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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten |
mei 1970

Hervormde kerk
Zondag 31 mei:

8.30 uur ds J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink

(m.m.v. Kinder-Cantorij)
Lied van de week-van de zondag: Psalm 146:1.

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds Th. P. van Belzen (bed. H. Doop)

Lied van de week-van de zond'ag: Psalm 146:1.
19.00 uur ds P. Popma uit Zutphen

R.K. kerk dorp
I e 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 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond tot maandag-
avond zr v.d. Schoot.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgerxxüw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 7.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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
•an 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

Geh.: A. H. Dolphijn en A. G. Lichtenberg,
G. H. Valkeman. Johan Harald z.v. D. J. Besse-
link en G. J. Groot Roessink.
Ondertr.: G. H. Kreunen en R. G. Bannink, D. de
Beus en D. Jansen, M. P. Gussow en R. Verstoep,
\V. B. Verwoerd en H. B. Nieuwenhuis, G. Fran-
sen en H. W. Berenpas.
Geh.: A. H. Dolphijn en A. G. C. Lichtenberk,
A. J. Stoltenborg en B. H. Neurink.

Gevonden voorwerpen
l herenpols'horloge verchroomd met zwarte band,
merk Stipto, de Luxe; l paar grijze stoffen vinger-
handschoenen, gemerkt 12 A.V.Z.; l bruine heren-
schoen, maat 43; l blauw plastic doosje waarin
autolampen en zekeringen; l bos sleutels; l doos
met plastic windmolentjes; l bruine portemonnaie
met knipsluiting waarin zwemabonnement t.n.v. H.
Heerink; l sleutel no. 10 met bruin lederen riempje;
l wit zijden hoofddoek; l Duitse staande jacht-
hond, reu; l grijze wdlen kinderkous; l pakje waar-
in 2 kinderonderbroekjes, gebloemd/wit.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5
te Vorden, telefoon (05752) 1230.

Nr l H. Tjoonk

LIJST

Vorden
vooruit
met de Nr 2 mr R. A.

v.d. Wall Bake

LIJST

Nr 4 J. W. Emsbroek

5 H. W. C. Haverkamp

6 Mw. H. F. G. Stenger-Torringa

7 A. Harmsma^

8 G. J. Pelgrum

9 Mej. J. E. Dolman

J O J. Dekker

Nr 3 D. J. Besselink

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft voor het eerst deel-
genomen aan het Koorfestival te Hilversum, ge-
organiseerd door de Kon. Bond van Zang- en
Oratoriumver, in Ned. en de Avro.
Het verplichte nummer 'Daar was een sneeuwwit
vogeltje' als 'het keuzenummer 'Rommelpot' wer-
den zeer positief beoordeeld.
Vordens Dameskoor slaagde er in om zich in afd.
B te handhaven, hetgeen een zeer goed resultaat
genoemd mag worden.
De dag was tevens bestemd als uitstapje, hetgeen
zeer goed geslaagd is. De heer Klein Brinke, de
organisator van dit reisje, werd dan ook een pluim
op de hoed gestoken.
In Klarenbeek bij hotel Pohlman werd gedineerd.
Inmiddels waren 'hier ook de echtgenoten aanwe-
zig, zodat gezamenlijk gedineerd kon worden. Te-
gen middernacht was men na deze geslaagde dag
weer in Vorden.

Geslaagd
Te Arnhem slaagde voor het diploma erkend Pie-
dro verkoper de heer Smeets van het schoenen-
huis Jansen uit Vorden.

Roode Kruis
Het stemt tot grote voldoening, dat ieder een warm
hart toedraagt aan het Roode Kruis. Het is echter
bevreemdend, hoe weinig wij van het Roode Kruis
weten, een instelling die uitgaat boven religie, ras,
nationaliteit, geslacht of welke slagboom er dan
ook tussen mensen of volkeren moge bestaan.
Er zi jn maar weinig mensen, die volledig op de
hoogte zi jn van alle taken van Het Nederlandsche
Roode Kruis; daarom menen wij goed te doen, om
de voornaamste taken hier even te noemen. Behalve
zijn medewerking aan de internationale -hulpverle-
ning bij grote rampen, zijn er de volgende taken:
Bloedtransfusiedienst - Bloedplasmaprodukten,
Welfare, Boottochten voor invaliden, Lectuur-
depots, Beentransplantaties, Radio-medische hulp
aan schepen, Ziekenwagentjes op stations. Opspo
ring van vermisten, Hulp bij sport, Jeugd Roode
Kruis, Strandposten, Ziekenvervoer, ruim 900 hulp-
posten langs de wegen, Trornbosediensten, Ram-
pendepots, Toc'hten voor ouden van dagen, Moe-
dermelkvoorziening, Hoornvliesoverbrenging, enz.
Het gaat niet om het Roode Kruis, maar om de vele
lijdenden, die door het Rode Kruis moeten worden
geholpen. Daarbij komt, dat het Roode Kruis geen
subsidie van overheidswege geniet. Als de kollek-
tante.n een dezer dagen bij u aankloppen, rekenen
wij op uw aller onmisbare financiële steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u reeds
bij voorbaat hartelijk dank.
Leest u ook vooral de advertentie in dit blad.

Sportdag Huishoudschool

Onder leiding van de heer De Gruyter hield de
Huishoudschool te Vorden 'haar jaarlijkse sport-
dag, waaraan met veel enthousiasme door de leer-
lingen werd deelgenomen. De elf klassen kwamen
's morgens op de volgende onderdelen tegen elkaar
u i t : volleybal, -kastie, touwtrekken en estafette. De
inzet was de wisselbeker, tot dan toe in het bezit
van de voormalige IC klas.
Ondanks het feit dat er zo nu en dan wat regen
viel, was de stemming prima en werd er spannende
strijd geleverd, 's Middags werd met medewerking
van de 'heer Verstoep het programma in het zwem-
bad voortgezet. Onder grote hilariteit vond hier
menigeen zijn Waterloo, omdat niet iedereen zo
handig bleek de gestelde opdrachten in het water
uit te voeren. Na telling van de punten kon de heer
Schut aan het eind van de middag de wisselbeker
voor dit jaar uitreiken aan de klas IA met UIA
als goede tweede.

Vordens Toneel

Ter afsluiting van het toneelseizoen hield Vordens
Toneel dezer dagen haar jaarvergadering. De voor-
zitster, mevrouw M. Schuppers-Rozendaal opende
de vergadering en heette in 't bijzonder de nieuwe
leden welkom. Uit het jaarverslag van de secreta-
ris de heer J. Hilferink bleek, dat de vereniging
een prachtig seizoen heeft ge'had. De penningm.,
de heer J. Lenselink, kon, ondanks de vele onkos-
ten, toch een batig saldo melden. Bij de bestuurs-
verkiez'ag werd de heer J. Lenselink herkozen. De
heren H. Hilferink en G. Stapper werden tot leden
van de kascommissie benoemd.
Bij de bespreking van het nieuwe seizoen kon de
voorzitster tot haar vreugde mededelen dat er al
besprekingen gaande zijn met enkele verenigingen.
Er werd besloten om dit seizoen twee avondvullen-
de stukken in studie te nemen, t.w. een blijspel en
een toneelstuk, met een lach en een traan.
Besloten werd om toe te treden tot de N.A.T.U.
de Nederlandse Amateur Toneel Unie) om te ko-
men tot een gedachtenwiseling omtrent het spel,
adviezen, etc. De heer A. Wentink werd dank ge-
bracht voor z i j n onmisbare :hulp op de repetitie- en
uitvoeringsavonden in het Nutsgebouw. Ook wer-
den de firma's Helmink, Kettelarij en Weustenenk
'hartelijk bedankt voor hun medwerking aan de zo
geslaagde uitvoering op 13 april j.t Met de mede-
deling dat er ter afsluit ing van het seizoen nog een
contactavond gehouden zal worden, besloot de
voorzitster de vergadering.

