
Donderdag 20 juli 1967
29e jaargang no. 17

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 JULI

Hervormde kerk
Attentie, de eerste dienst begint om HALF NEGEN
8.30 uur ds. C. J. Pak van Barchem

10.30 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alteen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Marcus Cornelis Berendina Maria, zoon van
H. C. J. van der Linden en M. A. J. Kolkman;
Wendoline Loline Emilie, dochter van Jonkheer H. F.
van Panhuys en N. H. de Vries;
Gerhard Johan, zoon van G. J. Wagenvoort en H. Po-
terman;
Janny, dochter van J. A. Korenblek en H. R. Broekman.

Agenda

26 augustus

8 september

9 september
10 september

Zwemwedstrijden Jong Gelre te
Lochem.
Kringsportdag Jong Gelre te
Warnsveld.
Sokkenbal Jong Gelre in de
Exelse molen.
„Hoedenbal van de carnavals ver.
„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg
Landdag Jong Gelre. Climax te
Lochem.
Weekenduitwisseling Jong Gelre
in Abcoude.
Idem als 8 september.
Idem als 8 september.

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

FINALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
KAMPIOENSCHAP VAN VORDEN
Woensdagavond 26 juli a.s. zullen op het bekende ter-
rein achter het gymnastieklokaal de finales plaatsvinden
van de touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van
Vorden. Een en ander wordt georganiseerd in het ka-
der van het VVV-programma, in samenwerking met de
plaatselijke touwtrekvereniging Medler.

Gelderse Welstandskommissie gaf
Vordense gemeenteraad stof tot praten

In de dinsdagavond in Vorden gehouden raadsvergade-
ring, waarbij de heren Koerselman, Hartelman en Klein
Brinke afwezig waren, kwam onder meer aan de orde
dat de gemeentelijke bouwverordening voorschriften
moet bevatten inzake het uiterlijk van te bouwen en van
bestaande gebouwen de zgn. welstandsbepalingen.
Hiervoor dient de gemeenteraad een deskundig kollega
aan te wijzen voor het schriftelijk uitbrengen van ad-
vies bij de toepassing van deze welstandsbepalingen.
De voorzitter deelde mede dat de gemeente Vorden vele
jaren van de diensten van de Gelderse schoonheidskom-
missie gebruik heeft gemaakt. Na reorganisatie werd
de Gelderse Welstandskommissie opgericht. Van de
diensten van deze kommissie heeft de gemeente even-
eens gebruik gemaakt. De hoofdingenieur van de volks-
huisvesting en de bouwnijverheid acht het gewenst dat
de daarvoor in aanmerking komende gemeenten in Gel-
derland deze Gelderse Welstandskommissie aanwijzen
als bovenomschreven deskundig kollege. Dit voorstel
werd door B & W aan de raad voorgelegd.
De heer Gerritsen (Boerenpartij) was van mening dat
wanneer de raad de Gelderse Welstandskommissie gaat
benoemen er wederom een instantie wordt ingeschakeld
die vertragend zal werken. Door centralisatie van de
beoordeling der bouwtekeningen zal op deze manier een
Opstuwing van werk ontstaan, die toch een wachttijd
van enkele weken zal gaan vergen.
De heer Gerritsen was van mening dat de gemeente
Vorden over een deskundig gemeentearchitect beschikt.
Toegevoegd aan B & W ontstaan er een deskundig kol-
lege die zeer wel in staat moet worden geacht de ont-
werpen van de in het algemeen deskundige architecten
te beoordelen. Vanwege de plaatselijke bekendheid zal
dit kollege zelfs een voorsprong hebben op een kollege
gezeten achter een bureau in Arnhem, aldus de heer
Gerritsen. Spreker betwijfelde het of de samenwerking
tussen de gemeente en de Welstandskommissie wel goed
is. De heer Gerritsen had derhalve zijn oor te luisteren
gelegd bij de aanvragers en aannemers in de omtrek.
De reakties van deze mensen waren zonder uitzonde-
ring somber te noemen aldus de heer Gerritsen, die ten-
slotte voorstelde de zaak zo lang mogelijk in eigen han-
den te houden.
Hierna ontstond er een langdurige diskussie in de raad
over deze materie. De voorzitter jfK geen heil in de door
de heer Gerritsen voorgestelde^pmmissie. Gezien de
eisen die er aan een dergelijke kommissie gesteld wor-
den krijgen we dit niet spits, bovendien wordt het veel
te duur, aldus de heer Van Arkel.
Waarom moet er altijd iemand van ver weg komen,
vroeg de heer Bannink '(CHU) zich af. Het voorstel van
de heer Gerritsen is beslist het proberen waard.
De heer Wesselink (VVD) was 4fchier niet mee eens,
voor een dergelijke kommissie wRt men nu eenmaal
goed vakkundig onderlegd zijn, aldus was zijn mening.
De heer Lichtenberg (KVP) vroeg zich af of men er wel
goed aan zou doen dit ter plaatse aan te pakken.
De heer Wesselink stelde de raad voor de door B & W
geadviseerde kommissie van jaar tot jaar te benoemen
met eventueel de mogelijkheid tot verlengen en met
het recht de benoeming per jaar op te kunnen zeggen.
Behoudens de heren Gotink en Gerritsen (beiden Boe-
renpartij) en de heer Bannink (CHU) werd het voor-
stel van de heer Wesselink aangenomen.
De door de heer Gerritsen geadviseerde kommissie werd
door de raad met 7 tegen 3 stemmen afgewezen.

