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BAKKERS MET VAKANTIE
Vanaf maandag 5 juli t.e.m. maandag 19 juli
gaat de tweede groep bakkers met vakantie.
U wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te halen. Zie advertentie elders in dit blad.
UITSTAPJE HERV. VROUWENBOND
De dames van de Herv. Vrouwenbond gingen
woensdag een dagje uit. Na om 9 uur uit Vorden
vertrokken te zijn ging het gezelschap via
Zutphen, Arnhem, Nijmegen naar Groesbeek.
Hier werd een bezoek gebracht aan een tehuis
voor zwakzinnigen. Er werd een kopje koffie gedronken terwijl verder een kinderinrichting en de
Herv. kerk in Groesbeek met een bezoek werd
vereerd.
In Berg en Dal werd de lunchpauze gehouden.
Daarna werd er een rondrit gemaakt langs de
Veluwezoom. In Hoenderlo werd bij de fam.
Tjoonk (oud-Vordenaren) een kopje thee gedronken. Na een korte rondwandeling op de „Loenermark" keerde het gezelschap naar Vorden terug
waar men 's avonds om half acht hoogst voldaan
arriveerde.
BIJ ONS KUNNEN NOG
GEPLAATST WORDEN :

flinke jongens en meisjes
•
•
•
•

ZEER HOOG LOON
REISGELDVERGOEDING
GRATIS WERKKLEDING
GRATIS KOFFIE EN THEE
Met eventuele vakantie-afspraken
wordt rekening gehouden.

Metaalwarenlabriek
Nieuwveld N.V.
INDUSTRIEWEG 7 -• V O R D E N
TELEFOON 05752 - 1733
EXAMEN CURSUS HANDMELKEN
Vorige week werd op de bedrijven van de heren
G. J. Regelink, Stroodijk C 27 en A. J. Bargeman,
Zutphenseweg 97, Vorden, de examens van de
cursus handmelken afgenomen. Deze cursus was
georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek te
Vorden.
Aan alle kandidaten kon na afloop het diploma
worden uitgereikt. Het resultaat was als volgt:
Mej. M. H. J. Arends, Wichmond 179% pt.; Mej.
B. Korenblek, Hackfort 179 pt; Mej. H. E. Krijt,
Wichmond 184% pt.; de heren G. J. Knoef, Vorden 188 pt.; G. J. Smeitink, Hengelo 172 pt.; H.
J. Nijenhuis, Vorden 171 pt.; R. Ruiterkamp, Vorden 178 pt.; J. J. M. Wiggers, Vorden 185% pt.;
H. J. A. Nijenhuis, Vorden 188 pt.; H. Robbertsen,
Vorden 165y2 pt.; G. J. Bijenhof, Vorden 163 pt.;
J. W. Kornegoor, Vierakker 190 pt.; H. J. Makkink, Noordijk 190 pt.; A. P. M. ter Bogt, Vierakker 1921/2 pt.; A. H. Derksen, Baak 181% pt.;
H. A. Maalderink, Vierakker 178% pt.
Voor de voormelker, de heer J. Regelink, Stroodijk C 27, een mooi resultaat.
De jury bestond uit de heren: J. F. Kamperman,
Ruurlo en A. J. Geerligs, Ruurlo.
„SNOEKBAARS" HIELD VIS WEDSTRIJD
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
woensdagavond voor de tweede maal in dit seizoen een viswedstrijd. De plaats v'an handeling
was deze keer het Groene Kanaal bij Eefde.
Onder de 37 deelnemers bevonden zich drie dames.
Gezamenlijk haalde men 29 vissen op het droge
waarvoor in totaal 591 punten werden toegekend.
Het bestuur van ,,De Snoekbaars" heeft besloten
er een kompetitie van te maken en dus niet voor
iedere wedstrijd prijzen beschikbaar te stellen.
Aan het eind van het seizoen worden de resultaten
van de verschillende onderlinge wedstrijden bij
elkaar gevoegd, waarna dus de uiteindelijke winnaars bekend worden.
Op zaterdagmorgen 24 juli a.s. wordt de derde
onderlinge wedstrijd gehouden van 6 tot 8.30 uur.
Het is mog niet bekend of de wedstrijd in de Beek
of in de IJssel zal worden gehouden.

— ADVERTENTIEPRIJS

6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/h Wolters - VORDEN — TEL. 1404 - GIRO 120 5867

Verloofd paar
poseerde met alle
familieleden voor
de fotografen
Na het officiële gedeelte
op Paleis Soestdijk,
poseerden Prinses
Beatrix en Claus von
Amsberg voor de vele
fotografen.
De foto toont (u.l.n.r.)
Prinses SimoneLippp, de
vrouw van Prins Aschwin
Prinses Armgard, Prins
Bernhard, De Koningin,
Prinses Beatrix, Claus,
(achter hem zijn beide
zusters), Prinses Irene en
Prins Hugo, Prinses
Christiene en Prinses
Margriet en haar
verloofde Pieter
van Vollenhoven