PvdA-ledenvergadering
Onder voorzitterschap van Koerselman hield de
PvdA a fd . Vorden een goed bezochte ledenver-

gadering. De voorzitter mocht in zi jn openings-
woord konkluderen, dat de destijds door de jon-
gerengroep verzochte gelegenheid om de burgerij
gelegenheid te geven voor informatie, bijzander
geslaagd te noemen z i jn .
Gerezen klachten werden onderzocht en op de be-
stemde plaatsen aanhangig gemaakt. Voorzitter
hoopte dat een groot aantal niet-stemmers van de
verkiezingen voor de Prov. Staten nu wel zou gaan
want het uitspreken van de burgerij is voor een
goede gemeenteraad onmisbaar.
Er is een speciale folder gedrukt, waarin de plan-
nen van de PvdA voor de komende vier jaren zijn
uiteengezet. Deze zal huis-aan-huis verspreid wor-
den. De samenstelling werd puntsgewijs op de
vergadering besproken en goedgekeurd.
ƒ 30,- huisvuilbelasting vindt de PvdA te hoog en
tevens is men tegen verhoging van de rioolbelas-
ting. Er moet een betere verzorging komen voor de
jeugd- en sportverenigingen.
De jeugd moet bv. in eigen dorp kunnen dansen
of hier vertier vinden in plaats van elders. Een
aktief industriebeleid wordt in de toekomst onmis-
baar geacht.Er moet werk worden gevonden voor
de jeugd anders trekt zij het dorp uit naar elders.
Zo zou ons dorp niet meer levensvatbaar zijn.

Nieuws van
de kerken
Evangelisatie-bijeenkomsten
In het begin van de maand juni zal er op de bleek
bij het gymnastieklokaal aan de Nieuwstad een
tent staan voor evangelisatie-bijeenkomsten.
De plaatselijke predikanten ds van Belzen (geref.)
en ds Krajenbrink (Hervormd) zullen twee avon-
den meewerken.
En wel op dinsdagavond 2 juni en donderdag-
avond 4 juni. Twee avonden rondom de gemeente
raadsverkiezingen. Het thema voor dinsdagavond
is dan ook: KIEZEN! Het thema voor donderdag
is: GEKOZEN!
Verschillende plaatselijke verenigingen hebben op
genoemde avonden hun medewerkink toegezegd.
Muziek en zang. (Zie adv. in dit b lad) .

Kindcr-cantorij
De onlangs op voorstel van plaatselijke predikanten
opgerichte kinder-cantorij zal a.s. zondag 31 mei
zingen in de dienst van 10 uur in de Hervormde
Kerk.
De heer A. de Vries heeft de muzikale leiding
van deze zanggroep. In beurtzang met de gemeen-
te zal er gezongen worden.
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Kwaliteit

Service

Lage prijzen

lUtd&S

SLAVINKEN

VARKENSLEVER

RUNDERLAPPEN
— — - tJ — ~

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

98
168

BOTERHAMWORST

HAMWORST

SNIJWORST

150 gram 49

100 gram 69

150 gram 89

HAM 150 gram 99

Wat eten,
Maandag l juni

Bij aankoop van

500 gram
MAGERE SPEKLAPPEN

Hierbij 500 gram
panklare RAAPSTELEN

Dinsdag 2 juni

Bij aankoop van

500 gram O£iQ
BOERENBRAADWORST ^-Oö

Hierbij 500 gram
PANKLARE RODE KOOL 45

Woensdag 3 juni

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
PANKLARE ANDIJVIE

218
39

puut
GOUDGELE ANDIJVIE

RABARBER

heel kilo 69

kilo 39

LITERFLES 1060 GRAM

Colombo koffiemelk 139
Grote fles

JUS
d'ORANGE

nu voor

79

Pico

Magere
CHOC.MELK

per fles

75

Herschi

UP
DRANK

2 flessen

79

2 liter

WASVER-
ZACHTER

spotgoedkoop

279

Denk aan
uw lijn !
*» M.Santee

HALVARINE
per kuip je

55

KOFFIE

Filter zak j es
NO.2 80 STUKS NU

Taartbodem
VOOR

Instant pudding
(diverse smaken)

HERSCHI

Vruchtenlimonade
2 FLESSEN

Div. smaken

GEURTS
JAM

Éper pot

79

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI

2 blikjes A

109 [

Jampot

KNAK-
WORST

8 stuks

98

Jampot

CHOC.
PASTA

nu voor

79

Groot pak

Koopmans
CUSTARD

van 79 voor

69

Unox groente
of kippesoep

nu met

15 CENT
REDUKTIE

Grote zak

TOFFEE
MELANGE

van 98 voor

79

Heerlijke

KERSEN-
BONBONS

150 gram voor

119

Literblik

Witte bonen
in tom.saus
profiteer nu

98

Doperwten
middelfijn

94
Elk 2e blik

59

Zak vol

POTGROND
49

Elke 2e zak

19

Pak
a 8 stuks

Pennywafels
van 89 voor

69

Grote doos

400 gram

LANGE
VINGERS

198

Celwa 1000

Closetpapier
4 rol

van 106 voor

89

Bij f 10,00
boodschappen
1 pak Wafels

voor

25

SLA + 1 KOMKOMMER samen 89

Export kwaliteit TOMATEN 1/2 kg 119

HANDSINAASAPPELEN 2 kg 198

Voor elke groente of fruitklant

1 BLIK PERZIKEN voor 129

Groot pak

Ardita
LUIERS

van 420 voor

320

Maggi
groentesoep

2 zakjes

voorIr X^X^A

89

Literflakon

AFWAS
98

Elke 2e flakon

49

Zak vol met

SPEKKEN

van 79
voor

65

500 gram

ZOUTE
PINDA'S

van 169 voor

149



Met grote dankbaarheid
en 'vreugde berichten wij
de geboorte van ons
zoontje
johan-Hatald
(Ronald)

D. J. Besselink
G. J. Besselink

Groot Roessink
Vorden, 25 mei 1970
Deldenseweg 8

Voor alle felicitaties,
bloemen en kado s, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.
D. J. Beeftink
A. W. Beeftink-Eggink
Vorden, mei 1970
Gazoorweg l

Voor de vele blijken van
belangstelling ondervon-
den bij ons 25^jarig hu-
bileum, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.
Schoenmakerij VISSER
namens moeder en Arno
Vorden, mei 1970
Zutphenseweg 55

Voor de vele blijken van
belangstelling ter gele-
genheid van mijn
ambtsjubileum op 30 april
in welke vorm dan ook,
allen onze hartelijke
dank.

fam. B. Bloemendaal
Vorden, mei 1970

Laat geen stem onge-
bruikt. Is die keuze 'nu
werkelijk zo moeilijk?
Welnee, neem de eerste
de beste!
Komop voor
KOERSELMAN
PvdA - Lijst l

Gezodht: rustig gelegen
vooroorlogs huis voor
permanente 'bewoning
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappand. evt. gedeel-
te van groter 'huis.
Brieven onder no. 7-1
bureau van dit blad

Huisvrouwen opgelet!
Ook uw stem is waarde-
vol. Stem daarom in elk
geval. En dan bij voor-
keur op ons huisvrouw-
raadslid mevr. v.d. Heide
-v.d. Ploeg!
PvdA - Lijst l

Te koop: een aanhang-
invalidewagen geschikt
voor ombouw m e Ik wa-
gentje en een verzwaarde
heren'fiets merk Gazelle.
J. v.d. Zande
Nieuwstad 44E

OPGAVE
om naar het stembureau
gereden te worden!
M. H. Gotink, tel. H58
J. W. M. Gerritsen,
tel. 1485
D. A. Lenselink, tel 6671
J. Korenblek, tel. 1691
Stemmen is burgerplicht
op woensdag 3 juni.
BINDING-RECHTS
LIJST 3

Buurtvereniging Delden
Zaterdag 6 juni
oriënteringsrit voor
auto's, motoren en brom-
fietsen
Start om7.30 uur bij
café 't Zwaantje

Wie nu 'nog niet op de
PvdA stemt, doet zich
nog meer tekort!