Traktatie
De heer Norde (CHU) vond dat men elkaar in de raads-
zaal vaak moeilijk kan verstaan. De voorzitter deed een
beroep op de raad (art. 10 en 17) om o.m. elkaar te la-
ten uitpraten.
Ter gelegenheid van zijn benoeming tot ridder in de or-
de van Oranje-Nassau, waarvoor de heer Van Arkel van
de raadsleden destijds een bloemenhulde in ontvangst
had mogen nemen, bood de burgervader de raad en de
pers bij de koffie een traktatie aan, dat zeer in de
smaak viel.

Benoeming onderwyzeressen
Ter voorziening in de vakature van mej. Scheltens is
per l augustus a.s. mej. H. Bakker te Zuidwolde tot
onderwijzeres aan de openbare lagere school dorp be-
noemd. In de vakature van mevr. F. Klein Bramel-Schip-
hof is tot onderwijzeres aan de openbare lagere school
Linde benoemd mej. A. R. van der Mei te Brummen.

Beeklaan wordt geen Vordense Beeklaan maar
Komvonderlaan
Omdat er in Wichmond ook reeds een Beeklaan is stel-
den B & W op voorstel van de direkteur van het post-
kantoor voor om de weg geprojekteerd ten noorden van
de Vordense beek de naam Vordense Beeklaan te ge-
ven. De heer Wesselink was het hier niet mee eens en
stelde voor de oude historie te laten leven en de laan
de Komvonderlaan te geven met als alternatief Prins
Hendriklaan. De raad wilde er geen gewetenskwestie
van maken en besloot tot de naam Komvonderlaan.
Van de heer Schut uit Eerbeek die op 20 april jl. is
overleden aanvaarde de raad het aan de gemeente Vor-
den gelegateerde schilderij voorstellende het kasteel
Vorden.

Verkoop en aankoop grond
De raad besloot voorts tot verkoop van 2 gedeelten van
het industrieterrein resp. groot 2212 m2 en 660 m2 aan
Bijenhof's fijnhoutbewerking. Indertijd had de raad aan
de fa Bijenhof reeds het recht van eerste koop verleend.
De verkoopprijs bedraagt ƒ 6,— per m-' d.w.z. een tota-
le koopsom van ƒ 17.232,—.
Aan de heer F. B. Boogiaerdt uit Lichtenvoorde ver-
kocht de raad 605 m- grond in plan Zuid a ƒ 22,— per
m- hetgeen een totale koopsom van ƒ 13.310,— is. De
heer B. wil aan de Beatrixlaan een woning bouwen.