JUISTE DATA ZOMEKPKOGRAMMA
V.V.V. BEKEND
Herv. Kerk
Dezer dagen is het definitieve zomerprogramma
van de plaatselijke V.V.V. bekend gemaakt.
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
Elke maandagavond en woensdagmiddag worden
10.05 uur ds. Krugten, Jeugddienst
in de maanden juli en augustus onder deskundige
leiding resp. avondwandelingen en achtkastelenMedlerschool
tochten gehouden.
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
Het verdere programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 8 juli, donderdag 22 juli, donderdag 5
Geref. Kerk
augustus en donderdag 19 augustus een excursie
9.30 uur en 7.15 uur ds. J. D. te Winkel
naar zuivel- en kaasfabriek en een boerderij.
Zaterdag 10 juli ruitersport door de landelijke
Kerk dorp
R.
ruitervereniging ..D^Bfcraafschaprijders" op een
0.00 uur Hoogmis
7.30 uur H. Mis
terrein nabij café De^H|v Dinsdag 20 juli en dinsdag 10 augustus oriënteringsrit langs Vordens
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
mooiste dreven voor rijwielen, brommers, motoren
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
en auto's. Woensdagavond 21 juli en 4 augustus
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. touwtrekken bij café De Zon, tevens op het marktplein avondmarkt.
ZONDAGJ^IENST DOKTOREN
Vrijdagavond 23 jul^fee augustus dansavond in
(al^B spoedgevallen)
de zaal van hotel Sn^p Woensdag 28 juli folkloVan vrijdagmidda^l2 uur t.m. zondagavond 11 u. ristische boerendansers ,,De Knupduukskes" in de
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
zaal van hotel Smit. Zaterdag 21 augustus ,,De
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk Knupduukskes" in het Nutsgebouw met medewertussen half tien en tien uur 's morgens.
king van een folkloristische dansgroep uit Domfront (Frankrijk) ,,Le Trou Marmand".
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Het hele seizoen is er een permanente tentoonstelvan zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen ling in schildershuis Blaauboer te Vorden met
werken van Martin Monnickendam. Gouaches van
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
Jan Rozeboom. Schilderijen, tekeningen, etsen en
studies.
BRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
SPANNING STIJGT BIJ
BEDRIJFSVOETBALCOMPETITIE
WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 60 biggen Het elftal van Jong Gelre heeft maandagavond
aangevoerd. Geen handel.
verzuimt het kampioenschap veilig te stellen.
Tegen Empo/Zuivel Comb. werd het nl. een O—O
BURGERLIJKE STAND
gelijkspel. Doordat de Gems een 6—O overwinning
van 23 t.m. 29 juni 1965
behaalde op de Keune/Nieuwveld Comb. staan de
Geboren: Hendrik Albertus, zoon van D. G. Wes- voetballers van de Gems nog maar twee punten
selink en A. H. Scheffer; Everdina Sophia, doch- op Jong Gelre achter.
ter van L. E. Steeman en S. A. te Kamp.
Jong Gelre is uitgespeeld, terwijl de Gems nog 'n
Gehuwd: H. J. Tragter en H. Walgemoet; H. G. wedstrijd moet spelen tegen de Empo/Zuivel
Hietbrink en J. W. Lijftogt.
Comb. Bij een eventuele overwinning moet de
Gems een beslissingswedstrijd spelen tegen Jong
Gelre.
HERV. KERK
In de ontmoeting tegen Keune/Nieuwveld nam de
Gems na 15 min. een l—O voorsprong door een
A.s. zondag
vleugelschot van de linksbuiten. De Gems bleef
sterker hetgeen 5 min. voor de rust in een 2—O
voorsprong resulteerde, dankzij een doelpunt van
de linksbinnen.
In de tweede helft bleef de Gems over alle linies
Voorganger :
de betere ploeg. Zeven minuten nu rust werd het
3—0. De Comb. kreeg tegen de hechte defensie
Ds. D. Krugte, De Steeg
van de Gems geen kans. In de 20e min. werd het
4—0. Door doelpunten van de r.binnen en linksAanvang samenzang om 10.05 uur
half werd het 6—0. Hadden de Gems-spelers beheerster gespeeld dan was het ongetwijfeld een
overwinning met dubbele cijfers geworden.
GRANAAT GEVONDEN
De strijd tussen Jong Gelre en de Empo/Zuivel
Bij graafwerkzaamheden in het plan ,,Boonk" Comb. ging gelijk op. De beide achterhoedes wahebben gemeentearbeiders een granaat van 10 kg rhn in goede vorm en gaven praktisch geen kangevonden. De Hulpverleningsdienst is van deze sen weg. De Empo-keeper bleek een onneembare
vondst in kennis gesteld.
veste. Na de rust probeerde Jong Gelre door te
KERKDIENSTEN ZONDAG 4 JULI

JEUGDDIENST

drukken, maar men beging de fout teveel door
het midden te spelen hetgeen een kolf je naar de
hand van de Empo/Zuivel-defensie was. De linksbinnen van Jong Gelre liet nog een paar droomkansen liggen.
De stand is momenteel: 1. Jong Gelre 4—6; Gems
3—4; 3. en 4. E.G.V. en Zuivel/Empo 3—3; 5.
Keune/Nieuwveld 3 gesp. O pt.
Maandagavond worden de laatste wedstrijden gespeeld n.l. Gems—Empo/Zuivel on E.G.V.—Keune
/Nieuwveld Comb.
VOBDENSE POLO-TEAMS KWAMEN
ZEGEVIEREND UIT HET WATER
Zowel het heren- als het damesteam van de zwemen poloklub ,,Vorden '64" heeft zich vrijdagavond
prachtig gerevancheerd van de zware nederlagen
die de Vordense dames en heren begin vorige
week tegen BZ & PC uit Borculo te slikken hebben gekregen.
Het bezoekende dameszevental van ,,De Vogel"
uit Voorst werd met liefst 6—O verslagen, terwijl
de heren met een 7—O nederlaag de terugreis
naar Voorst konden aanvaarden.
De Vordense dames gingen vlot van start met
aanvallend spel. Dit resulteerde al na l minuut
in een l—O voorsprong toen Jet Smit uit een vrije
worp scoorde. De thuisklub bleef sterker en na
goed samenspel en vrij zwemmen wist Jet Smit
nog tweemaal achtereen te scoren 3—0. De Voorsterdames trokken nu helemaal in de verdediging, waardoor Gerda Verstoep de gelegenheid
kreeg de voorsprong tot 4—O te vergroten, zij het
dat de doelverdedigster van Voorst bij dit doelpunt niet geheel vrijuit ging.
Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld te zien.
De Vordense verdediging gaf bovendien geen
krimp zodat er voor de Voorster dames geen doorkomen aan was. Na mooi opgebouwde aanvallen
zorgde Gerda Verstoep tenslotte voor het vjjfde
en zesde doelpunt.
Hierna kwamen de herenploegen van ,,De Vogel"
en ,,Vorden'64" in het water. De 9—3 nederlaag
die Vorden enkele weken geleden leed in Voorst,
werd door een 7—O overwinning radikaal uitgewist.
Nadat de bal in het midden was geworpen werd
de Voorst-doelman al direkt verrast toen Rob
Parmentier met een afstandschot de roos trof
l—0. Enkele ogenblikken later was het opnieuw
Parmentier die met een afstandschot scoorde 2—O.
De Voorsterploeg was door deze snelle achterstand volkomen overrompeld. Rudi Eggink bracht
na een mooie aanval de stand op 3—0. Over en
weer werden nu schoten op de doelen afgevuurd.
Nog voor de rust scoorde Koos Oudsen het vierde
Vordense doelpunt.
Ook na de rust bleef de thuisklub aanvallend de
betere ploeg. Dit resulteerde in twee doelpunten
van Ton Brandenbarg, terwijl Rudi Eggink tenslotte de stand op 7—O bracht.
Wie heeft met de Bejaardentocht bjj Hotel
Bakker d« verkeerde pet meegenomen.
Gaarnr trrn«- b<>y.orj;(Mi bjj Hotel Bakker.

A T T E N T I E
A T T E N T I E
Zie deze week onze speciale etalage
A. J A N S E N

't Schoenenhuis

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van maandag 5 juli — vrijdag 9 juli
ZATERDAG 10 JULI WEER GEOPEND.

E S K E S
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Siemerink

zonnep

Vorden

Supro-gas
Ut", gas vnor i(>dere<'><
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
H.