Te koop: jonge bruine
langharige teckels met
stamboom
A. Eggink, Boskamp
Rietgerweg 4, Vorden

Te koop: zgan. grijze
kolen'haard en keuken-
tafel met 2 stoelen
H. Broekman, 't Hoge 78
Vorden

Uw stem geeft ons
sterkte, daarom
komopl
PvdA - Lijst l

Te koop: eetaardappelen
'woudster'
J. L. Klein Brinke
Kruisdijk 7, Vorden

VAKKUNDIGE
KANDIDATEN
Lijst l - PvdA

Te koop: goed onder-
houden eethoek met
tafelkleed, de Boonk 23

Gevraagd:
hulp voor de winkel
voor halve dagen of een
werkster enkele halve
dagen per week.
Boek- en kantoorboek-
handel fa HIETBRINK
Tel. 1253

IO^̂

BEN WAGENVOORT

en

DINIJ EGGINK

geven mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op zaterdag 30 mei a-s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkeli jke inzegening om 14.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, mei 1970
Kiethuisweg 2 / Lietterinkweg 4

Toekomstig adres: Lindcseweg 12,
Vorden.

Reeeptie van 16.30 tot 18-30 uur in eafé-
restaurant ,,'t Wapen van 't Medler"
Cïebr. Eykelkamp, Ruurloseweg 114,
Vorden.

^

Heden overleed plotseling onze geliefde
sehoonzoon, zwager en oom

GERRIT KLEIN GELTINK
echtgenoot van Gerritje Korenblek

in de leeftijd van 54 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

J. Korenblek
H- A. Meijerink-Korenblek
A- Meijerink
H. Korenblek
J. Korenblek-Bosch
neven en nichten

Vorden. 15 mei 1970

NIEUWE VOORRAAD
SNELBEHANG

Kurkbehang
UITERWEERD

Grasweefsel
UITERWEERD

Behangtegels
UITERWEERD

Fabeltjes-
behang

UITERWEERD

KEUZE UIT MEER
DAN 200 DESSINS

Auto-
behang

UITERWEERD

Houtbehang
UITERWEERD

Beatbehang
UITERWEERD

Kleuter-
behang

UITERWEERD

RUIME PARKEER-
GELEGENHEID

Plakplastic
voor deuren

UITERWEERD

Toilet-
ventilator

UITERWEERD

Bagetlijsten
UITERWEERD

Suwide
UITERWEERD

Raam-
ventilator
UITERWEERD

Plafondtegels
UITERWEERD

TE HUUR: BEHANG
AFSTOOMAPPARATUUR

lMarmoplast
UITERWEERD

Autolakken
UITERWEERD

Ladders
UITERWEERD

Traktor-
verven

UITERWEERD

Witkalk
UITERWEERD

ALUMINIUM JALOEZIEeN

5 en 3 1/2 cm breed

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

HEREN- EN JONGENS

HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

Nieuwe
meubelen ?

U weet het, voor

MEER KEUS

PRIMA SERVICE

EN VOORDELIGE PRIJZEN
naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR"

vraagt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding een

PLUIMVEEVERZORGER
leeftijd 17 tot 20 jaar.

Hij zal met de reeds aanwezige
bedrijfsleider de verzorging op
zich nemen van 12000 slachtkui-
kenmoederdieren op ons moderne
bedrijf te Vierakker.

Sollicitaties te richten aan

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF ,BOGGELAAR'
Boggelaar la Warnsveld tel. 05752-1919

VOOR AL UW

hengelsport'
artikelen
NAAR

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

De Vereniging Ophaaldienst van Huisafval
te Vorden heeft haar liquidatie-saldo groot
ongeveer ƒ 2.200,— overgemaakt aan

HET GROENE KRUIS TE VORDEN.

Het bestuur van het Groene Kruis is hier-
voor zeer erkentelijk en wil bij deze dan ook
haar oprechte dank uitspreken voor het
mooie bedrag, en voor het spontane gebaar.

Namens het bestuur:

W. N. Lulofs, voorzitter
P. de Vries, penningmeester
D. Luichies, sekretaris

Even een
japon erbij

Leuke kollektie

ZOMERJAPONNEN

vanaf ƒ 29,75

Architektenbureau VAN HOUTE
gesloten tot 2 juni

Open deur Open deur
svwt

lijst 3
De openheid van
Binding-Rechts

OP AL ONZE AANPLAKBILJETTEN STAAT „OPENHEID"

Welnu dan: wij nodigen u uit om te komen op
onze aktie

OPEN DEUR
maandagavond van 8 tot 10 uur in
hotel Bakker

U kunt dan praten met onze raadsfraktie, ons

bestuur en met onze gemeenteraadskandidaten.

ONZE GASTVROUW IS:

Hetty Bennink
DE TV-OMROEPSTER VAN
BINDING-RECHTS

zij zorgt voor een prettige ontvangst en

een gezellig „uitje".

Vordense kiezer, komt allen !

Op deze avond wordt u OPENHEID geboden.

Bij een kopje koffie kunt u een gezellig babbeltje
maken met wie u wilt.

Hebt u vragen over de gemeente of de gemeente-
raad? Wij geven gaarne uitleg. Vraag gerust.

Ook u !

KOM KIEZER,
WEES VERSTANDIG, DOE MEE!

Bindt RECHTS de RAAD !
Met de daad !

ding Rechts

lijst 3
van 120 voor 99

1 FLES KOFFIEMELK 31%.
2 ROLLEN BESCHUIT
500 GRAM HAGELSLAG, PUUR
2 PAKJES SPAR THEE

2 literflessen SPAR UP

l ZAK CHEWING FRUIT TOFFEES
l BLIK DOPERWTEN FIJN
500 GRAM TOMATEN
150 GRAM BOERENMETWORST

HAANTJE

voor 98

89
van 110 voor 98

89
99

a 950 gram 299

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

In verband met vakantie is on/e winkel

van l juni tot en met 6 juni
VAN 8.30 TOT 13.00 UUR

van 8 juni tot en met 15 juni
VAN 14.30 TOT 18.00 UUR

Fa Sessink
Kranenburg-Vorden l f f I

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567



LIJST 3 LIJST 3 LIJST 3 LIJST 3 l
Binding-Rechts

in uw gemeenteraad!
DIT IS ONS PROGRAMMA:

D
D
D
D

D
D

D
D
D
D

D

D

3

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

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

Een krac'htig 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 kontröle 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 in ge-
vaar komt en verharding van zandwegen, waardoor vele hard-
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 ovefheidswege 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, alti jd, ook de
volgende 4 jaar weer!

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

LIJST 3 BINDINGTCECHTS.

BINDT RECHTS DE RAAD!

MET DE DAAD! •

Bedenk dan: Stemmen is Burgerplicht
en
op Binding-Rechts juist gericht!

BINDING-RECHTS IN UW GEMEENTERAAD ! ! !

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Adverteer in Contact

Tennis en badminton
rackets en schoenen
blouses, truien, shorts
ballen en shuttles

Wapen- en sporthandel

sleed.' <loellretftnd!

Zutphenseweg - Vorden

Voor nieuwe
vloerbedekking

NAAR . . .