Ten behoeve van de verbetering van Het Hoge en de
Nieuwstad hebben verschillende eigenaren zich bereid
verklaard stroken grond om niet aan de gemeente af te
staan.
In verband met het ontwerp-bestemmingsplan Medler-
Tol besloot de raad voorts om 4194 m- grond aan te
kopen van de heer J. A. Eykelkamp, Vorden. De koop-
som bedraagt totaal ƒ 8.888,— t.w. 4194 m2 ruw binnen-
terrein a ƒ 2,— per m2 en ƒ 500,— voor derving van
inkomsten en relatieve verzwaring van de onderhouds-
kosten en lasten van de gebouwen. De raadskommissie
voor grondaankopen heeft zich met bovenstaande kun-
nen verenigen.
Op 22 november 1966 besloot de raad tot onteigening
van o.m. —.62.26 ha grond van de heer A. H. A. Hart-
man alhier. Omdat intussen een minnelijke schikking
is getroffen besloot de raad bovengenoemd raadsbesluit
in te trekken. De heer Wesselink werd desgevraagd
medegedeeld dat de fam. Hartman door de gemeente
niets meer in de weg wordt gelegd. Zoals bekend wil
de fam. Hartman een motel bouwen.

Herstel konstruktiefouten school Wildenborch
Naar aanleiding van een schrijven van het bestuur van
de school Wildenborch, waarin het bestuur wijst op kon-
struktiefouten die in 1960-1961 zijn gemaakt bij de alge-
hele verbouwing en waarbij nu om medewerking van
de gemeente werd gevraagd, deelde de voorzitter mede
dat de gemeentearchitekt inmiddels rapport heeft uit-
gebracht. De heer Bakker, architekt van de verbouwing
heeft de kosten van herstel geraamd op 1.207,—. Aan-
gezien de gemeentearchitekt dit bedrag redelijk vond,
besloot de raad de gevraagde medewerking te verlenen.
Tevens stelde de raad ƒ 886,40 beschikbaar voor het
aanschaffen van een luxaflex zonnewering voor 2 klas-
sen aan de zuidzijde van de school Wildenborch. De aan-
wezige gordijnen voldoen nl. niet.
Het bestuur van de Kath. Stichting Sint Antoniusscho-
len, Kranenburg heeft de gemeente verzocht gelden be-
schikbaar te stellen voor het aanschaffen van nieuwe
leer- en hulpmiddelen voor het godsdienstonderwijs; een
nieuwe aanvankelijke leesmethode en het aanschaffen
van meubilair, leer- en hulpmiddelen voor het vak han-
denarbeid. Naar aanleiding v^i deze aanvraag deelde
de voorzitter mede dat voor t^fcfodsdienstonderwijs een
totale vernieuwing aan de ga^^is. In principe kan me-
dewerking worden verleend maar omdat de normen
voor het beschikbaar stellen van gelden nog niet be-
kend zijn, zal over het bedrag der uitgaven t.z.t. nog
overleg met B & W dienen te worden gepleegd na ad-
vies van de inspekteur van het lager onderwijs. Wat be-
treft het aanschaffen van een^fcuw aanvankelijke lees-
methode deelde de heer Van^P^kel mede dat dit uit
de gewone exploitatievergoeding dient te worden betaald.
Voor het vak handenarbeid vonden B & W acceptabel; 2
handenarbeidtafels, 10 tabourets en l opbergkast voor
totaal ƒ 767,50, terwijl voor gereedschappen en mate-
riaal een bedrag van ƒ 8,—- per leerling acceptabel is.
De school telt 122 leerlingen. Op voorstel van B & W
besloot de raad in totaal ƒ 1.767,50 beschikbaar te stel-
len.
De heer Lichtenberg '(KVP) werd o.m. medegedeeld,
dat wanneer de school bv. aanvragen meent te moeten
indienen inzake verbouwing etc. eerst kontakt met het
gemeentebestuur moet worden opgenomen. Dit is de
gebruikelijke weg aldus deelde de heer Plas mede.
Voor de aanschaf van het zgn. intellectuele materiaal
t.b.v. de R.K. kleuterschool besloot de raad ƒ 211,50
beschikbaar te stellen.

T.m. zaterdag nog 10 pet. korting
Profiteer nu nog!

