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Raadsvergadering
Afscheid van de heren Meyer en Schurink

De slechts 9 punten tellende agenda heeft
de raad van Vorden er dinsdagavond niet
van weerhouden een paar uur te vergade-
ren. Uit deze vergadering is wel duidelijk
gebleken dat, wanneer de wegen in de
gemeente Vorden éénmaal verhard of ver-
beterd zijn, het zeer rustig in de raadzaal
zal worden. Het onderwerp „wegen" is
blijkbaar zeer geliefd bij de vroede vaderen
in Vorden want ook nu werden vele mi-
nuten aan dit probleem gewijd.
Het betrof hier voornamelijk de verharding
van de weg naar de boerderij van de heer
A. C. Gotink in de buurtschap Delden. De
heer Gotink had de gemeente schriftelijk
verzocht plm. 250 meter te verharden. De
totale kosten hiervan werden door de ge-
meente-architect geraamd op f 8000 -. De
heer Gotink en belanghebbenden zijn be-
reid 50 % in de kosten bij te dragen, ter-
wijl zij tevens de event. benodigde grond
aan de gemeente willen overdragen. Over
dit geval werd lang en breed gesproken
waarbij het belangrijkste wel was of dit
geen konsekwenties inhield voor de toe-
komst.
De vragensteller, de heer H. Wesselink
kreeg van wethouder Wuestenenk ten ant-
woord dat geval voor geval zal worden
bekeken maar dat B&W er wel naar zal
streven de mensen te helpen wanneer het
gaat om verharden van wegen. De raad
gaf hierna haar fiat aan het voorstel van
B&W om de weg naar de boerderij van de
heer Gotink te verharden.

Afscheid
Nadat een commissie bestaande uit de heren
H. S. J. Albers, M. H. Gotink en A. J. A.
Hartelman de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden had onderzocht en
accoord bevonden werd afscheid genomen
van de heren A. J. Meyer en G. J. Schu-
rink. Deze heren zullen in de nieuwe ge-
meenteraad, waarvan de installatie op 6 sep-
tember a.s. zal plaats vinden, geen zitting
meer hebben.

De voorzitter deelde mede dat de heer
Meyer, de nestor van de raad, van 29 maart
1939 tot 2 september 1958 en van 6 sep-
tember 1962 tot 6 september a.s. dus 23%
jaar gemeenteraadslid is geweest.
Van l september 1941 tot 20 november
1945 was hij noodgedwongen non-actief.
Op 20 november 1945 werd hij in de nood-
gemeenteraad benoemd en toen de nood-
gemeenteraad in 1946 plaats maakte voor
de normale, werd de heer Meyer tot wet-
houder gekozen. Dit wethouderschap ver-
vulde hij tot 6 september 1949. Ik heb bijna
16 jaar met de heer Meyer mogen samen-
werken en altijd heeft hij zich doen kennen
als iemand, die op onpartijdige wijze de
belangen van de gemeente Vorden behar-
tigde, aldus Burg. van Arkel.

De heer Schurink is vanaf 2 september
1958 tot 6 september a.s. raadslid van de
gemeenteraad. Het bestuur van de partij
„Gemeentebelangen", waarvoor de heer
Schurink zitting had in de raad,
besloot voor de jongste raadsverkiezingen
deze partij tot nader order op non-actief te
stellen. „Gemeentebelangen" was namenlijk
de mening toegedaan dat het gemeentebe-
stuur thans zeer vooruitstrevend is en dat
alle politieke partijen een actieve opbouwen-
de politiek voeren. Burg. van Arkel schetste
de heer Schurink als iemand die altijd op
onpartijdige wijze op de bres heeft gestaan
voor het welzijn van de gemeente Vorden.
Als blijk van waardering kregen de beide
raadsleden een rokertje aangeboden.
Namens de raad sprak de heer H. Wesse-
link en bedankte hij de scheidende raads-
leden voor de prettige samenwerking.
De heer Hartelman bedankte namens de
deze avond afwezige heer Meyer, voor de
welgemeende woorden.
De heer Schurink sprak eveneens woorden

ZWEEDSE MUILEN
Voor vakantie en vrije tijd
Steeds voorradig in zwart en bruin

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

van dank waarbij hij hoopte dat B&W en
de raad in de toekomst op dezelfde voet
voort zullen gaan.

Adhesiebetuiging
Het gemeentebestuur van Wemeldinge heeft
de Nederlandse gemeentebesturen een mo-
tie v. de raad van deze plaats toegezonden,
waarin o. m. de verontrusting wordt uitge-
sproken over de achterstand op het be-
stuurlijk beraad en studie over de structuur-
verandering van het gemeentelijk bestel.
De raad van Wemeldinge protesteert tegen
het tegenwoordige beleid in herindelings-
zaken.
Het voorstel van B&W om dit schrijven
voor kennisgeving aan te nemen werd door
de raad verworpen. Speciaal door toedoen
van de heren Wesselink en Hartelman be-
sloot de raad adhesie te betuigen aan het
schrijven van de raad van Wemeldinge.