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL05752 1514

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

N.C B.
AFDELING VORDEN

INLEVERING
VAKANTIEZEGELS

OP DINSDAG 2 JUNI A.S.
VAN 7-10 UUR ZUTPHENSE
WEG 40, VORDEN

De P-V. van Sociaal Fonds
Bouwnijverheid

M
S E

speel met
de mogelijkheden

in uw interieur

Visser - Vorden
Burg. Galléestraat - Telefoon 1381

Wat is het geheim van oud-hollands? De
sfeer, de eenvoud, het eerlijke? Feit is dat
wij met deze eiken eetkamer een heimelijke
wens van velen vervullen. Tafel met tuimel-
bladen f 170,-. Stoelen met kunstlederen
zitting f 99,- p. «tuk. Imposante salonkast
f 945,-.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN



Donderdag 28 mei 1970

Tweede blad Contact
32c jaargang no. 8

Raadsvergadering
gemeente Vorden

Trouwen op zaterdag kost in Vorden
voortaan ƒ 200,-

Bij de vaststelling van de nieuwe legesverordening
welk agendapunt dinsdagavond in de openbare
raadsvergadering aan de orde kwam, waren ver-
schilende raadsleden van mening dat het tarief voor
huwen op zaterdag zijnde een bedrag van ƒ 100,-
aacn de lage kant is.

De heer Norde CHU wilde weten of de betref-
fende ambtenaren die de huwelijksvoltrekking op
zaterdag verrichten hiervoor extra betaald worden.
Dit blijkt niet 'het geval te zijn. Dan stel ik voor
aldus de heer Norde om de betr. ambtenaar en de
gemeentebode elk ƒ 25,- te betalen. Dit mag ech-
ter niet i.v.m. de salarisverordening die er is, aldus
de heer Drijfhout.

De heer Bannink CHU was van mening dat er vol-
doende dagen in de week zijn om te trouwen, bo-
vendien geeft het bedrijfsleven drie dagen vrijaf
bij een huwelijk. Wil iemand deftig doen en op
zaterdag trouwen dan ook maar deftig betalen, ik
denk hier aan ƒ 250,- aldus de heer Bannink.

De 'heer Lichtenberg KVP was blij dat er in
Vorden toch de mogelijkheid is voor trouwen op
zaterdag. In sommige omliggende gemeenten kan
dit helemaal niet meer en dat doet toch wel wat kil
aan, aldus zijn mening.

De heer Gerritsen Binding-Rechts vond ƒ 100,-
voor een huwelijksvoltrekking op zaterdag voldoen-
de. Wij moeten hier ook denken aan de man met
de mindere beurs. De heer Koerselman PvdA on-
derstreepte de woorden van de heer Gerritsen. De
heer Drijfhout vertelde dat het aantal huwelijken
op zaterdag de laatste tijd toeneemt.

De heer Regelink AR stelde voor een bedrag van
ƒ 200,- maar dan ook het bedrag voor het uitleggen
va*i de loper (thans f 15,-) verhogen tot ƒ 25,-.
Wie groot wil doen moet ook maar groot betalen
aldus het AR raadslid.

De heer van Arkel maakte een eind aan de dis-
kussie en bepaalde met goedvinden van de raad
het bedrag op ƒ 200,- en voor de loper f 25,-.
Een huwelijk op vrijdag (incl. loper) gaat voor-
taan ƒ 85,- kosten.

Pluimpje met ccn bijsmaak

Na daartoe verschillende pogingen te hebben aan-
gewend zijn BfrW er in geslaagd een kontingent
woningen te verkrijgen ten behoeve van de huis-
vesting van het lagere personeel van de in de
gemeente Vorden gevestigde bedrijven. Ged. Sta-
ten hebben medegedeeld dat zij besloten hebben
daarvoor in voorschot op het kontingent 1971 een
kontingent van 10 eenheden in de woningsektor
toe te wijzen.

Teneinde tot een aanvaardbare prijs te kunnen ko-
men is het gewenst dat de bouw van dit kontin-
gent alsnog in het stroombouwprojekt wordt toe-
gepast. Op voorstel van B/W ging de raad ak-
koord met de bouw van deze 10 woningen aan het
Kerspel, terwijl men tevens haar fiat gaf dat de
bouw onderhands wordt aanbesteed.

Er gaat weieens een geluid door de gemeente, dat
de gemeenteambtenaren slaapmutsen zijn, in dit
geval ben ik blij dat B&W er in geslaagd zijoi
deze woningen toegewezen te krijgen voor de men-
sen met de schralere beurzen, aldus merkte de heer
Bannink op. Bedankt voor dit pluimpje met bij-
smaak antwoordde de voorzitter met een zuur ge-
zicht.

Vaststelling verordening ophalen huisvuil

Vanaf l januari j.l. wordt het huisvuil in Vorden
va>n gemeentewege opgehaald in bepaalde wijken
door de Oost-Gelderse Reinigingscentrale te Doe-
tinchem die de gemeente hiervoor een bedrag van
ƒ 43,55 per uur (excl. btw) in rekening brengt.
Van de 1100 aangeschrevenen hebben destijds
890 personen te kennen gegeven wel het huisvuil
mee te zullen geven.

De uiteindelijke lasten van de reinigingsdienst be-
dragen f 30.219,36. Er van uitgaande, dat hier-
van een bedrag van f 5000,- ten laste van de ge-
meente wordt genomen, dient per eenheid een be-
lastingopbrengst van f 25,- te worden verkregen.
Voor een normale woning zal dus dit tarief moeten
worden gehanteeerd, hetgeen wij akseptabel ach-
ten aldus de voorzitter tot de raad.

De heer van Arkel wees er nog op dat de huidige
wijze van het 'halen van huisvuil als van t i jdel i jke
aard moet worden beschouwd. Een gemeenschap-
pelijke regeling waaraan zullen deelnemen de ge-
meenten Gorssel, Hengelo G, Steenderen, Vorden,

Gevraagd:

MEISJE
voor hulp in de hu i shoud ing

M. G. Jansen
Bun>. Callcestraat 42 - Telefoon 1451

Warnsveld en Zutphen, verkeert in een ver ge-
vordexd stadium van voorbereiding.

De heer Koerselman PvdA zegde het 'niet eens te
zijn met de betalingsregeling voor het ophalen
van huisvuil. Hij was van mening dat de 890 deel-
nemers alleen belast mogen worden met de wer-
kelijke kosten die er gemaakt dienen te worden
voor het ophalen, hetgeen neer zou komen op ƒ 17
per jaar en ook dit bedrag vinden wij voor het op-
halen van vuil ( l x per week) nog te hoog.

In uw motivering missen wij een belangrijke fak-
tor wat betreft de inbreng van vuil op de stort-
plaats, zodat wij geen enkele vergelijking kunnen
maken en ons geen oordeel kunnen vormen wat er
gebracht wordt en door wie. Ik zou dan ook zo
nauwkeurig mogelijk cijfermateriaal wensen over
de inbreng van de gemeentelijke huisvuilophaal-
dienst, aldus de heer Koerselman.

De heer Koerselman was het verder niet eens met
het feit dat o.a. grote zaken in Vorden voor ƒ 125,-
per jaar hun afval kwijt kunnen.

Ook de heer Bannink was niet gelukkig met de
verdeling op de gebouwen. Verder kon het voorstel
van B/W de goedkeuring van de raad wel weg-
dragen aangezien het hier immers toch maar om
een tijdelijke regeling gaat.

Automatisering overheidsadministratics

In de provincie Gelderland en Overijssel wil men
de overheidsadministraties automatiseren. B&W
van Vorden achten het van groot belang dat ook
de gem. Vorden bij de op gang te brengen ont-
wikkelingen wordt betrokken.

Men verwacht dat men in 1974 kan gaan draaien
in deze beide provincies. De kosten worden ge-
raamd op 50 cent per inwoner.

De heer Lichtenberg KVP merkte op dat men in
het bedrijfsleven reeds dirékt intern met de voor-
bereidingen begint, dat misjj^hier. De heer Drijf-
hout verduidelijkte dat de ^P-l. stichting tot ont-
wikkeling van de aut. bij de gem. (kortweg SOAG
genoemd) speciaal in het leven is geroepen om tot
coördinatie te komen en deze stichting komt bin-
nenkort wel met richtlijnen.