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

Bouw autoboxen aan het Wiemelink
B & W verwachten dat t.z.t. bij meerdere bewoners van
de in aanbouw zijnde 48 woningen in het plan Boonk
belangstelling zal bestaan voor autoboxen. Op een aan
de gemeente in eigendom toebehorend terrein, gelegen
aan het Wiemelink kunnen elf autoboxen worden ge-
bouwd. De totale stichtingskosten worden geraamd op
ƒ 32.000,—, terwijl de huurprijs voorlopig op ƒ 20,— per
maand wordt bepaald, aldus deelde de heer Van Arkel
mede. De heer Wesselink merkte op de ligging van de
reeds aanwezige autoboxen in plan Boonk niet mooi te
vinden. Voorts von het WD-raadslid de huur aan de
lage kant. Wanneer de definitieve prijs bekend is, de
huur wel aanpassen adviseerde hij, want het zou jammer
zijn dat het de gemeente nog geld zou gaan kosten,
aldus meende de heer Wesselink. De heer Bannink was
het met hem eens. De raad besloot hierna tot onder-
handse aanbesteding van de elf autoboxen. De aanne-
mingsmaatschappij Lammers & Kok N.V. uit Enschede
zal de boxen bouwen.

Begrotingswijzigingen
De raad besloot vervolgens enkele begrotingswjjziging-
en aan te brengen. Dit houdt o.m. in dat de gemeente-
lijke jaarlijkse bijdrage per lid van het Groene Kruis af d.
Vorden ƒ 6,25 per jaar zal bedragen. Tot dusver was
dit ƒ 5,— per lid.

VVV Vorden
Kom allemaal naar de bruiloft van

Bertus en Dientje
i(datum, tijd en waar zie huwelijksadvertentie
elders in dit blad)

Dit bruidspaar is uw bezoek zeker waard,
daar ze hard gevochten hebben om elkaar te
krijgen. Het was nl. zo, Bertus is rijk - Dientje
niet, daarom voelden de ouders van hem wei-
nig voor deze trouwerij.

Dientje en Bertus hebben doorgezet - en zie
nu volgt een ouderwetse boerenbruiloft,
waarbij de ouders zich volledig hebben neer-
gelegd.

De afspraak is, een ieder brengt een gulden
mee voor een cadeau, voor het bruiloftspaar.

De brullofteneudigers

Tengevolge van de loon- en prijsstijgingen zijn de kos-
ten voor het verbouwen van de bestuurskamer van de
Ohr. school Het Hoge met ƒ 624,53 overschreden, welk
bedrag de raad alsnog beschikbaar stelde.
De zandweg langs de Noorderpoort naar het Galgen-
goor zal worden verhard. De totale verhardingskosten
bedragen ƒ 24.000,— (ƒ 40,— per strekkende meter).
Aangelanden en belanghebbenden zijn bereid voor de
helft in de kosten van de verharding bij te dragen.

Derde speelveld gemeentelijk sport park wordt
augustus-september ingezaaid
De heer Norde werd medegedeeld dat de straatlantaarn
die momenteel is verdwenen op de hoek Ruurloseweg-
Lochemseweg z.s.m. zal worden herplaatst. De verbete-
ring van de Wildenborchseweg en de Kerkhofweg zit
nog vast op de financiën (gemeente wacht op lening)
De weg bij de Heidepol zal binnenkort worden verhard,
terwijl verbetering van de Almenseweg dit jaar waar-
schijnlijk nog niet aan de orde komt, aldus werd de
heer Norde medegedeeld.
De heer Albers werd medegedeeld dat het derde speel-
veld van het gemeentelijk sportpark in augustus-septem-
ber zal worden ingezaaid zodat er een jaar later op ge-
voetbald kan worden. Al dan niet in samenwerking met
de voetbalvereniging zal er t.z.t. een toezichthouder wor-
den aangesteld.
De heer Bannink zou gaarne een stopverbod geplaatst
zien bij sigarenmagazijn Hassink. We zullen dit vra-
gen, aldus de voorzitter, hoewel de verkeersinspektie
Apeldoorn waarschijnlijk bezwaren zial maken.

EXCURSIE „NIEUWE OOGST"
De Boerenpartij en de B.P.-jongeren zijn woensdag 12
juli gezellig uit geweest.
Bij stralend weer en vol enthousiasme vertrokken zij
met een overvolle GTW-bus van het Kerkplein naar
Barneveld.
Na een bijzonder mooie openingsrede van de Edelacht-
bare Heer burgemeester van Barneveld kon het gezel-
schap zich vermaken met het bezichtigen van ruim 100
stands op landbouw, zowel als huishoudelijk gebied.
Veel belangstelling trok ook de ponymarkt, terwijl ook
gezien de temperatuur de konsumptiehal niet werd over-
geslagen.
Om half vier vertrok de bus naar het vliegveld Terlet,
waar vanaf de mooie terrassen het vertrek en het neer-
komen van zweefvliegtuigen werd gadegeslagen.
Klokslag zeven uur reed de bus de Vordense grens weer
over.

