet geven, maar een collecte onder die lieden om
de kosten van de bijeenkomst te dekken brengt nog geen f 300,—
op, dan begrijpen wij deze „idealisten" en wij begrijpen ook hun
venijn ten aanzien van ons. Deze lieden logenstraffen toch met al
hun daden hun zgn. idealisme.

BINDING RECHTS is niet tegen hulp aan anderen, maar meent

dat de primaire taak van de Nederlandse regering bestaat uit het
zorgen voor ons volk.
In Nederland is er door geldgebrek een tekort aan kunstnieren en
daardoor is bij voorbaat al een tiental patiënten ter dood veroordeeld
en zij sterven. Natuurlijk sterven de armsten.
BINDING RECHTS acht het een gruwelijk schandaal, dat er in
Nederland maandelijks nog mensen sterven door geldgebrek, terwijl
er wel geld is voor lieden van het slag als Jan Cremer en geld om
via subsidies Dolle Mina's voorbehoedsmiddelen aan schoolkinde-
ren uit te laten reiken. (Kortgeleden is juf f rouw Klompé door de
Dolle Mina's gehuldigd).

Wij betalen de hoogste belastingen in Europa en hebben het laag-
ste besteedbare inkomen in N.W.-Europa, omdat wij meer profi-
teurs herbergen dan de omliggende landen en omdat hen het pro-
fiteren zo gemakkelijk gemaakt wordt. Onze huizenbouw en onze
huren zijn meer dan 40 % hoger dan in België, dat hogere lonen telt.
Noch België, noch Duitsland, dat na de oorlog toch geheel her-
bouwd moest worden, kennen woningnood. Wij betalen via allerlei
heffingen meer dan de helft van ons inkomen of loon aan belastin-

Van ons mag ieder het zelf verdiende geld houden. Thans worden
werkgever en werknemer gedwongen het merendeel van hun in-

komen aan de belastingen af te staan.

gen. Sparen loont ook niet meer, want het geld wordt elk jaar 4 %
gingen heeft de regering nu al verklaard.
BINDING-RECHTS meent, dat er geen jongerenprobleem is, maar
een TV-probleem, dat tot sabotage en dergelijke aanzet. Er is
geen boterprobleem, maar een margarineprobleem, omdat wij eet-
bare oliën en vetten moeten importeren dank zij regeringsbesluïten.
KIEZERS, in onzen gemeenten staan de verkiezingen voor de deur
en de partijen, die in onze raad zitten en in de Tweede Kamer ver-
tegenwoordigd zijn deden ons het hierboven genoemde aan. Zij zijn
hieraan schuldig, want zij hebben zich er toch nimmer tegen uitge-
sproken. In onze gemeente slaat men natuurlijk een andere toon
aan, maar dat doet men om stemmen te trekken. Wij hopen dat u
hen de rekening van dit alles zult presenteren door te gaan stemmen
en wel op BINDING-RECHTS. Thans hebt u inspraak,
maakt u er dus gebruik van, want u kunt het getij doen keren en
dat kunt u door op BINDING RECHTS TE STEMMEN.
BINDING RECHTS is een positiefwerkende constructieve partij,
een sterk groeiende groepering, die niet voor één groep of klasse wil
strijden, maar voor het gehele volk.

De belangrijkste punten uit ons programma zijn:

HANDHAVING VAN DE CONSTITUTIONELE
PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE ONDER
HET HUIS VAN ORANJE EN DUS GEEN

PARTIJMAN ALS STAATSHOOFD

Vermindering van de belastingen met minimaal 20 %, door bezui-
niging op en beperking van de overheidstaken. Bevordering van
particulier initiatief en persoonlijk bezit.
Snelle en doelmatige rechtspraak.

In Frankrijk wordt de EEG-boter voor 2 kwartjes tot varkrnsvoer
verwerkt. Het is toch wel vreemd dat de \varkens roombotcr vreten

en de mensen margarine moeten eten voor f 7,~ per kg.
Dit is socialistische ekonomie!