De heer Gerritsen Binding-HPhts was van mening
dat de ekonomische aspekten niet zijn toegelicht.
Het is wellicht wenselijk dat administratief per-
soneel wordt doorgeschoven naar het computer-
centrum. Dit dan gezien op langere termijn aldus
de heer Gerritsen. Hoe het zich allemaal gaat ont-
wikkelen moet afgewacht worden, aldus was de
mening van de heer van Arkel. Het voorstel van
B/W tot deelneming aan deze automatisering werd
door de raad aangenomen.

Voorbcrcidingsbcsluit met aanlegvoorschriften
voor mcldingsgebieden

Voor de zgn. natuurgebieden (meldingsgebieden)
diende de raad een voorbereidingsbesluit met aan-
legvoorschriften te nemen. Een van de opmerke-
lijkste punten is, dat de wet de mogelijkheid kent
om op aanvragen om een bouwvergunning welke
geen gevaar opleveren voor verstoring van de op-
zet van het bestemmingsplan in voorbereiding snel-
ler beslist kan worden dan vroeger, omdat nu GS
hierover beslissen (voorheen was dat de Planol.
Dienst in Den Haag).
Alvorens het voorbereidingsbesluit te nemen dis-
kussieerde de raad minutenlang of een afrastering
nu 75 cm hoog moet zijn, of hoger. Wel, wel.
(A propos 120 cm werd beslist!)

Grenswijziging Gorssel- Vorden- Warnsvcld-
Zutphen (gent. wil niet hebberig zijn)

Het gemeentebestuur heeft in maart een schrijven
ontvangen van GS over de grenswijziging Gors-
sel- Vorden- Warnsveld-Zutphen.

Met de motieven van GS kunnen B<fiW zich wel
verenigen. Met instemming van de raad zullen B
frW GS verzoeken het gebied rond De Boggelaar
aan de gem. Vorden toe te voegen. Een verder
oordeel over een event. grenswijziging wilde de
raad niet uitspreken.

Ik had liever gehad dat de gem. Warnsveld meer
inspraak had gekregen, aldus merkte de heer Re-
gelink AR op, hoewel ik er van overtuigd ben dat
de agrarische bevolking in Warnsveld liever bij
Vorden wil dan bij Zutphen, aldus de heer Rege-
link. De heer Gotink Binding-Rechts sprak in soort-
gelijke bewoordingen. Eerst moeten wij de ziens-
wijze van Warnsveld weten. De heer van Arkel
deelde mede dat dit onderwerp op l juni a. s. in de
raad van Warnsveld wordt behandeld. Laten zij
zich eerst maar uitspreken wij willen niet hebberig
zijn, aldus de voorz.

Woth. Wues tencnk PvdA vond IK- t ook al ver
gaan om over De Boggelaar te praten.

Dr heer Bannink CHU was eveneens van mening
dat Vorden zic'h nog niet in deze zaken moet men-
gen. De mensen moeten zelf beslissen waar zij bij
willen. Aldus de heer Bannink. Wanneer er toch
tzt. nieuwe grenzen komen, dan deze grenzen zo
recht mogelijk maken, dit voorkomt vele diskussies
aldus was de mening van de heer Lichtenberg.

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

COÖP. RAIFFEISENBANK „VORDEN"

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaarlijkse algemene leden-
vergadering te houden op maandag 15 juni 1970 's avonds half acht in zaal Eskes,
Dorpsstraat te Vorden.

A g e n d a :

1. Opening
2. Notulen
3. Balans en resultatenrekening en vaststelling daarvan.

Jaarverslag over 1969
4. Voorstel van het bestuur om het voordelig saldo bij de reserve

te voegen
5. Verlening van subsidies

6. Verkiezing van een bestuurslid.
Aftredend de heer H. Tjoonk (herkiesbaar)

7. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht.
Aftredend de heer Joh. Regelink (herkiesbaar)

8. Vaststelling presentiegeld
9. Mededelingen

10. Rondvraag
11. Sluiting

Balans en resultatenrekening alsmede de lijst met kandidaten voor de vakatures
in bestuur en raad van toezicht liggen ten kantore van de bank voor de leden ter
inzage tot na afloop der vergadering.

Tot zeven dagen voor de vergadering hebben ten minste 10 leden der bank het
recht de voordracht aan te vullen door een schriftelijke en ondertekende kandidaat-
stelling bij het bestuur in te dienen.

HET BESTUUR

COÖP. RAIFFEISENBANK „VORDEN"
te Vorden

BALANS PER 31 DECEMBER

Bezittingen

Kassaldo
Centrale Bank 9
Postgiro
Leningen 10
Rek.crt houders 1
Effecten 1.
Bankgebouwen
Overige vaste

goederen
Inventaris
Bankgaranties
Centrale Bank

(term. dep.)
Diverse rekeningen
Nog te vorderen

1968 1969 Schulden 1968 1969

66.685,51
771.335,93

579,33
.602.622,58
.527.404,72
629.637,82

60.001,—

1,—
10.000,—
26.200 —

87.254,51
61.940,14

75.524,20
11.248.181,47

28.287,58
11.488.531,71

1.715.815,65
1.555.897,38

140.000 —

10.000,—
10.000 —
26.200,—

215.000,—
68.508,48
94.638,79

Spaarders
Termijn-
deposito's R.C.
Rek.crt houders
Algem. reserves
Overige reserves
Bankgaranties
Div. rekeningen
Nog te betalen
Voordelig saldo

21.447.425,92 23.733.022,22

.414.413.11
735.197,07
121.865,19
26.200 —
52.370.67
10.832,72
35.357,86

215.000,—
1.626.199,97

801.409,98
132.551,42
26.200 —
84.601,11
14.152,77
43.447,79

23.843.662,54 26.676.585,26 23.843.662,54 26.676.585,26

VERLIES- EN WINSTREKENING

Lasten 1968 1969 Baten 1968 1969

Intrest
Afschrijvingen
Reserveringen
Diverse onkosten
Voordelig saldo

888.850,63 1.041.024,27
35.346,65
31.880 —

176.864,80
35.357,86

56.698,72
38.960 —

209.084,04
43.447,79

Intrest
Provisie
Div. ontvangsten

1.143.841,17
15.710,24
8.748,53

1.359.071,61
18.600,44
11.542,77

1.168.299,94 1.389.214,82 1.168.299,94 1.389.214,82

Stem op het goede!
Stem af op het drukwerk

van drukkerij Weevers

dan ut u zeker goed!

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

SCHILDERSBEDRIJF V. D. WAL - T HOGE



VOOR

HENGELSPORT-ARTIKELEN
naar 'JAN HASSINK'

VW Vorden heeft grote plannen
De algenmene 'ledenvergadering van het VVV te
Vorden in hotel Bloemendaal gehouden, werd ma-
tig bezocht.
Voorzitter van Arkel sprak een kort welkomswoord
waarin hij hoopte op een goed zomerseizoen.

Spreker deelde mede, dat naar aanleiding van de
klachten over de routeaanduiding van de acht-
kastelentocht, 'het bestuur nieuwe pijlen 'heeft laten
aanbrengen. De bank van 'het WV tegenover de
piknikplaats van het Staatsbosbeheer aan de Wil-
denborchseweg zal verplaatst worden naar de brug
in Linde aan de weg ,naar de Hofstede.

De gem. Vorden heeft 5 nieuwe banken geplaatst
in het plantsoen langs het Wiemelink in De Boonk.
Verder heeft het VVV bestuur besloten, ter sti-
mulering van het bezoek aan sommige evenemen-
ten, een waardebon ter beschikking te stellen aan
de zoveelste deelnemer, te besteden bij de Vorden-
se winkeliers, hotels of cafe's.

In het najaar zal een nieuwe gids worden samen-
gesteld van hotels en pensions, gemeubileerde hui-
zen, zomerhuisjes en campings, met advertenties.
Het bestuur overweegt ook een herziening van de
kontributieregeling voor de leden, zowel voor par-
tikulieren als voor zakenmensen, benevens hotels,
pensions, zomerhuisjes en campings. Dit punt zal
bv. in februari of maart 1971 in een algemene le-
denvergadering aan de orde worden gesteld.