GESLAAGD
Voor het examen B I, onder rijkstoezicht gediplomeerd
onderwerkmaker, slaagde te Den Haag onze plaatsge-
noot de heer A. L. Visser.

Voor het middenstandsdiploma slaagden onze plaatsge-
noten mej. R. Waarle en de heer Joh. Huitink beiden
te Kranenburg.

VVV ATTRAKTIES
Aan de onder leiding van de heren Norde en Bello ge-
houden avondwandelingen in het kader van het VW-
programma werd door 35 personen deelgenomen, ter-
wijl de achtkastelentocht door 335 personen werd ge-
reden.

DIPLOMAZWEMMEN
Op vrijdagavond 28 juli bestaat er wederom gelegenheid
tot het afleggen van de zwemproef A en B.
Onder het toeziend oog van een KNZB-official worden
de examens om zeven uur afgenomen in het zwembad
„In de Dennen".

ZWEMBAD TROK REEDS RUIM 70.000 BEZOEKERS
Dankzij de gunstige weersomstandigheden heeft het
zwembad „In de Dennen" een paar drukke weken ach-
ter de rug.
Waren er ca tien dagen geleden 50.000 bezoekers ge-
weest in dit seizoen, thans heeft men reeds de 70.000
bezoekers genoteerd.

Nog 3 dagen kunt u profiteren van onze grandioze opruiming.
Opnieuw verlaagde prijzen! Zie etalages. Uw zaak HELMI N K



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Met dit warme weer
een echte delikatesse!

Grote fles
jus d'orange

Uit onze hypermoderne slagerij

Runderlappen
Mager braadvlees
Mager poulet
Malse riblappen

500 gram

500 gram

250 gram 138

500 gram

Handig om in huis te hebben!
Appelmoes 2 Vliter potten 119
Ananas literblik 119
Mandarijntjes per blik 98
Abrikozen literblik 139
Perziken literblik 119
ItaL tomaten puree 3 blikjes 49

Heerlijke tuinverse groente
Hagelwitte bloemkool p. stuk 49
Sunkist sinaasappelen 7 voor 98
Pracht tomaten export kwaliteit l kilo 89

£=- Sunkist citroenen 3 voor 5T
Bij elke zak sinaasappelen

500 gram panklare rode kool voor 9 cent

Limonade gazeuse
2 grote
flessen

A.J.P. soepen
3 halen doch 2 betalen!

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!

150 gram boterhamworst 45
150 gram heerlijke ham 98

Karnemelkzeep
3 stukken van 1.20 voor

98

Zoute pinda's 300 gram 79
Discount koffie 500 grams verpakking 259
Kleine augurken 3I4 literpot, nieuwe oogst 98
Jam diverse smaken, per pot 75

Ons heerlijke brood
munt uit door zijn versheid, en smaak!

Wees er als de kippen bij!

Botermalse diepvries haantjes
(ongeveer 600 gram) 1.85

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten,
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.

Wie heeft een Excelsior damesrijwiel omgewisseld voor een Exnpo?

L



•Jonkheer en mevrouw
van Panhuys

geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun
dochter

WENDOLINE LOLINE
EMILIE

Delft, 12 juli 1967
H. Gorterhof 156
Tijdelijk adres:
Ruurloseweg 13, Vorden

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

JANNY
J. A. Korenblik
H. R. Korenblik-

Broekman
Ansje, Dinie

Vorden, 15 juli 1967
C 161

Wie wil bij mijn vrouw als
gezelschapdame fungeren ?
Zuiver voor gezelschap, niet
voor het werk. In mooi ge-
legen woning in het dorp.
Voor dag en nacht.
Brieven onder no. 17-1
bureau Contact

MERCIEB gezinsfiets,
kompleet slechts ƒ 229,50
Hij EMPO kunt u ze zien
en beraden.