, B. v. Hackl.w 31
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's
ROOKGEREI

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

in verschillende
kleuren, afgewerkt met witte
franje, kleurecht
met knik, vanaf
ƒ 48,50

opvouwbaar, bekleed met gezellige bonte stof op
schuimplastic, aluminium buis
vanaf
ƒ 18j!

weinig ruimte
innemend, royaal
tafelblad ƒ 19,35

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Het Vasa-merk is uw garantie voor vlotte modellen,
degelijke kwaliteit en afwerking. Ideaal ondergoed
voor uw kinderen. Voor meisjes: Camisole, vervaardigd uit gekamde Peru-katoen; met leuk
kantje, v.a. 1.45. Bijpassend Slipje, v.a. 1.45.
Voor jongens: Singlet, v.a. 1.95. Slip v.a. 1.50;
beide in netbreisel, in de maten 1 t/m 3.

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Assurantie kantoor
VORDEN

BU elk blik a 822 gram FRUITCOCKTAIL 2 speldjes gratis !

Slaapzakken

draadstoel

klapstoel

kunt u buiten laten staan, opstapelbaar voor opberg
ƒ 16,95

handig om mee te
nemen, prima zit

prachtige dessins
Leacril-vulling
rits rondom,
160 x 190 ƒ 49,50

ƒ 12,50

verzekeringen

hypotheken
en financieringen

inn?

2 pakken Spar SI AM-RIJST van 130 cent nu 115 cent - 10 %

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken è ƒ 1000,—

liy een flacon Spar Afwasmiddel 50 wasknypers voor 69 cent
100 gram PARISER-WORST van 52 et voor 48 et - 10 %
200 gram BOTERHAMWORST van 64 et voor 55 et - 10 %
47 et -

voor al uw

Zoekt u voor uw geld een

Elk 2e pak Spar-koffie (Rood) 50 cent GOEDKOPER - 10 %

l pak SPAR MARGARINE

J. van Zeeburg

9 et zegelkorting

110 et - 22 et

5 %% rente

l pak TOMBOLA

75 et - 15 et

l zak FRUITSTICKS

69 et - 14 et

Inlichtingen en prospect!
btf:

l pot SPAR JAM

l fles SPAR LIMONADESIROOP
l blik SPAR VARKENSVLEES
l zakje IJSBONBONS
l zakje TUM-TUM

l

10 %

OP HET VERS VLEES

ZEGELKORTING ! !

REMMERS
Zelfbediening
KOPEN BIJ DE SPAR ,
IS SPAREN BIJ DE KOOP l

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

144 et - 28 et

l litersblik AARDBEIEN van 165 et nu 159 et
l pot KERSEN OP SAP van 135 et nu 120 et
l pot MORELLEN
van 125 et nu 119 et

DE SPAR

de Heer W. ter Haar

20 %

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

ONDERLINGE
BRANDWAARBORGMAATSCHAPPIJ

.VORDEN
Kantoor:
J. H. TE PASKE Almensew. 27

wegens vakantie afwezig
van 3 — 12 juli

Telefoon 1 2 8 1

Voor dringende zaken wende
men zich tot de heer

Telefoon 1 3 7 9

H. J. GOTINK, Wilhelminal. 16
Vorden

Braud Maaidorser
aangeschaft
met patent graanvijzel.
Schudderlengte 4.05 meter.
Tevens TRACTOR-CHAUFFEUR en
HELPER op de gr.maaier gevraagd.
Aanbevelend voor alle landbouwwerk bij
het oudste adres

B. Seesink
't Hoge 5, VORDEN

f7.65 per fles

KEUNE

Voor de belangstelling
en attenties ondervonden
bij ons huwelijk, zeggen
wij hartelijk dank.

hun 25-jarige echtvereniging
denken.

Wegens verhuizing te
koop aangeboden:
kapstok, kamerlamp en
overgordijnen.
J. D. te Winkel
Zutphensew. 17, tel. 1290

Te koop: zware biggen.
Joh. Wesselink, Kranenburg
Te koop: toom biggen
H. Burkink, „De Sticht"
Wichmond
Te koop: 3 tomen biggen
A. J. Vruggink,
,,Riethuis", Delden
Te koop: toom beste biggen.
G. B. Lebbink, Onstein
E 47, tel. 6739

Insulindelaan

— Vorden

1283

tel. 1214

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE

P.C.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

89

GROTE POT ABRIKOZEN OP SAP

119

GROTE FLES JUS D'ORANGE

129

2 ZAKJES SOEP kip of vermicelli

89

ZOJUIST ONTVANGEN
LITERSBLIKKEN HELE SCHIJVEN PERZIKEN
deze week voor

139

98
98

250 gram RUMBONEN slechts

95

250 gram BANKETBAKKERSKOEKJKS

69

1 pak WAFEL en l pak KOFFIEKOEKEN samen voor

98

ZOMERPROGRAMMA

BRUINE BONEN of CAPUCIJNERS litersbl. nu voor

59

2 fles JAFFA VRUCHTENLIMONADE

98

voor de maanden juli en augustus 1965

Grote zak SCHUIMPJES de kinderen zijn er dol op

39

W

Vorden

H. E. TAKKENKAMP-IJSSELDIJK
hopen op woensdag 7 juli a.s. met hun
kinderen hun 25-jarig huwelijksfeest te
herdenken.
Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30
uur in zaal Schoenaker.

ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7 uur. 50 et. p. p.

Vorden, juli 1965
D 36

ft

X
X
X
X
X
X
X
X
X

In verband met het aftreden van de
heer D. KLEIN BLEUMINK als
directeur van de C.L.V. ,,Ons Belang" en de Coöp. ,,Samenwerking"
te Linde per 30 juni e.k., wordt
daartoe een

afscheidsreceptie
gehouden op ZATERDAG 3 JULI
H.S., 's middags van 1.30 tot 5.00 uur
in zaal Schoenaker op de Kranenburg, gemeente Vorden.
DE BESTUREN

WEGENS

n

x

X
X
X
X
X
X
X
X

KLKE WOENSDAGMIDDAG

ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.
DONDERDAG 8 JULI
EXCURSIE naar zuivel- en
kaasfabriek en een boerderij.
Verzamelen 's morgens 9 uui
aan de zuivelfabriek.

VAKANTIE

gesloten

EXTRA VOORDELIG ! ! !
LOLABORSTEL, VAATDOEK, THEEDOEK EN
2 PANSPONZEN dit samen voor

189

OP VERZOEK NOG EEN WEEK ! ! !
Bij elke kilo suiker 4 ALBINO'S >(zeer lekker gebak)
voor

79

TIJDELIJKE AANBIEDING ! ! !
ELZET KOFFIE per pak
ELK TWEEDE PAK 50 et REDUKTIE

182

98
39
99
79

GROTE STUKKEN BADZEEP 2 stukken voor
2 ZAKJES SOEPGROENTEN van 50 et voor
3 PAKJES VITELLA INSTANTPUDING
GROTE ZAK ZOUTE PINDA'S (300 gram)
GROTE OVALE BLIKKEN HARING IN
TOMATEN SAUS

69
169

DIXAP deze week geen 195 et maar

ZATERDAG 10 JULI
r\

RUITERSPORT door de landelijke
ruitervereniging
Graafschaprijders". Terrein
bij café ,,De Zon". Aanvang
7.30 uur. Entree ƒ 0,75 kinderen beneden 16 jaar 0,50.