Ook is thans aldus de voorzitter, een rapport ver-
schenen van het Ned. Wetenschappelijk Instituut
voor Toerisme in Breda over een Toeristisch on-
derzoek in de gehele Achterhoek ingesteld. De ge-
meente Vorden is het eerst, bij wijze van proef,
onderzocht in oktober 1969. De Stichting WV
Achterhoek heeft een grote folder van de Achter-
hoek uitgegeven.

Uit het jaarverslag van sekretaris Eyerkamp bleek,
dat het ledental thans 172 bedraagt. Er bleek een
tekort te zijn aan zomerhuisjes, vooral aan huis-
jes, met verwarming. Het Vordense zwembad trok
weer enorme belangstelling. De wandeltochten ble-
kenniet voldoende in trek te zijn. Ook bracht het
touwtrekken veel mensen op de been, alsmede de
Empo wielerronde van Vorden.

Penningmeester E erkamp kon een batig kassaldo
melden. Bij de bestuursverkiezing werd de heren
Eyerkamp en Kamperman herkozen.
Het zomerprogramma werd vervolgens als volgt
samengesteld:

Als extra attraktie het geven van een koncert in de
muziektent door de Kon. Militaire Kapel van de
Mariniersin de maand juni (datum nog nader te
bepalen). Elke maandagavond avondwandeling
van 15 juni tot 31 augustus. Elke woensdagmiddag
acht-kastelentocht van 17 juni tot 26 aug. Op 4
en 5 juli de acht-kastelenrit georganiseerd door de
Vordense Auto- en Motorklub. De Vordense Boe-
rendansers zullen op 16 juli optreden. Op 20 juli
optreden van een Portugese dansgroep bestaande
uit 46 personen m.m.v. de chr. muziekvereniging
Sursum Corda met drumband.

De heer Diirk Jansz. Zwart uit Rotterdam hoopt op
21 juli een orgelkoncert te geven in de Ned. Herv.
kerk m.m.v. de chr. gem. zangvereniging Excelsior
of het Vordens Mannenkoor. Het touwtrekken
vindt plaats achter motel De Zon op 22 juli met
als finale 5 augustus.

Verder wordt er een pannekoekenavond georga-
niseerd bij boerderij 't Schimmel op 30 juli m.m.v.
de Vordense Boerendansers. Zo mogelijk zal op 4
aug. het orgelkoncert worden herhaald. De Boeren-
bruiloft m.m.v. de boerenkapel zal op 6 aug. worden
gehouden op boerderij 't Schimmel. De Honden-
klub organiseerd op 11 aug. een grote demonstra-
tie, terwijl op 13 aug. de boerendansers zullen op-
treden.

Bij de rondvraag vroeg de heer Faber naar de
mogelijkheid om het dorp op meerdere punten te
verfraaien (verlilhting van tuinen enz.). Het be-
stuur zal een en ander bespreken.

SCHOOLREIS

Leerlingen van de 5e en 6e klas van de school op
het Hoge maakten een 2-daagse schoolreis naar
Zuid-Limburg.
Op de heenreis werd een bezoek gebracht aan het
Valkhof te Nijmegen, het oorlogsmuseum in Over-
loon en de grot te Valkenburg.

In de miniatuursteenkolenmijn wist een gids, die
zelf 40 jaar ondergronds gewerkt had, de jeugd
te boeien. De nacht werd in de jeugdherberg te
Vaals doorgebracht.
Voor de volgende dag stonden een kaarsenfabriek
en een forellenkwekerij op het programma.

De zon liet zich zien en de tocht door Klein Zwit-
serland was fantastisch. Een bezoek aan het witte
stadje Thorn met zijn prachtige kerk was een van
de hoogtepunten van deze reis.

Via 's Hertog e nbosch met de St Jan en Nijmegen
ging het naar Sonsbeek waar nog naar hartelust
gespeeld kon worden. Zeer voldaan keerden allen
in Vorden terug.

Tou wtr ekker s -nieuws
Een van de oudste en grootste touwtrekverenigin-
gen uit de Achterhoek 't Medler zal op zondag 31
mei a.s. een groot touwtrekkerstournooi organise-
ren op het nieuwe terrein van de vereniging aan

de Medlertol.
Alle verenigingen aangesloten bij de NTB zullen
present zijn en gerekend wordt op meer dan 30
ploegen, waaronder de nieuwe verenigingen Nee-
de en Zieuwent.

Zij zullen allen trachten hun positie in het klas-
sement na het suksesvolle tournooi te Arnhem,
te verbeteren.

Doordat de wedstrijden in de gewichtsklassen over
het algemeen langer duren omdat er tweemaal (bij
beslissing driemaal) wordt getrokken, zullen in
't Medler voor het eerst drie touwen worden ge-
bruikt, om zodoende het schema te kunnen hand-
haven.

Een en ander zal ook het touwtrekken voor het
publiek aantrekkelijker worden.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording der redaktie)

GEDICHT
Wanhopig probeer ik niet te denken
aan alles wat ik hoorde, zag en las
wanhopig, want het lukt niet.
De beelden van honger, moord en brand
dringen zich 's nachts aan mij op.
Het geluid van gillende mensen houdt me wakker,
maar niet lang, niet lang genoeg.
Ik voel me beschaamd om alles wat ik heb
en wat ik nog wil bezitten
en durf we heel soms te realiseren,
dat ik niets heb en niets zal bezitten
zolang ik niet probeer te denken,
aan alles wat ik hoorde, zag en las
en wanhopig zweef ik tussen leven en dood
waarvan ik het leven kies,
wanhopig . . .
maar weet, dat de dood mij beschoren is,

Ned. Bond van Plattelandsvr.
De afd. Vorden van deze Bond sloot haar winter-
seizoen af, in een bijeenkomst in 't Wapen van
Vorden met als spreetater mevr. Esselink-Kok uit
Lochem over haar reis^^ar Amerika.

Zij vertelde aan de hand van mooie dia's, hoe de
reis was geweest, hetgeen door de dames met gro-
interesse werd gevolgd. Na de pauze volgde ver-
toning van een serie dia's over het koninklijk ge-
zin, o.a. de trouwplech^Èheden van Claus en Bea-
trix en Margriet met^Fieter, alsmede de doop-
plechtigheid van de prinsjes.

Presidente mevr. Jansen-van Soest dankte mevr.
Esselink voor haar aandeel in deze bijeenkomst.
Meegedeeld werd dat op 20 aug. een dag zal wor-
den georganiseerd door de Culturele commissie
onder het motto: Ken uw hoofdstad. Mevr. Jansen
wenste de leden een goede en zonnige zomer-
vakantie.

Attentie
Voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van a.s. woensdag doet de
KVP weer een beroep op uw on-
kreukbare trouw, zoals die al zo
vaak is gebleken.

WAT WIL DE KVP ?
A Een bijdrage leveren aan de verbetering

van de leefbaarheid van onze gemeen-
schap, waardoor de KVP zich laat inspi-
reren door christelijke opvattingen, over
mens en samenleving.

B Het gemeentebeleid moet in belangrijke
mate welzijnsbeleid zijn, daarom gaat de
KVP uit van rechten die voor een ieder
hetzelfde moeten zijn:

1. Recht op een optimale ontwikkeling
voor een ieder.

2. Recht op bescherming, waar gevaar
dreigt.

3. Recht op bijstand, als het welzijn ver-
stoord is, of dreigt te worden.

C De KVP staat open voor samenwerking
met andere konstruktievc partijen, om
daardoor eventuele krachten te kunnen
bundelen, om een harmonisch beleid te
kunnen realiseren.

D De K.VP wil, middels een werkgroep, de
burger de mogelijkheid geven tot overleg
en inspraak.

Daarom
stem KVP
lijst 5
DE PARTIJ MET EEN OUDE,
VERTROUWDE NAAM EN
JONGE KANDIDATEN

Wij vertrouwen op uw steun !