Te koop: Een prima kolen-
convector z.g.a.n. Davonette
speciaal nootjes 5. Brieven
onder no. 17-2 bur. Contact

Aangeboden: Wortelnoten
gebogen porseleinkast.
H. Besselink, Eikenlaan
D 136 d, Vorden

Te koop: Plm. 2 ha rogge.
Briefjes inleveren t.m. 22
juli. E. J. Voskamp, Linde
E 38 a

Aj nog knolzoad mot hem,
Jan van Bekman hef nog
wat te koop. Ut bunt Gelria.
E 46, Linde

Te koop: Een handig, spor-
tief en leuk scootertje, mo-
del als bromfiets in zeer
goede staat, door omstan-
digheden weinig bereden.
H. W. Groot Enzerink,
Zutpenseweg 21, tel. 1254

EMPO kinderfietsen
ƒ 97,50 en ƒ 107,50.
Ze zyn er weg van !

Te koop: Prima konsump-
tieaardappelen, nieuwe
oogst per 25 kg of meer,
thuis bezorgd. Th. Wieggers
't Hoge 21, Vorden

Te koop: Bij de R.K. school
op de Kranenburg 12 stuks
kozijnen met ramen en te-
vens gratis verkrijgbaar:
Puin. Bouwbedrijf Rondeel
Ruurloseweg, Vorden,
telefoon 1479

Te koop: Jonge konijnen;
boerenkoolplanten en een
eikenhouten theekastje.
G. J. Maalderink, Almense-
weg 46

Te koop: Dekrijpe premiebe-
ren. J. L. Klein Brinke,
C 45, Vorden

Te koop: Toom biggen.
A. Wolsheimer, C 121 a
Galgengoor Vorden

Bij „EMPO" kunt u zonder
enige verplichting de show-
room bezoeken!
Nergens meer keuze!
Levering via de handel

Verse haantjes
KOOPT U BLJ DE
POELIER
elke dag aan huis ver-
krijgbaar en vrijdags
aan de markt.
GEEN DIEPVRIES

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weuien Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
B„ van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

A

X
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Q Vorden, juli 1967
A „Het Schimmel"
X
X
X
X

BERTUS WILGENBARG
en
DIENTJE VAN 'T VENNEGOOR

geven u hierbij kennis van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 20 juli a.s. om 7.30
uur 's avonds ten gemeentehuize te Vorden.

Zij nodigen allen uit om 8 uur op de boerderij
„Het Schimmel" (nabij kasteel Vorden). Bij
slecht weer in het Nutsgebouw te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op maandag 24 juli hopen onze ouders en
grootouders

H. BERENPAS
en
H. B. BERENPAS-TE WAARLO

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Vorden, juli 1967
X E 21

X
W Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in hotel

„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

n
xx
X
X
X
X
X
X
X
X

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Bertha en Anton
Henk, Joke, Anke f \
Jan X

X
X
X
X
X

Heden overleed, nog onverwachts, onze lieve man,
vader en grootvader

JAN KORNELIS OFFEREINS

in de ouderdom van bijna 84 jaar.

Zutphen:
B. Offereins-Deen
G. Bouman-Offereins
F. H. Bouman
Ineke Bouman

Vorden, 12 juli 1967
Nieuwstad 44 m

ONDERLINGE BRANDWAARBORG MIJ
„VORDEN" - ONDERLINGE WAARBORG MIJ
„VORDENSE MOLEST-, STORMSCHADE-
VERZEKERING"

Wij zijn met vakantie
VAN 22 JULI . 2 AUGUSTUS

Kantoor J. H. te Paske
Almenseweg 27

In dringende gevallen kan men zich
wenden tot de heer G. W. Winkel,
„Gazoor" C 95 Vorden, tel. 1245

Wij gaan met vakantie
VAN 24 JULI T.M. DONDERDAG
3 AUGUSTUS

Herenkapsalon P. Sietsma
Dorpsstraat

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

Aangezien onze huidige assistente op
de boekhoudafdeling binnenkort in
het huwelijk treedt, vragen wij een:

flinke
administratieve kracht
(vrouwelijk)

Haar werkzaamheden zullen bestaan
uit het bedienen van onze Burroughs
boekhoudmachine, en verdere boek-
houdwerkzaamheden.