VAN 5 JULI tot en met 17

Slagerij Vlogman

X

W A A R D E B O N
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U l FLES GOLDEN CAN LIMONADESIROOP VAN 170 et VOOR 149 et BOVENDIEN GRATIS l PLASTIC BEKKK

X

X

NIEUWSTAD

Nutsgebouw-Vorden

ZUTPHENSEWEG 5-7
VORDEN

heeft plaats voor :
zaterdag 3 juli a.s. met medewerking van

„THE ROCKIN DRIFTERS"

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

6EMS Metaalwerken N.V.

DANSEN
ANNO
1830

Fa. J.W.DLBERS
Vorden

Nieuwstad 5

kantoorbediende
± 1 8 jaar

nette werkster
2 dagen per week, van 8-4 uur.
Loon ƒ 30,—.
Aanvang liefst midden aug.

Mevr. Nieuwveld-Polet
D 52 f - Vorden - Telefoon 6680

Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D. A. drogisterij en
fotohandel

V O O R E L K E K L A N T pracht k o p e n schotel
slechts

l KILO SIAM RIJST verpakt
H. A. TAKKENKAMP

GEVRAAGD:

tel.

grandiose aanbiedingen!

200 gram CHOCOLAADJES

Show- en Dansorkest
Eet nu
VERSE HAANTJES
Bestel vroegtijdig

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO
voor u klaar bij:

fa. Boerstoel

Receptie in café ,,De Pauw" te Warnsveld van 4-5 uur.

Vakantiewerk gevraagd,
meisje, 15 jaar (3 jaar
Mulo) vanaf 5 juli.
Inlichtingen bur. Contact

Verloren: zilveren ketting met hanger, tegen
beloning terug te bezorgen bij
Dinie Romville, Dorpsstraat l

MET

te her-

Warnsveld, juli 1965
Vordenseweg 29, Warken

Te koop:
Imperial voor Volkswagen, waterleidingsinstallatie drukketel m. pomp
en motor en jonge hennen W.L. en zwartjes.
A. Schouten, Zutphenseweg C 77, Vorden

Te koop: boerenkoolplanten.
G. Koekevisch, Almenseweg 29, Vorden

SCHILDEREN

Dat ze nog lang voor elkaar en voor u
ons gespaard mogen blijven is de wens '
van hun dankbare kinderen
Henk, Annie

Biedt zich aan:
net R. K. meisje, 20 jaar
voor de maand juli.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop ± 125 jonge
hennen, 8 weekse, TestCost-Combi R x W
H. C. Kettelai-y,
B. v. Hackfortweg 4

MORGEN

B. UENK
en
H. J. UENK-MEMELINK

Koos Oudsen
Rieky Oudsen-Vos
Vorden, juli 1965
Wilhelminalaan 3

Te koop wegens overkom pleet, weinig gebruikte waskombinatie,
Scharff plus 4.
Baronesse van Menden
Wientjesvoort - Vorden
telefoon 1492

Elke week

Op maandag 5 juli D.V. hopen onze
geliefde ouders

ZORG TIJDIG VOOR UW

deviezen en
reisverzekering
COÖP.

BOERENLEENBANK

„VORDEN
Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

Goed kunnende typen en
telefoneren.
Sollicitaties aan bovengenoemd
adres

BAKKERSVAKANTIE
Van maandag 5 juli t.e.m. maandag
19 juli zijn gesloten de bakkerijen

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

hele of halve liter ijs!
om zelf een ,,lekker" toetje
van te maken.
Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—
11 iet gratis zakje yswaaiers

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Kerkhoven, Voskamp en
Filiaal Hartman
Van 12 t.e.m. 18 juli is gesloten

Bakkerij Gebr. van Asselt
Door de meerder»» drukte kan door de werkende bakkeryen,
GEEN BROOD WORDEN BEZORGD, dus wordt u beleefd
gevraagd uw benodigde brood te willen halen hij de volgende
bakkerijen :
SCHUPPERS

-

SCHURINK -

HARTMAN,

Ruurloseweg - HOORNENBORG - SARINK.

RADIO
TELEVISIE

Fa. G. ten Have

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 —

ZUTPHEN

—

TEL. 3813

A.E.G.
wasautomaten
wereldvermaard sinds mensenheugenis

Tentcampagne

Auto-rijlessen
VOOR SUCCES NAAR

MOLENBOUWER — VORDEN

„De Eendracht"

Uitgaande van de Europese Evangelische /ending

Vi-len voor u haalden reeds hun rijbewijs, allicht
kunt u het ook leren.

VRAAGT:

een monteur
voor het plaatsen en repareren van maalderijmachines en silo-installaties.
GEVRAAGD WORDT:
t zelfstandig kunnende werken
9 leeftijd 21 jaar en ouder
0 liefst rijbewijs A.

Van donderdag 1 juli tot en met

Theorie met het modernste materiaal en lichtbeelden. Praktyk in moderne auto's, ook DA F.

zondag 11 juui a.s.
T E

V O R D E N

U kunt zich opgeven bij:
J. II. HILFERINK, Almenseweg l~>, telefoon Kil!)

Terrein: ,,De Bleek".

Garage. TRAGTER telefoon 12">(i en op theorie
woensdagavond* kwart voor ueht hij eale Eskes.
Sprekers o.a.:
Ds. G. Kriicks uit Zeist

GEBODEN WORDT:
5-daagse werkweek
loon afhankelijk van prestaties en opleiding
huurkonpensatie voor 28 jaar en ouder
opneming in het Bedrijfspensioenfonds
Klein Metaal
4 % vakantiegeld
winstdeling.
INLICHTINGEN:
Stationsweg 2, telefoon 05752-1323
Hendrik van Bramerenstraat 8.

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING

99

BORCULO EN VORDEN
In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer niet eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (O.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

Evangelist J. Kits uit Doorn
Luitenant Poppema van het Leger
des Heils uit Doesburg
Evangelist W. Kos uit Doetinchem.

ELKE AVOND 8 UUR

Sigma
koelkasten

IEDEREEN WELKOM

Voor thuis
op vakantie
Opvouwbare tuin- en campingtafels, stoelen en
fauteuils.

GEZOND EN PRETTIG LEVEN MET

S I G M A koelkomfort

Veld- en campingbedden, 2 en 3-poots, verstelbaar
in frisse tinten of prachtige dessins, reeds vanaf
ƒ25,—

D DUURZAAM
D DOELMATIG
D VEILIG
Inhoudsmaten van 125 tot 240 liter

Phoenix en Hammersholm warm gevulcaniseerde
luchtbedden, met l jaar garantie, in effen of moderne dessins, vanaf
ƒ 19,75
Sherpa en Jamet slaapzakken, dekenmodel, vulling: dons, draion, leacril of wol, rits rondom,
effen en mooie exclusieve dessins, vanaf ƒ 31,—
Mepal kampeerservies, het beste, handig mee te
nemen.
Koel tassen, in frisse kleuren en dessins, vanaf
ƒ 11,75
DEALER: CAMPING GAZ — PRIMUS — V AP A
PEER GASTOESTELLEN.