Nimco schoenen
Zolang de voorraad strekt nog
steeds

25% KORTING

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

ZIE ONZE SPECIALE

Inversa
courant

WONINGSTICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBKOEK N.V. . VORDEN

Ons nieuwe kantoor is gereed.
Wij hebben echter nog één vaea-
ture nl. voor:

Typiste/Facturiste
Aan de medewerkster die de/e
t'unktic gaat vervullen worden de
volgende eisen gesteld:

Vlot en accuraat kunnende
typen.
Leeftijd tussen 16 en 20 jaar.

\ \ i j bieden:
Aantrekkelijk salaris.
Goede sociale voorzieningen.

Schr i f te l i jke of mondelinge solli-
c i ta t ies aan ons adres:
Knkweg 17 - VORDEN

EMPO
-•-•-•-• ̂ .-x- -•;•:•:•:•:•;•:•: • :•:

^^^^v

Heren,
LUCIITK; EN GEMAKKELIJK
GEKLEED

COL-TRUI
POLO-PULL
T-SHIRTS
WEEKENDERS
Alle maten.

Diverse kleuren.

Korte en lange mouw.

MANNENMODE

de kans van uw leven
GEEFT ACHT - BELANGRIJK

U ZOEKT GELUK ?
VREDE ?
HEBT U REEDS GEVONDEN?
NEEN?

Dan hebben wij voor u een belangrijke
boodschap»

Van l tot 10 juni staat op de „Gemeente-
bleek" te Vorden onze tent-

KINDERSAMENKOMST
17.00 UUR
SAMENKOMST 20.00 UUR

Als sprekers /uilen zijn:
Ds. Krajenbrink, Hervormd predikant
Ds. Van Belzen, Gereformeerd predikant
Ds- Joh. Smink, leider Ned. Volkszending
F.vangelist Van Duivenbooden
en verschillende theologische studenten

Wij willen u graag helpen en ge-
lukkig zien. Daarom verwachten
wij u in de tent van
„DE NEDERLANDSE
VOLKSZENDING"

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Adverteren doet verkopen

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

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.
6 juni Oriënteringsrit buurtver. Delden
10, 1 1 , l 2 en 13 juni Avondvierdaagse.
12 juni Graafschaprijders

Oost-Nederland nachtr i t
13 j u n i Blarenbal na a f l . Avondvicrda,u]sr

in het nutsgebouw.
l 5 j u n i Rekreatiemiddag voor bej. in

motel De Zon
17 juni Ned. B. v. Plattel.vr. - fietstocht
l <S j u n i Vrouwenver. \Vildenborch
18 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.



Bijna 20"/0 korting
Dat is l op 5.

Inderdaad, zoveel kiezers
brachten hun stem niet
uit bij de verkiezing voor
de Prov. Staten.

Uw keuze kan thans niet
moeilijk zijn, want er is
maar één partij, die er
werkelijk uitspringt.
In woord, daad en
kandidaat.

Daarom, komop en stem
PvdA - Lijst l!

Te koop: een vierpits gas-
stel aardgas en 2 twee-
persoons ledikanten.
H. Bargeman
H.v.Bramerenstraat 15

Rijpaarden te huur, stok-
maat l .55. Nijverheids-
weg 2 - Tel. 1736

Te koop: luxe ponywagen
Nijverheidsweg 2
Tel. 1736

Gelegenheid tot het in-
scharen van l a 2 pinken
W. van Veldhuizen
Zutphenseweg 82

FLINK MEISJE
gevraagd voor huishou-
ding en winkel
Sig.mag. en ijssalon
Boersma
Dorpsstraat - Vorden
Tel. 1553

Mevrouw Catacre
Chancellor vraagt voor
de periode 24 juli t.m.
14 sept.
EEN NET MEISJE
voor de huishouding,
moet lief met kinderen
zijn, meerdere hulp aan-
wezig
Huize De Wiersse te
Vorden - Tel. 6693

VOOR4A UW

Martens
steeds doeltreffend!

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschuddcrs
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

deze week
VERSE
HAANTJES

ƒ 1,50 per \/2 kg
Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

TE KOOP: NOG TWEE NIEUW TE HOUWEN

HERENHUIZEN
IN RIANTE O M G E V I N G ( n a b i j bungalowpark) TE VORDEN

Indeling begane grond:

L-kamer van 40 vierkante meter; vlotte keuken;
royale hal met open trap.

Is te verdieping:
Grote badkamer met toilet en plaats voor bad;
3 slaapkamers )1 kasten per kamer) en balkon.

Zolder:
Herging en slaapkamer.

Traditionele bouw met gele bakstenen muren en
naturel hout.

Prijzen vanaf ƒ 59.600,— inklusief c.v., grond,
garage enz.

Inlichtingen bij:

AANNEMERSBEDRIJF W. BESSELINK
KEYENBORG - TELEFOON 05753-1327
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KIEZERS VAN VORDEN!

u rekent op ons
wij rekenen op u
komt en stemt

CHU
LIJST

G. J. BANNINK, A, G. MENNINK, G. BOGCHELMAN,

J. F. GEERKEN, D. NORDE, A. SCHIPPER,

L. SCHOOLDERMAN, D. B. ESKESLi- OV>liV^V^L^L/E,I\iTirV.L>, u. D. E,L>IS.E.;;> ^̂  Ifetln • n
nnnnnnannnnnnnannH

De Ideale
zomerdracht

Lichtgewicht kostuums

Lichtgewicht
Terlenka pantalons

Herenblazers

reeds vanaf

reeds vanaf

119,00

29,50

in donkerblauw, groen en bruin

89,00

fa.TSchoolüerman
^̂ ^̂ •̂  \ir\r\v*itmr**i m

VOORHEEN A.G.MELLINK

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) 1464

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

VOETBAL

MEXICO 70
U ziet het op z'n best met

televisie
program J en II in

KLEUR OF ZWART-WIT
Koop nu uw televisie, verlaagde
prijzen en nog inruil mogelijk-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Adïdos
sportschoenen

voor tennis, volleybal, voetbal en
gymnastiek

Martens
steedr doeltreffend!

NUTSKLEUTERSCHOOL

„de Kroezestulp"
VORDEN

OPGAVE VAN NIEUWE

LEERLINGEN
(voor zover nog niet opgegeven.)
Op dinsdag 2 juni a.s. van 3.30
tot 4.00 uur en op donderdag
4 juni a.s. van 3.30 tot 4.00 uur.

De kinderen moeten om tot de
kleuterschool te worden toegela-
ten de leeftijd van 4 jaar hebben
bereikt.

l i e t nieuwe cursusjaar begint 18 augustus
1970. Kinderen die op deze datum nog geen
4 jaar zijn, kunnen op de reservelijst worden
geplaatst.

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 30 MEI TOT 13 JUNI

Stichting Ned.

Middenstandsspaarbank

D. J. Janssen
Vorden
ENGROS EXPORT VEE EN VLEES

heef t plaats voor:

EEN ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKSTER
die in het be/it is van het
MAVO- of Middenstandsdiploma
/ i j die hiervoor binnenkort den-
ken te slagen kunnen hierop ook
solliciteren.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te
richten aan het kantooradres,

Wilhelminalaan 12, Vorden, tel. 05752-1416

EEN KWART EEUW BEWEZEN:

BETROUWBAAR BESTUUR

Stemt woensdag a.s. lijst

anti

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

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

VOEDERBAKKEN
(Gresschalen)

30 cm breed
t/m 20 m f 11,90
t/m 60 m ƒ 11,50
61 m en meer ƒ 11,20
per meter exkl. BTW

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
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

Blauwe
asbest golfplaten

tot 50 m2 f 4,50
tot 120 m2 f 4,25
121 m2 en meer f 4,20
prijzen per m2

exklusief BTW

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN
21 x 12 ƒ 6,75 per m2

l 7 x 95 f 5,95 per m2

exklusief BTW

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150
165
180
200

ƒ 355,
ƒ 387,
ƒ 420,
ƒ 457,

Als speciale aanbie-
ding:
kunstof keuken
lang 220, kompleet m.
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

CEMENT

l t/m 20 zakken 3,75
t/m 60 zakken 3,70
61 zak. en meer 3,62
exkl. BTW afgehaald

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

telefoon 05752-1486

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

SIMCA 1501

Maak een proefrit bij:

GARAGE

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vor-
den - Tel. 05752-1256

Verhuur
gclcgcnhcidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

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. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

In onze afdeling winkel hebben wij
plaats voor een

VERKOOPSTER

LEERLING-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.