Voor deze verantwoordelijke funktie
stellen wij als eisen:

Ie. Minstens Mulo-opleiding.
2e. Enkele jaren kantoorervaring.

Wij bieden o.a.:

Ie. Een heel goed salaris.
2e. Zo nodig reiskostenvergoeding.

Schriftelijke sollicitaties vóór 31 juli a.s. aan ons
adres Enkweg 17, Vorden.

Persoonlijk bezoek alleen n& oproep.

GEVRAAGD:

serieuze varkens- en
kuikenmesters
Inlichtingen voor financiering en
nieuwbouw bij

HENDRIX VERKOPER

Fa Uenk-Bongers
Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 05752-1327

Husqvarna
•l BWBOBN SINDS iaua

Een
volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.^

B.A.BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

ONZE HERENSALON IS
WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 25 JULI T.M. 7 AUGUSTUS

Kapsalon Heersink

W
V Vorden

Achtkastelendorp

omerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwie-
len te huur.

DONDERDAG 20 JULI
Grote Boerenbruiloft met medewerking van
de plaatselijke folkloristische boerendans-
groep „De Knupduukskes" op de uniek ge-
legen boerderij „Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden.
De bruiloftsstoet vertrekt om 7.30 uur vanaf
het gemeentehuis. Alle gasten en inwoners
worden hierbij beleefd uitgenodigd om dit
feest mee te maken, volgens oud Gelderse
gewoonte. Entree ƒ l,—, kinderen beneden
16 jaar 50 et.

WOENSDAG 26 JULI
Touwtreken, finale op het terrein achter
het gymnastieklokaal. Aanvang 19.30 uur.
Tevens gezellige markt en kermis op het
Marktplein.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vor-
den. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

Keiler bier
2 HALVE LITERS VOOR
4 KLEINE FLESJES VOOR

89
99

Alleen bij uw vakman slijter

F. P. SMIT
Telefoon 1391

VlVO-aanbiedingen
die er uit springen!

SPINAZIE
NIEUWE OOGST

literblik

SHOT GAZEUSE
3 gezinsflessen

CHOC. REPEN
8 stuks

KERMIS BISCUIT
pak è. 400 gram

59

100
89

79
Jeugdserie VALIANT No. 15

nu verschenen!
Geldig 19-26 juli 1967

VTVO KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Profiteert
nu nog!

t.e.m. zaterdag 22
juli van onze

oprumng
en
10 proc. korting!

fofSchoolderman
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Zegelkorting
Bij 6 stukken Spar zeep een washandje GRATIS — 10%
Elk pak Spar margarine 20%
Elk blik nasi of bami goreng 20%
Elk pak zo-klaar pudding 20%
Elke litersfles koffiemelk 20%
Elke fles Spar Up 20%

l fles Andolino wijn van 175 et voor 149 et — 10%
l zak mixed fruit van 98 et voor 89 et — 10%
l zak agar fruit assorti van 55 et voor 49 et — 10%
1 pak tafelkoeken van 85 et voor 79 et — 10%
2 zakjes vruchtenhagel van 94 et voor 89 et — 10%
3 pullen Tilburg bier voor 98 et
100 gram bacon spek van 98 et voor 89 et — 10%
150 gram palingworst van 89 et voor 75 et — 10%
l babyworst je van 74 et voor 69 et — 10%

DONDERDAG EN VRIJDAG: l kg andijvie 29 et
l bloemkool 59 et
l kg bananen 89 et
l kg franse handperen 98 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

T.m. zaterdag a.s. kunt u nog
profiteren van diverse
koopjes en 10 procent
korting!

UITGEZONDERD ENIGE

MERKARTIKELEN

Looman
Vorden - Telefoon 05752-1231

VRIJDAG

Verse worst
2 pak kotfie

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Schouderkarboiiade
Magere varkensrollade
Mager varkensvlees

RUNDVLEES

Ribstuk
Doorregen lappen
Mager rundvlees
Boterhamworst
Hamkaas

500 GRAM

NU VOOR

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

200 GRAM

200 GRAM

348
240
348
60
98

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Profiteer tot en met zaterdag
22 juli van de 10 procent
korting en extra koopjes!

A. JANSEN
Het schoenenhuis

Vakantietijd
Knutsel tijd!