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL — ZUTPHENSEWEG
A.N.W.B. TENTENVERHUURDER

KAM-

Tijdelijk: IJ S M A C H l NE
VAN

ƒ 59,— VOOR ƒ 10,— BIJ

AANKOOP VAN EEN

Sigma koelkast v.a. f 345.ER IS AL EEN SIGMA VAN 125 LITER VOOR ƒ 298,—
SIGMA — FRIMATIC KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

1 juli 1965

Tweede blad Contact

Raadsvergadering
RAAD VAN VORDEN DISCUSSIEERDE LANGDURIG
B. & W. GAAN BIJ DE KROON IN BEROEP INZAKE
AFWIJZING HINDERWETVERGUNNING

Bij de aanvang van de gemeenteraadsvergadering
van dinsdagavond j.L, waarbij de heer Gotink met
kennisgeving afwezig was, sprak burgemeester
A. E. van Arkel zijn vreugde uit over de verloving
van kroonprinses Beatrix met de heer Claus von
Amsberg.
Direkt na de officiële bekendmaking van deze
verloving heeft de heer Van Arkel namens het gemeentebestuur en de ingezetenen van Vorden een
telegrafische gelukwens verzonden zowel aan het
pas verloofde paar als aan Hare Majesteit de
Koningin en prins Bernhard. Spreker hoopte dat
het toekomstige huwelijk van prinses Beatrix en
Claus von Amsberg een zegen zal blijken te zijn,
zowel voor henzelf als voor ons land en volk.
Prins Bernhard werd gelukgewenst met zijn verjaardag. Ter gelegenheid van de verloving werden
de raad en de pers getrakteerd op Oranjebitter.
Namens de raad wenste de heer Meyer het jonge
paar van harte geluk. Tijdens de raadsvergadering
werd het gemeentebestuur een serenade gebracht
door de plaatselijke muziekvereniging die ter gelegenheid van de verloving een muzikale rondgang door het dorp maakte. Burgemeester Van
Arkel maakte hier nogmaals gewag van de felicitaties die naar het verloofde paar zijn gezonden.
Gemeente Vorden proefkonijn

Het eerste punt waarover werd gediscussieerd was
het verzoek van het waarnemend hoofd van de
Provinciale Landbouwkundige Dienst van Gelderland om een gemeentelijke bijdrage van ƒ 2.000,—
voor de financiering van het onderzoek „Verandering en leiding" in het kader van het Agrarisch
Welzinsplan voor Gelderland.
De totale kosten van dit onderzoek worden geraamd op ƒ 50.000,—, waaraan het Landbouw
Economisch Instituut, de stichting Gelderland
voor Maatschappelijk Werk, het agrarische bedrijfsleven en de Provinciale Landbouwkundige
Dienst eveneens een bijdrage leveren. B. & W.
stelden de raad voor de gevraagde bijdrage te leveren.
De heer Wesselink voelde er niet veel voor om
maar zonder meer ƒ 2.000,— op tafel te leggen.
„Het is natuurlijk wel een eer voor Vorden om
als proefkonijn gebruikt te worden, maar wat levert dit de gemeente eigenlijk op?" zo vroeg de
heer Wesselink. De gemeente Vorden betaalt en
andere gemeenten gaan er van mee profiteren
meende hij. De heer Norde was het hiermee eens.
„Onze kinderen zullen er echter wel van meeprofiteren", aldus de heer Norde.
De heer Bannink voelde er evenmin voor. „We
hebben landbouworganisaties, streckverbeteringen
ruilverkaveling etc. Het is beter de ƒ 2.000,— te
gebruiken voor een fonds voor het stichten van
speeltuinverenigingen in de wijken van Vorden",
zo meende hij. Wethouder Wuestenenk hield een
warm pleidooi om de gevraagde financiële bijdrage te leveren. Het betreft hier een voortzetting
van onderzoekingen die reeds zijn verricht. In
hoofdzaak heeft het onderzoek betrekking op
agrarisch gebied aldus de heer Wuestenenk. Hij
noemde in dit verband o.a. begeleiding agrarische
sociale voorlichting, betekenis van het hoger gezag b.v. (Rijk), toezicht van provinciale of nationale organisaties, besluitvorming, kiezen en benoemen van leiders in de agrarische sektor, voorlichting en hervorming op agrarisch gebied. Bovendien profiteren wij toch ook wel van dingen
die elders onderzorht zijn, zo meende de heer
Wuestenenk.
De heer Hartelman zag het belang van het onderzoek in. „Al ben ik ook niet zo enthousiast geweest in het begin, toch ben ik tot de conclusie
gekomen eraan mee te doen", aldus wethouder
Lenselink. Hierna volgde er hoofdelijke stemming
over het voorstel van B. & W. De heren Albers,
Bannink en Wesselink stemden tegen, zodat dus
werd besloten de gevraagde ƒ 2.000,— bij te dragen.
Grond voor vuilnisstortplaats

In de openbare raadsvergadering van 23 juni 1964
besloot de raad van de heer H. Waenink, D 36 d,
plm. 12467 m- grond te kopen. Deze aankoop geschiedde onder voorwaarde dat door G. S. gunstig
zou worden beschikt op de door de gemeente ingevolge de „Verordening op de ontgrondingen in
Gelderland" in te dienen aanvraag om vergunning tot het ontgronden van het onderhavige perceel en dat voorts de vereiste hinderwetvergunning tot het oprichten en onderhouden van een
vuilnisstortplaats op dit perceel zou worden verkregen. Dit raadsbesluit werd door G. S. goedgekeurd.
Omdat tegen de ontgronding als tegen het verzoek
om een hinderwetvergunning meerdere bezwaren
zijn gerezen hebben B. & W. uitvoerig met G. S.
van gedachten gewisseld over het voor en tegen
van het ontgronden en het storten van vuilnis op
bovengenoemd perceel. G. S. hebben toen laten
onderzoeken of er in Vorden nog andere terreinen zijn die voor het beoogde doel geschikt kunnen worden geacht. Dit onderzoek had tot resultaat dat G. S. een achttal terreinen hebben gevonden.
B. & W. zijn het niet met de zienswijze van G. S.
eens. Volgens B. & W. ligt er maar één terrein
gunstig voor een stortplaats. Dit terrein is eigendom van de familie Westerholt en ligt in het
buurtschap Delden. Het is echter de vraag of de
gemeente dit terrein langs minnelijke weg in