Waardevastheid van het geld en zolang inflatie voortduurt inbou-
wen van een inflatie-korrektie in de belastingtarieven .
Belastingverlaging voor o.a. vrijgezellen, optrekking van de belas-
tingvrije voet ten behoeve van de laagste inkomens. Afschaffing van
alle lasten op overuren. Kinderbijslag belastingvrij uit te keren.
Geen belastingheffing op normale vakantiegelden.
Doelgerichte belastingheffing en geld van de wegenbelasting b.v.
ook voor wegenbouw gebruiken. Goedkopere aardgastarieven, in het
bijzonder voor de landbouwgebieden.
Afschaffing van de kontraprestatieregeling voor de 'kunst'. Her-
ziening van het subsidiebeleid.
Opheffing van konkurrentievervalsing binnen de EEG, waarvan
vooral de kleine middenstand het slachtoffer wordt.
Opheffing van de PBO, die met gesloten deuren vergadert, geen
verantwoordingsplicht heeft ten opzichte van de leden en waarvan
de bestuurderen niet gekozen, maar benoemd worden.
Herziening van alles, wat betreft ontwikkelingshulp. Bescherming
van middenstand en boerenstand en bevordering van bezit onder de
werknemers.

Voor nadere inlichtingen omtrent BINDING-RECHTS
kunt u zich wenden tot:

BINDING-RECHTS, Postbus 55, Putten

Plaatselijk kontaktadres:

nummer 3 van lijst 3
D. A. LENSELINK

Zomorvreugdweg 9 - Tel m 6671

Binding-Rechts Lijst 3
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LIJST 3 LIJST 3 LIJST 3 LIJST 3

Binding-Rechts
in uw gemeenteraad!

DIT IS ONS PROGRAMMA:

D
D

D

D
D

D
D
a
a
D

D

Bescherming van de individuele belangen, waardoor de menselijke
waarden voor iedereen, van 'hoog tot laag, van rijk tot arm, be-
houden blijven.

Een zorgvuldig gemeentelijk financieel- en subsidiebeleid. Met het
geld van de gemeente dient zorgvuldig te worden omgesprongen.

Een krachtig verzet tegen 'het instellen van HOGERE gemeente
belastingen.

Onze Middenstanders dienen in de gelegenheid te worden gesteld
om mede te dingen voor leveranties aan de gemeente, daar waar maar
enigszins mogelijk is; te dikwijls werden aankopen gedaan, werken
gegund met passering van ons eigen bedrijfsleven en Middenstand.

Geen belemmerende maatregelen tengevolge waarvan onze Midden-
stand, ons bedrijfsleven en de werkgelegenheid ter plaatse worden
gehinderd en zich niet vrijelijk kunnen ontplooien.

Bij de verdeling van de beschikbare woonruimte dienen de eigen
inwoners een prioriteitsrecht te 'hebben. De doorstroming dient
krachtig te worden bevorderd, opdat de Woningwetwoning be-
woond kan worden door hen, waarvoor zij bedoeld zijn, n.l. die
mensen, met een smalle beurs. Liberalisatie van de partikuliere huur-
woning zal hiervoor een middel bij uitstek zijn.

Onderwijs, sport, openbare speelplaatsen enz. dienen door een ge-
zond vooruitstrevend gemeentebeleid te worden gesteund, met voor
iedere gezindte de meest absolute gelijkheid.

In deze gemeente een vooruitstrevend beleid in te voeren voor de
ontwikkeling van de rekreatie en kuituur waarvan de gehele be-
volking kan profiteren.

Een zorgvuldige kontrole op de uitkeringen ingevolge de Bijstands-
wet en een nauwlettend volgen van de benarde situatie in de Agra-
rische sektor.

Verbetering van ons wegennet, voordat de verkeersveiligheid^i ge-
vaar komt en verharding van zandwegen, waardoor vel^P^ard-
werkende mensen in het buitengebied uit de modder worden ge-
holpen, dienen een hogere prioriteit te verkrijgen.

Voor de jeugd dienen in deze tijd passende maatregelen en in-
vesteringen te worden gedaan, gezonde sportbeoefening dient be-
vorderd en gesteund te worden.

MAAR OOK:

Het ondersteunen van de van overheidswege genomen maatregelen
tegen gezagsondermijnende aktiviteiten.

Bent u het vorenstaande in grote lijnen met ons eens?

EN DIT ZIJN ONZE MANNEN

Marinus Gotink

Joop Gerritsen

Derk Lenselink

Jaap Korenblek

Jan Israël

Ab Winkels

Eef Eggink

Bernard Lebbink

Zij onderschrijven hun programma,

zij blijven ook aldus handelen

zij zullen, als raadslid door u gekozen, vast-
houden aan hun standpunten

BOVENDIEN:

zij staan klaar om u te helpen, altijd, ook de

•volgende 4 jaar weer! ^^

U HELPEN en hierdoor de GEMEEN-
SCHAP, ons dorp, dienen is HUN motto!

LIJST 3 IS DE BESTE,

WANT:

BINDT RECHTS DE RAAD!

Nagekomen familieadvertentie:

Dit vindt u zelfs in de Cash en Carry niet!