MAAK NU ZELF UW MEUBELEN,
KASTJES, BETIMMERINGEN
ENZ. ENZ.

Het scheelt u meer dan de helft in
prijs en u hebt zelf uw bezigheid.

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN
BIJ HET

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

U zult verbaast staan wat u allemaal
wel kunt kopen om zelf in elkaar te
zetten.

GESLOTEN
wegens vakantie
VAN 24 T.M. ;i!) ,11 LI

Smederij Lettink
Nieuwstad 16

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

DONDERDAG

Gehakt
Speklappen

Aardappelen er in
water erbij en inschakelen.

Na enkele minuten even pitten en
wassen.

Alle soorten aardappelen en natuur-
lijk ook wortelen en winterpeen zijn
in een ogenblik van tijd „panklaar"
in een

tornado
aardappelschrapmachine
Deze schrapmachines zijn verkrijg-
baar voor l, 2 of 3 kg aardappelen.

Vraag demonstratie in onze winkel of bij u thuis

G.EmsbroekXZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

H.H. varkensfokkers
Wij fabriceren voor u

kombinatiehokken
ligboxen
VRAAGT PRIJS

W/j hebben het; kom dus kijken bij Keune
MARTENS

Wapen- en Sporthandel

Industrieterrein — Vorden — Telefoon 1736

WOENSDAG 26 JULI A.S.

stemmingsmuziek
Muziek: „The Woodpeckers"

Café „de Zon

135 LITER INHOUD

TAFELMODEL

En de prijs
slechts f 235.-

VOOR DEZE FRAAIE MARIJNEN

koelkast
UW KANS OM EEN MERKKOEL-
KAST TE KOPEN VOOR EEN
ZEER LAGE PRIJS

Nu van 299.- voor 235.-
zolang de voorraad strekt

G. Einsbroek i Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Profiteer van onze zomer-
opruiming t.m. zaterdag a.s.!

LAGE PRIJZEN,
SPECIALE AANBIEDINGEN

o.a.:
Voetbalschoenen nu ƒ 6,95
Lederen voetbal Nr. 4 ƒ 6,95
Damesbadpakken ƒ 2,50
Blouses en truitjes vanaf ƒ 4,25
Lederen wandelschoenen nu ƒ 18,90

Buiten de opruiming
20 procent korting

•L . P

op alle dames bad- en zwemkleding

l l :

10 procent korting
op sport en sportieve kleding
Sport- en kampeerartikelen
(behalve Campinggaz)
Prisma jacht- en veldkijkers
Sport- en voetbalschoenen
Kampeer- en tuinmeubelen

Marlens
Wapen- en Sporthandel - Zutphenseweg 15 a

Wij zijn gesloten
VAN 31 JULI T.M. 14 AUGUSTUS

Siemerink's
Horlogerie . Optiek - Goud en zilver

Tt- koop:
Solex, gebr.; Solex en-
kele weken jf'br.; Zun-
dapp en I t e r i n i brom-
fietsen in prima staat;
herensport rijwiel, spee.
prijs; gebr. meisjes-
fietsen, (>-« en 8-11 jr.;
Empo foerrijwiel, IIS
Stokvis damessportfiets
( I I dagen gebr.);
l Zundapp scooter,
spotprijs, verder
nieuwe kinderfietsen in
alle maten.

Rywielbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop gevraagd: Wandel-
wagen. Zutphenseweg 64

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 24 t.m. 29 juli
Schoenmaker!) Timmer
Kranenburg

Firma J. W. Albers zoekt
voor één van haar medewer-
kers een goed kosthuis
Telefoon 1232

Te koop: 2 perceel rogge,
ook in massa. Briefjes inle-
veren vóór dinsdag 25 juli
bij P. B. H. Schoenaker
D 136 Kranenburg

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

VOOR

Marlens
Wapen, en Sporthandel

WAAROM WACHTEN?
Bestel nu voor het
nieuwe seizoen.
Bierbostel, erwtenloof,
hooi, graszaadhooi,
alle soorten stro.
Scherp concurrerend.

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

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

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

AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

REPARATIE
OVERHEMDEN-

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden
Te koop: alle soorten

kool-knolraap en
andijvie-planten

D. Klein Geltink
„Klein Garmel'

voor al uw familiedrukwerk!