bezit kan krijgen. Gelukt dit niet dan zou het uitbreidingsplan gewijzigd moeten worden en een
onteigening moeten volgen.
Dit alles vergt echter te veel tijd want er moet
n.l. op korte termijn een voorziening worden getroffen. Op 14 juni j.l. hebben G. S. inmiddels afwijzend beschikt om het verzoek om vergunning
ingevolge hinderwet. De in de beschikking naar
voren gebrachte overwegingen gelden evenzeer
voor de door G. S. aangewezen terreinen.
B. & W. stelden de raad hierna voor om tegen de
afwijzende beschikking van G. S. op het verzoek
om hinderwetvergunning beroep in te stellen bij
de Kroon.
De heer Meyer was het volkomen met B. & W.
eens. Wij hebben een stortplaats broodnodig en
als een ander lichaam op de stoel van het gemeentebestuur gaat zitten past dit niet in een democratisch bestel, zo sprak hij. De heer Hartelman
wees er op dat de woonwagenbewoners zelf het
meest bij een spoedige oplossing zijn gebaat. De
heer Wesselink die een langdurige procedure in
het verschiet ziet vraagt of de adviseurs van G.
S. niet tot andere gedachten zijn te brengen.
De raad schaarde zich uiteindelijk unaniem achter
het voorstel van B. & W. om beroep aan te tekenen bij de Kroon.
B. & W. zullen dan alsnog hun pogingen om vergunning tot ontgrondig van het betreffende perceelsgedeelte te verkrijgen voortzetten. De heer
Waenink wil eindelijk wel eens weten waar hij
aan toe is, aldus de heer Van Arkel. Aangezien
nog steeds niet tot het passeren van de transportakte kan worden overgegaan besloot de raad het
terrein in optie tot koop te nemen voor een periode van maximaal vijf jaar. Het jaarlijks aan de
heer Waenink te betalen optierecht zal ƒ 876,42
bedragen.
Aankoop grond in plan „Boonk"

In het belang van de volkshuisvesting en ter uitvoering van het uitbreidingsplan „Boonk" besloot de raad tot aankoop van 0.58.80 ha grond,
eigendom van deVordense Coöperatieve Zuivelfabriek. Het tota^kler vergoedingen is getaxeerd
op ƒ 17.436,- . M
Zoals reeds °£^HI a &rt J-l- door de raad was besloten zal 1558 m*van dit perceel tegen wervingsko»ten aan de Her-stellingvsoordverenigit
gendom worden^J^-gedragen, zodra de gemeente eigenares9^|jBHiet perceel is geworden.
Voorts besloot^l^Kad ƒ 8.318,50 uit de gemeentekas beschikbaat^B stellen voor de aanschaffing
van schoolmeuberen voor de R. K. lagere school
op de Kranenburg.
v
Voor het veranderen van de bestuurskamer van
de Bijzondere school op het Hoge besloot de raad
ƒ 7.300,— beschikbaar te stellen.
Benoeming onderwijzeres

Voor de betrekking van onderwijzeres aan de
o.l. dorpsschool in de ontstane vacature, wegens
pensionering van mej. E. C. Nipius werd met elf
stemmen voor en één blanko benoemd mej. G.
Wallinga uit Blesdijke. Zij stond als nummer één
op de voordracht van drie.
De heer Regelink vond het niet in belang van
mej. Wallinga en de gemeente dat deze benoeming zolang op zich heeft moeten wachten. Van
de zijde van B. &W. werd de heer Regelink medegedeeld dat de drie kandidaten pas onlangs zijn
geslaagd en dat de raad niet iemand kan benoemen die nog niet volledig is geslaagd. De heer
Wesselink vond het jammer dat er geen keus gemaakt kon worden uit mensen die reeds enige
praktische ervaring hebben.
Ten behoeve van trottoiraanleg en de verbetering
van de Schoolstraat, Het Hoge en de Insulindelaan hebben zich 15 eigenaressen en eigenaars bereid verklaard stroken grond om niet aan de gemeente af te staan.
De heer Bannink merkte op dat de weg van sigarenmagazijn „Hassink" tot aan de Bijz. school
op het Hoge een rommelige indruk maakt. Aan
de kanten is deze weg hier en daar opengebroken.
Mede met het oog op de schoolgaande kinderen
verzocht de heer Bannink aan B. & W. deze weg
vlot af te maken. De voorzitter deelde mede dat
al naar gelang de subsidiemogelijkheid weer een
gedeelte zal worden afgemaakt. Helaas kan dit
niet in één keer, aldus de heer Van Arkel. De
heer Wuestenenk voegde hier aan toe dat momenteel subsidie beschikbaar is gesteld voor de
Schoolstraat tot aan de Smidsstraat.
Het was de heer Albers opgevallen dat bij de
namen van personen aan de Schoolstraat, die
stroken grond om niet hebben afgestaan, de naam
van de heer Van Ark ontbrak. De voorzitter deelde mede dat de heer Van Ark nog niets van zich
heeft laten horen.
Rondvraag

Bij de rondvraag kwamen weer diverse wegen ter
sprake die nodig verbeterd moeten worden. Zo
wees de heer Schurink op de Almenseweg, de heer
Bannink maakte B. & W. opmerkzaam op de gevaarlijke bocht bij de Nordebrug. B. & W. heeft
bij de H. E. K. verzocht hier waarschuwingsborden te plaatsen, aldus de heer Van Arkel.
Voorts verzocht de heer Bannink om spoedige behandeling van enkele kwesties inzake aankoop

van gronden. De heer Wesselink zou gaarne zien
dat er aan één zijde van de Berend van Hackfortweg een parkeerverbod zou worden ingesteld,
b.v. het ene jaar aan de linkerhelft en het andere
jaar aan de rechterhelft. De heer Koerselman bepleitte een oversteekplaats voor voetgangers bij
sigarenmagazijn Eyerkamp en de Nutskleuterschool. Hem werd medegedeeld dat Rijkswaterstaat hier niets voor voelt.

27e jaargang no. 14

De heer Waldo en mevr.
Werna geven met grote
blijdschap kennis van de
geboorte van hun hengst
ANTOON

GROTE TOl^TREKWEDSTRIJDEN
O!' KOMST

Wij noemen hem Toontje

Al verschillende jaren worden op een terrein bij
café „De Zon" alhier de traditionele touwtrekwedstrijden georganiseerd, in het kader van het
zomerprogramma van de VVV.
Deze toernooien zullen thans worden gehouden
op woensdag 21 juli a.s. en de finale op woensdag 4 augustus. De organisatie van deze evenementen is weer toevertrouwd aan onze plaatselijke touwtrekvereniging „'t Medler".
Er hebben zich reeds een aantal ploegen voor dit
toernooi opgegeven, maar men verwacht een nog
grotere deelname om de aantrekkelijkheid van drze wedstrijden te vergroten. Sterke mannen uit de
buurtverenigingen en uit de bedrijven etc. zijn
van harte welkom.
De ploegen zullen evenals voorheen worden geformeerd uit 6 man met een leider. Ploegen, die zijn
aangesloten bij de Nederlandse Touwtrekkers
Bond en hier in kompetitieverband meespelen,
zijn voor deelname uitgesloten.
Door de kommissie zullen weer prachtige prijzen
beschikbaar worden gesteld. De strijd om het
kampioenschap van Vorden, welke titel verleden
jaar door de gemeenteploeg van Ruurlo werd behaald, belooft ook nu weer sensationeel te worden. Er is voor de eerste prijswinnaar een fraaie
beker beschikbaar. Opgave kan geschieden bij de
voorzitter van de T.T.V. „Medler" de heer G. Hendriksen, Medler D 96 alhier t m. woensdag 14 juli
a.s. (Zie voorts advertentie in dit nummer).