Br 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.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Eén... ?
Nee, twee voor f 1.95
Tijdelijke aanbieding: dames-tailleslip
van fantasie-tricot met kantgarnering
in de maten 38 t/m 46 nu -f Qr-

per 2 stuks I.DÖ
Daar koopt u er normaal één voor!

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN
Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Onze
kandidaat voor:

VAKBONDSWERK
SOCIAAL TERREIN
WONINGBOUW

JEUGDWERK
SOC. MAATSCHAP. WERK
REKREATIE

Mevr. v. d. HEIDE-v. d, PLOEG
FINANCIEEL GEBIED
SPORT- EN JEUGDWERK

BOSCH

PvdA lijst l

L

GEMEENTE VORDEN
Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld via de gemeente extra huisnummer-
plaatjes te bestellen voor plaatsing nabij de
weggrens.
De kosten bedragen:
voor plaatjes met één of twee cijfers ./ 1,50
voor plaatjes met drie cijfers ,/ 2,--
l le t plaatsen dient te geschieden door de
/org van de gegadigden.
Opgaven moeten worden verstrekt vóór 13
juni a.s. op het bureau gemeentewerken, on-
der gelijktijdige betaling der kosten.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

Br and weer cl a g
Op zaterdag 6 juni a.s. wordt ook in Vorden
een brandweerdag gehouden.
De oudere Vordense schooljeugd zal hier-
voor, via de schoolhoofden, 's morgens wor-
den uitgenodigd.
Scholieren buiten Vorden en andere belang-
stellenden tot plm. 18 jaar worden verwacht
van 1.00 - 2.30 uur n-m. terwijl volwassenen
worden uitgenodigd tussen 2.30 en 4.00 uur
n.m.
Bij de brandwcergarage zal het opgestelde
materieel te bezichtigen zijn, terwijl bij het
gymnastieklokaal één der spuiten in werking
zal worden gesteld.
Wij hopen dat velen van hun belangstelling
blijk zullen geven.

Het korps vrijwillige brandweer
Vorden

GEMEENTE VORDEN
Geen woningzitting

Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat in de maand juni geen zitting voor wo-
ningzoekenden wordt gehouden.
Vorden, 27 mei 1970.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

•
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Spreekuur lö^)-burgemeester

Tijdens het verlof va^Ie burgemeester van
donderdag 4 juni tot en met vrijdag 26 juni
a.s. zal wethouder A. J. Lenselink, als loco-
burgemeester, iedere werkdag van des voor-
middags 11 tot 12 uur ten gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn.
Vorden, 27 mei 1970.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Onderhoud zandwegen

Belanghebbenden, die het schaven van zand-
wegen tegen verminderd tarief door de ge-
meente willen doen uitvoeren dienen hiervan
mededeling te doen vóór 6 juni a.s. op het
bureau gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag,
hetwelk bij vooruitbetaling moet worden vol-
daan, zal de weg in het werkschema 1970
worden opgenomen.
Bij opgaven na 6 juni zal op een langere
wachttijd moeten worden gerekend.
Vorden, 28 mei 1970.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Wet Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de Benzine en Petroleum
TTandcl Maatschappij N.V., Frederiksplein 42
te Amsterdam, met toepassing van artikel 19
van de wet op de Ruimtelijke Ordening, ver-
gunning te verlenen voor de bouw van een
servicestation op een perceel gelegen in de
Kranenburg, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, nr. 1775.
Tot 13 juni 1970 bestaat voor een ieder ge-
legenheid tegen dit voornemen schriftelijk
bezwaren bij het gemeentebestuur in te die
nen.
De op de/c /aak betrekking hebbende stuk-
ken liggen tot voornoemde datum ter ge
meentesekretarie ter inzage.
Vorden, 29 mei 1070.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

FA. JANSEN 'T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

Welk meisje
wil een opleiding hebben voor
een leuke kantoorbaan.

Op ons nieuwe verkoopkantoor
te Vorden hebben wij plaats voor
enkele

JONGE MEISJES
leeftijd 16 tot 18 jaar.
MULO-opleiding niet vereist-
Telefonische inlichting
05752-1773 de heer De Jong.

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

GEREFORMEERDE EN
HERVORMDE KERK TE VORDEN

EVANGELISATIE-
BIJEENKOMSTEN
in de tent op de bleek bij het
gymnastieklokaal (Nieuwstad)

DINSDAGAVOND 2 JUNI

Spreker: Ds. J. C. Krajenbrink.

Onderwerp: KIEZEN !

DONDERDAGAVOND 4 JUNI
Spreker: Ds. Th. P. van Belzen.

Onderwerp: GEKOZEN !
De avonden beginnen om 8 uur.

Medewerking verlenen:
Chr. muziekver. Sursum Corda

organist de heer Woudstra

en het combo Hope and Joy
Sevcnty.

Iedereen is er van harte welkom
Er is zang en muziek

De Intjfl^erkelijke Kvangelisatic-
kommi

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR"

vraagt met spoed:

BOEKHOUDKUNDIGE
KRACHT

in het bezit van praktijkdiploma
boekhouden of hiervoor
studerend-

Hij zal na een inwerkperiode wor-
den belast met de verzorging van
onze gehele boekhouding.

Kennis van de Duitse taal strekt
tot aanbeveling.

Sollicitaties schriftelijk te richten aan

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF ,BOGGELAAR'
Boggclaar la Warnsveld

"CONCOIIDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG 31 MEI

dansen
met medewerking van

DE TONICS
2 BARS GEOPEND
SFEERVOLLE VERLICHTING
Aanvang 19.00 uur.
VOLGENDE WEEK ZONDAG

dansen
met medewerking van

Het Hameland Combo

Cordurqp
schoenen

Voor:

VAKANTIE
VRIJE TIJD
WANDELEN
Nu volop voorraad (maten 28 tot
en met 47)

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

NUTS BLOKFLUIT- EN

MELODICACLUB

Openbare les

OP ZATERDAG 30 MEI OM

19.00 UUR PRECIES IN HET

NUTSGEBOUW

ZONDAG 31 MEI A.S.

Groot
touwtrektoernooi

OP HET MEDLER NABIJ
CLUBHUIS RUURLOSEWEG

AANVANG 2 UUR N.M.

Meer dan 30 ploegen in aktic.
Onder auspiciën van de
Nederlandse Touwtrek Bond.

Setterlaine
sexpullovers

met vetersluiting, de grote mode.
Nieuwste kleuren o.a. paars

Korte mouw

Lange mouw

19,95

22,50

RAADHUISSTR.. VORDEN

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Roestvrijstalen
pedaalemmer 13,95
15-del. theeservies 31,95
Grote tuinparasols
van 54,50 voor 41,95

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Burgemeester en Wethouders van Vorden
roepen sollicitanten op voor de betrekking
van

SCHOONMAAKSTER
VAN DE OPENBARE
LAGERE DORPSSCHOOL

Salaris: ƒ 336,— per maand
(bruto).
Premie AOW ten laste van de
gemeente»
Vakantietoeslag <>%.
t i imstigc pensioen regeling-

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
Burgemeester binnen 10 dagen na het ver-
schijnen van dit blad.

Nadere inlichtingen ter gemeentesekretarie-