In verband met de liquidatie van de

Nimco kinderschoenenfabriek
verkopen wij alle NIMCO kinder-, jongens- en meisjesschoenen
met

25°I0 korting!
Deze aanbieding geldt ook voor de NIMCOSAN kindersteunschoenen.

Ja, ongelofelijk maar waar:

25 procent korting
Wees er als de kippen bij, nu zijn alle maten nog voorradig !

Het Schoenenhuis
Fa Jansen - Dorpsstraat 34 - Vorden

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Martens
steeds docUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

lijst Stemt nu lijst
6 C.H.U. 6

K O E L K A S T E N

met veel ruimte en een

lage p r i j s

Koelkast „A.E.G"
kastmodel

inhoud 200 liter ƒ 425,

Koelkast „B.B.C."
kastmodel

inhoud 170 liter ƒ 299,

Koelkast „A.E.G."
tafelmodel

inhoud 150 liter ƒ 260,

Koelkast tafelmodel
inhoud HO liter ƒ 239,-

U KUNT ZE ZIEN IN ONZE

WINKEL EN SHOWROOM

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Heden overleed, geheel onverwacht, onze
lieve zuster en schoonzuster

WILLEMKEN ABBINK
echtgenote van Herman Obbink

op de leeftijd van bijna 71 jaar.

H. J. Decanije-Abbi-nk
H. Decanije

H. Oltfhof

D. Bouwmeester-Abbink
F. Bouwmeester

Vorden, 19 mei 1970

De mode
Cardicans

gebloemde
japon
korte mouw of lange mouw

met

MOUWLOZE MANTEL

* Voordelige prijzen

NATUURLIJK BIJ:

Tennis en badminton

rackets en schoenen

blouses, truien, shorts

ballen en shuttles

Wapen- en sport'handel

972
Zutphenseweg - Vorden

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor winkel of huishouding

Bakkerij

J. VAN GRONINGEN
Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373

BEATCLUB „TURN"
PRESENTEERT A.S. ZATER-
DAG 23 MEI A.S.

ISLAND
+ BISCHMARK
m.m.v. Walhalla's discotheek

AANVANG 19.30 UUR

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

VOOR
GELUIDSWAGEN

naar

. Wolsing
Julianalaan 20
Telefoon 12 W

VORDEN

Wegens plaatsgebrek moesten ook nu weer
enige artikelen blijven liggen!



de Partij van de Arbeid
AFDELING VORDEN

stelt op

DONDERDAGAVOND 28 MEI

haar kandidaten voor.
•

U kunt op deze avond met de gemeente-
raadsleden van gedachten wisselen over
de te volgen gemeentepolitiek.

Aanvang 8.00 uur in zaal ,,'t Wapen
van Vjyrden". F. P. SMIT

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) H 64

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. karbonade

500 gr. gehakt

500 gr. verse worst

200 gr. boterhamworst

1000 gr. vet spek

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

DRAAGBARE RADIO
PHILIPS AM-FM PORTABLE
MET MINIATUUR-TECHNIEK

• Betere geluidsweergave

• Extra grote betrouwbaarheid

• Zeer laag batterijverbruik

• FM-band, lange- en middengolf

van ƒ219,- tijdelijk voor ƒ 179,

Draagbare radio's
al vanaf . . . f 39,95

RADIO - TELEVISIE

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

HEREN- EN JONGENS

HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

ELKE ZONDAG DANSEN IN CON-
CORDIA NU REEDS EEN GROOT
SUCCES ! !

Wij gaan dus door!
A.S. ZONDAG 24 MEI

DANSEN
met „THE WOODPECKERS".

2 bars geopend!
• Sfeervolle verlichting!
• Aanvang 7.00 uur.
• Volgende n'eek met de Tonic's.

"CONCORDIA"
Hengelo (Cld)

U gaat toch ook stemmen?

STEM DAN

K.VP
De partij met een oude naam,

en met jonge kandidaten.

LIJST 5
l )c K.V.P. be loof t u géén i»mulcn bergen,
want ook de gemeente kan niet véél uit-
geven, /onder de inkomsten te verhogen.
Daarom streeft de K.V.P. naar een even-
wicht ig beleid, waarin de lee fbaarhe id van
al le inwoners van Vorden primair staat-
Dit vereist een vooruitziende blik, bij alles
wat /ich in de gemeentelijke huishouding
voordoet.