Wij danken allen voor de
belangstelling tijdens de
zwangerschap en de geboorte ondervonden.
Vorden, 27 juni 1965
Dorpsstraat 32

Wapen- en Sporthandcl

VOOR HET OVERTREKKEN EN
BIJVULLK1V VAN UW
MATRASSEN .

GEVRAAGD:

timinerlieiien

VOOR BEROEP BEDANKT

Ds. J. Rowaan, gereformeerd predikant te Westmaas (bij Rotterdam) heeft voor zijn op hem uitgebrachte beroep door de Geref. kerk alhier bedankt.

en

ijzervlechters

BENOEMD

Onze plaatsgenoot de heer H. W. Ruesink, adjunkt kommies A ter gemeentesekretarie alhier
mocht een benoeming ontvangen als kommies A
-emeentesekretarie van Eibergen (afd. financiën).
GBflfcAAGD

Onze plaatsgenote r
de aan de Rijkskw
de akte onderwijs.

. R. Nieuwenhuis slaag.iool te Doetinchem voor

fa. MARTENS

Aanmelden dagelijks van
8-5 uur.
BOUW- EN RlOOLWATEBZUrVERINGSINSTALLATIK 'T IIOGK - VORDEN

Fa. van der Bron en Visser

LAM1MONOPTOCHT

Onder auspiciën valÉ£? Oranjevereniging vond
dinsdagavond een la^Hpnoptocht plaats waaraan
een groot aantal luieren deelnam. Vooafgegaan door de muziekvereniging „Concordia" mot
de leden van de drumband trok men naar het gemeentehuis waar burgemeester Van Arkel in tegenwoordigheid van alle raadsleden en gemeentesekretaris (er was juist raadsvergadering) de
talrijke aanwezigen en kinderen toesprak waarin
spreker de verjaardag van Z.K.H, prins Bernhard
en de verloving van H.K.H, prinses Beatrix met
de heer Claus von Amsberg in gloedvolle woorden
herdacht. Een driewerf hoera werd uitgebracht
waarna de muziek het Wilhelmus speelde dat
door de aanwezigen werd meegezongen. Vervolgens trok men door de diverse straten van ons
dorp.
Des avonds vond op het verlichte marktplein een
openluchtbal plaats waaraan door tal van ingezetenen en vakantiegangers werd deelgenomen onder de vrolijke tonen van „Eight Castle Five", een
plaatselijke band, bestaande uit: Ton Dolphijn,
Johan Dolphijn, Roei Huizinga, Harrie Haverkamp en Johan van der Loght, die veel succes
oogstten met nummers als: La Comparsa, Carioca
Hawaï Tatoo enz.

DEN HAAG

GEVRAAGD:

Kantinejuffrouw
HOOG LOON.

Aanmelden dagelijks van
8-5 uur.
HOUW- EN RIOOLWATER/UIVERINGSINSTALLATIE 'T HO(iE . VORDEN

Fa. van der Bron en Visser
DEN HAAG

dient
Puro» heel
de huid

t ij f/ e l ij k met
1 JAARGETIJDE

E M PO Rijwielfabriek

SPEL&JS

II. B. EMSBROEK N.V. - VORDKN

Uit s e r i e v a n 4
D ij t u b e v a n f 1.-

TOUWTREKKERS NAAR RUURLO

Op zondag 4 juli a.s. zal er in Ruurlo door de
touwtrekvereniging „Brui!" een groot touwtrekkerstoernooi worden georganiseerd, waaraan weer
alle Achterhoekse teams, die zijn aangesloten bij
de Nederlandse Touwtrekkers Bond zullen deelnemen.
Dit is de tweede helft van de Bondskompetitie en
het vijfde toernooi van dit seizoen.
De touwtrekverenigingen uit Vorden en omgeving
spreken dit seizoen een geducht woordje mee.
Als jury-leden zullen fungeren de heren Th. Eekhardt, Th. Zieverink en H. v. d. Barg, Vorden.
NITSKLEUTERSCHOOL
„KROEZESTULP"

KIJKAVOND
voor ouders op dinsdagavond G juli
van 7-9 uur.

Ouders, kom eens naar het
werk van uw kleuters kijken.
De leidsters

Op ons kantoor is plaats voor:

i ELEFONISTE
Sollicitanten moeten bereid
zijn ook eenvoudig administratief werk te verrichten.

Administratieve kracht
(mannelijk of vrouwelijk).
Voor beide funkües is het typediploma vereist.
Voor goede krachten die flink
willen aanpakken betalen wij
een zeer goed salaris.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan
ons adres Enkweg 17, Vorden.
Na kantoortijd is de heer D. Luichies, dr
Boonk 13, Vorden, ook gaarne bereid alle
gewenste inlichtingen te verstrekken.
k . v . i n . plaatsruimte moesten enkele berichten in
(ley,n editie komen te vervallen.
Wy verzoeken de adverteerders vriendelijk doch
dringend er voor te zorgen dat tl e eopy van advertenties uiterlijk dinsdagavond* in ons bey.it is.
Wij vertrouwen op uw aller medewerking J

Tot onze grote droefheid overleed heden, op
80-jarige leeftijd, in het ,,St. Walburgisziekenhuis" te Zutphen, na het ontvangen
van het Heilig Sacrament der zieken, onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
JOIIANNA ALOVVYSA ROUWEN
weduwe van
Aiitonius Aloysius Seesinj;
Auxi Ie Chateau:
(Frankrijk)
A. SEES1NG (R. K. priester)
Lobith:

C.
D.
en
Ketapang: A.

SEESING
SEESING-JURJUS
kinderen
SEESING (Passionist)

Tip-top aanbieding
VORDEN

Prima TAFELZEIL met linnenrug
deze week
ƒ 4,98
MOOI K DEKENS

1-persoons
2-persoons

Zutphenseweg 5-7
Telefoon 05752 . 1546

ƒ 18,95
ƒ 21,50

KEUKENSTOELEN zowel notenkleur als
blank gelakt
ƒ 12,08

met: Freddy Quiiin, Jaqueline Sassard.

leerlingen ol
gevorderden

KOKOSMATTEN vanaf | 8,!)5 per meter.

Zuidzee-melodieön, geheimzinnig bijgeloof
en drie matrozen, die altijd weer naar zee
terug moeten.

L

TOEGANG 14 JAAR

J. SEESING
M. SEESING-WEG
kinderen en kleinkind

DOOR
STUDIE
VOORUIT

Mooie SLAAPZAKKEN met pol. vulling
tegen zeer s p e c i a l e prijs ƒ 28,75

in alle afdelingen van de
fabriek, speciaal in de

Californië: L. SEESING
(U.S.A.)
F. SEESING-NIESSEN
en kinderen

i.upcrslagerij en de apparatenbouw v. d. centrale verwarming.

L. SEESING

Radinghem par Frugcs:
(Frankrijk)
F. SEESING (R. K. priester)
Vorden:

Freddy, und das lied

plaats voor:

Rio Branco:Fr. SEESING O.F.M.
(Brazilië)

Vorden:

Deventer

ZONDAG 4 JULI, 8 UUR:

Wij hebben
ANNO 1830

KAI'OKMATRASSEN prima damast on
zuivere Java-kapokvulling
1-persoons
ƒ 69,—
'ersoons
ƒ 98,—

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema —

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

(Borneo)
Wehl:

""Nutsgebouw""

G. SEESING
G. SEESING-HUININK
en kinderen

Californië: A. SEESING
(U.S.A.)
A. SEESING-OOSTDAM
en kinderen
Vorden, 29 juni 1965
D 19 't Groenedal
De overledene is opgebaard in het ,,St. Wall>iii-L;ï::-ziekenhuis" te Zutphen. Bezoekuren:
11-12, 3-4, 7-8 uur.
De H. Mis van requiem zal worden opgedragen vrijdag 2 juli om 10 uur in de R. K.
kerk te Kranenburg, gem. Vorden, waarna
begrafenis op het R. K. kerkhof.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in /aal Schoenaker.

De hele week

L.T.S.-ers k u n n e n vrijdags vertier

Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gnnn

Vrijdagavond
en zaterdag
200 gram boterhamwor.st
200 gram bloedworst
200 gram ontbijtspek
200 gram tongworst
l kilo vet spek
zolang de voorraad strekt

leren aan de Centr. Verw. School

280 et
290 et
300 et
60
50
70
70
150

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Ie Apeldoorn.

Top-tip aanbieding
MEISJES BLOUSES vanaf

ƒ 2,75

TRICOT NYLON OVERHEMDEN ƒ 10.95
ZWEMSLIFS - alle maten

Touwtrekken gevraagd

ƒ

5,50

Voor het grote touwtrektoernooi op
WOENSDAG 21 JULI A.S.
dat in het kader van het VVVprogramma wordt georganiseerd, worden nog deelnemende ploegen gevraagd van bedryven, buurtverenigingen e.d.

Ziekenfonds
TE «OOK

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOMMEERDE CHEMISCH
KEINIGINGSPROCES
wordt uitsluitend geleverd
door

CHEMISCHE

*•

WASSERU

Aan dj.^^i- zekerden wonende
O f omgeving.
in Vor

W'

Wij delen u mede, dat onze vervoerders te
Vorden de heren A. G. Tragter en R. G. J.
Kuypers na l juli 1965 geen ziekenvervoer
meer voor rekening van het ziekenfonds
zullen verzorgen.

Wilt u verzekerd yjjn van t
en goed verzorgd

ziekenvervoer
l met E.H.. ;.O.-dip!om;i ,

bel dan

A. G. Wolsink
TELEFOON O 57 53 - 14 93
bij geen gehoor 05753-165(5

l Rap 2 versnelling nieuwe
l Rap 3 versnelling als nieuw
l Rap 3 versnelling
ƒ 195,—
l Sparta 2 versnelling f 165,—
l Solex oto
1 Monark scootermodel bromfiets en
2 jongensfietsen voor de leeftijd van J 8 jaar.

Na die datum zal alle ziekenvervoer voor
rekening van het ziekenfonds worden uitgevoerd door de vervoerders te Hengelo G.
A. G. WOLSINK,
Telefoon 05753-1493 en
A. B. WOLSINK
Telefoon 05753-1256

sinds 1890
depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Speciale aanbijptg
bromfietsen

Het ziekenvervoer zal dus na
l juli 1965 moeten worden aangevraagd bij de meldingspost
te Goor, telefoon 05470-2800 of
bij de genoemde vervoerders.
UITSLUITEND VOOR
SPOEDVERVOER zal in een
voorkomend geval een beroep
kunnen worden gedaan op één
van beide vervoerders te
Vorden.
Voor de goede orde delen wij u nog mede,
dat de;:c wijziging geen verband houdt met
een reorganisatie, maar uitsluitend met de
bedrijfsvoering van genoemde firma's.
Het ziekenvervoer werd door hen steeds
uitstekend verzorgd en de verbreking van
i ir relatie heeft na overleg en in goede verstandhouding plaats gevonden.

RIJWIEL- EN
BROMFIETSBEDRIJF

A. G. Tragter
Telefoon 1256

TER GELEGENHEID VAN
DE VERLOVING VAN ONZE
PRINSES A.S. ZATERDAG

oranjü-veriovings-gebak
mooi en lekker, 5 stuks ƒ 2,10
BAKKERIJ

HENGELO (GLD.)

Het bestuur,
G. W. Wissink, (sekretaris)

STOFFEERWERK

Dansen
Orkest: „THE WHITE W AVE'S"

Helmink

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis, dat op de sekretarie
dezer gemeente gedurende het tijdvak vaoi maandag, 5 juli tot en met dinsdag 13 juli 1965, van
des voormiddags 8.30 - 12.30 uur ter inzage ligt
een door A. J. Eijkelkmp, E 109 te Vorden, ingediend plan voor de bouw van ean woonhuis nabij
de rijksweg Vorden-Ruurlo en de weg van het
Medler naar het Onstein op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D nr. 1764
ged.
De bouwvergunning voor dit plan kan worden
verleend krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet.
De eigenaren der aangrenzende en nabij gelegen
gronden worden tot en met dinsdag, 20 juli 1965
in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen plan bij
burgemeester en wethouders in te dienen.
Vorden, l juli 1965
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

enkele dagen.

VOOR AL UW

\.s. zaterdag 3 juli

BEKENDMAKING

Gevraagd per 15 augustus meisje- voor halve
dagen of werkster voor

Nieuwstad — Telefoon 1384

Zaal Langeier

Opgaven s.v.p. zo spoedig mogelijk, uiterlijk t.m. woensdag 14 juli b{j G. J. Hendrlksen, D 96 M e.d Ie r, telefoon 6764

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Mevr. Huizinga, Smidsstraat 17, Vorden,
Telefoon 1463
Te koop: neurende en
vers gekalfde koeien, 20
tot 25 liter melk per dag
Verhandel Vlogmaii

C 23