STEUN ONS IN DIT EDELE
STREVEN, DOOR OP 3 JUNI
A.S. OP ONS TE STEMMEN :

KVP

LIJST s
In verband met de uitbreiding van onze
VERPLEEGINRICHTING, kunnen wij
nog een aantal

MEISJES

plaatsen van 16 jaar en ouder, die belang-
stelling 'hebben voor de verpleging van be-
jaarden. Wij kunnen een redelijke beloning
bieden en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden, met opleidi'ngsmogelij'kheden tot
bejaardenhelpster en bejaardenverzorgster.

Bij voorkeur ontvangen wij even-
tuele belanghebbenden persoonlijk
na telefonische afspraak onder no.
(05752) 1372.

R. OTTENS, VERPLEEGINRICHTING

HUIZE 'HET ENZERINCK', VORDEN

Voor de maanden juni, juli en augustus
kunnen wij ook nog een aantal vakantie-
hulpen plaatsen.

Wij zijn :
een snelgroeiend bedrijf, dat ma-
chines en installaties voor zowel
binnen- als buitenlandse vee-
voederindustrieën fabriceert.

Wij zoeken :
serieuze medewerkers, zoals

Bankwerkers
Plaatwerkers
Lassers
All round monteurs

Wij bieden :
* een prettige werkkring
* hoog loon
* goede pensioenvoorziening
* vakantietoeslag en gratificaties,

totaal 11 %
* reiskostenvergoeding
* werkkleding
* 17 vakantie- + snipperdagen

Aanmeldingen:

Machinefabriek

G. TEN HAVE
Vorden

INDUSTRIEWEG 8
dagelijks aan de fabriek - telefoon
(05752) 1323.
Na 18.00 uur, Wilhelminalaan 2,
Vorden, telefoon (05752) 1813.

BEJAARDENTOCHT
1970

Deze tocht wordt gehouden op
WOENSDAG 17 JUNI.
Vertrek 's morgens 8.45 uur v.a.
het Marktplein.

Route: Vorden, Voorthuizen,
Soestdijk, Drakestein, Amster-
dam (rondvaart door de grach-
ten), terug via Utrecht, T iel door
Je RetiiH'e. Nijmegen, Arnhem.
Vorden. Diner bij Gebrs. Eykel-
kamp in 't Medler.

Kosten f 19,50 p.p. (men hoeft .niets mee te
nemen, overal wordt voor gezorgd, net als
andere j a ren) .
Opgave b:j sig.mag.: Boersma, Eyerkamp en
Hassink, liefst voor l juni.

UTINA
weidepomp

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Landelijk erkend gasfitter

Elk tweede blik SPERCIEBONEN voor 49 cent
500 GRAM JONGE KAAS 228
150 GRAM LUNCH WORST 65
2 KUIFJES WELI MARGARINE van 118 voor . 99

EEN KOMKOMMER voor
3 FLESJES SPAR BIER
ELK TWEEDE BLIK SPAR SOEP
SPAR ONTBIJTKOEK van 90 voor
3 BLIKJES UNOX LEVERPASTEI
E L K K TWHKDH BUS VLIDO voor . . .
BIJ l PAKJE FILTERZAKJES GROTE MAAT
l KOFFIEFILTER van 223 voor .

49 cent
99
49
79

116
98

169

2 kg GOLDEN DELICIOUS in draagtas 119

REMMERS
supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN B!J DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

•̂

Wat word iker
wjjzervan
a Is i k een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 3/4% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente van 41/2 tot 7%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

BETONBANDEN
l m lang

f 1,80 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

CEMENT
vanaf f 3,62 p. zak
exkl. BTW afgehaald

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Anti-

DE

BETROUWBARE KEUZE

VOOR

WOENSDAG 3 JUNI A.S.

Lijst 4

VOOR •

VOE 'BAL PPJIKELEH

Wapen- en sporthandel

Martens
l steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Zojuist ontvangen:
enorme partij
voederbakken

(Crcesschalen)
30 en 35 cm breed
30 cm slechts

f 11,20 per m.
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Vorden tel. 1486

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Balkhout, regels,
latten enz. enz.
en let op de prijzen:

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

levert alles!
5 x 7 cm f 1,02
5 x 10 cm f 1,44
5 h 13 cm f 1,78
5 x 15 cm f 2,12
6,5 x 16 cm f 2,83
6,5 x 18 cm f 3,12
prijzen per strekkende
meter exkl. BTW

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

KUNSTSTOF
KEUKENS

nu reeds vanaf
f 195,- exkl. BTW

Aluminium
]alou:iën

5 jaar garantie

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
per vierkante meter
nu slechts ƒ 4,75

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

TOOR

Marlens
Gewassen
GRINTTEGELS
50 x 50 cm, afgehaald
f 3,20 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6