Verhoging crediet in rekening-courant
In verband met het feit dat de gemeente
nog geen vaste geldlening kan aangaan en
toch aan haar financiële verplichtingen om
ten aanzien van de rioleringswerken en de
torenrestauratie moet kunnen voldoen be-
sloot de raad het crediet in rekening-courant
bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten tot
f 1.300.000.- te verhogen.
Wat de uitvoering van het rioleringsplan
betreft stelde de raad enkele nieuwe wij-
zigingen van de begroting 1966 vast. Dit
in verband met de toepassing van de Wet
kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke lichamen
ten aanzien van de^Ëiapitaalwerken. Het
betrof hier o. m.: riolwEig Ruurloseweg
(f 168.000.-) riolering Dorp (f 76.000.-) ver-
leggen van de zinker (f 25.000,-) en de
begrotingswijziging i.z. autoboxen in Plan
Boonk, Molenplan en de Enk. De Oostelijke
rondweg die ook o l e begroting 1966
stond werd a

Verkeersproblemen
Naar aanleiding van een brief van B & W
inzake enige verkeersproblemen waarover
de heer Wesselink destijds aan B & W had
geschreven, verzocht de heer Wesselink B
& W met klem om in de toekomst bij het
aanleggen van wegen terdege rekening te
houden met de parkeerruimte.
Hierna werd er uitvoerig gesproken over
de aanschaf van een nieuwe vrachtauto
voor de gemeente. De huidige vrachtauto
moet nl gerepareerd worden maar het blijkt
dat de reparatiekosten ca. f 3000,- zullen
bedragen zodat het beter is een nieuwe
auto aan te schaffen. In een vorige raads-
vergadering is er met name door [de heer
Klein Brinke kritiek geuit over de toestand
waarin de huidige auto verkeert. Hij vindt
dat de auto, voor de werkzaamheden waar-
voor hij gebruikt wordt, aan de lichte kant
is. De heer Wesselink stelde daarop voor
om aan de aankoopcommissie voor de aan-
schaf van een nieuwe auto enkele deskun-
digen toe te voegen zodat men er dan van
verzekerd is dat er een goede auto gekocht
wordt.

Allerlei
De voorzitter deelde mede dat er momen-
teel onderhandelingen gaande zijn tussen
de gemeente, v. v. „Vorden" en de K.N. V.B.
over het gemeentelijk sportpark. Waarschijn-
lijk zal er een derde speelveld bijkomen.
De kastanjebomen in het dorp zullen in het
najaar worden bekeken. Dit met het oog
op de veiligheid.
Over de verharding en reconstructie van
de Wildenborchseweg hebben B & W een
onderhoud gehad met G.S. Geadviseerd
werd een plan met begroting in te dienen
zodat de gemeente dan in (hopelijk) 1967
een bijdrage voor de verharding en recon-
structie kan verwachten.
De heer Wesselink vond het estetisch niet
verantwoord dat er aan de Raadhuisstraat
autoboxen zijn gebouwd. Wij moeten rekening
houden met de schoonheid van het dorp,
aldus spreker. Volgens de voorzitter wor-
den de autoboxen voldoende gecamoufleerd
Het garagebedrijf aan de hoek van de Bea-
trixlaan zal waarschijnlijk verplaatst worden.
De heer Wesselink die vond dat er in een
bungalowpark geen garagebedrijf thuis hoort
kreeg te horen dat het plan inzake deze
garage t.z.t nog in de raad komt.

De heer Bannink, die opmerkte dat de
politieverordening in Vorden reeds 40 jaar
oud is waardoor verschillende dingen zijn
verouderd, stelde voor een nieuwe model-
verordening bij de provincie aan te vragen.
Hieraan zal aandacht worden geschonken,
aldus B&W. Nu het plan inzake autoboxen
in plan Zuid niet doorgaat zullen B&W de
daarvoor bestemde grond voorlopig ver-
huren aldus werd de heer Bannink mede-
gedeeld.

De heer Albers kreeg te horen, dat het
eerste gedeelte van de weg op Het Hoge
voor elkaar is, maar dat het resterende
weggedeelde voorlopig zo moet blijven. Dit
komt op de begroting 1967, aldus deelde
de voorzitter mede. De heer Gotink werd
medegedeeld dat het puin bij het waag-
gebouw t.z.t. naar de nieuwe vuilnisbelt
gaat. Momenteel is het nog wachten op fiat
aan de Hinderwetvergunning.

KERKDIENSTEN ZONDAG 7 AUGUSTUS

N e d . H e r v. K e r k
8.30 uur d». J. J. van Zorge
10.05 uur : Jeugddienst. Voorganger: ds. W. de
Weerd. Onderwerp : „Gods Geduld".

G e r e f . K e r k
Voorm. 9.30 uur : ds. Th. P. van Belzen.
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 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.

WEEKEND-DIENST WlJ^ERPLEEGSTERS
van vrijdagavond t.e.m. zondagavond zuster Van
der Schoot, telefoon 1487.

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t EUüapf" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van ^vndag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur \yechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
By geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE STAND
van 28 juli t.e.m. 2 augustus 1966

G e b o r e n : Johanna, d. van G. J. Wullink en
G. Bovenschutte.
O n d e r t r o u w d : A. B. Langeler en G. J.
Mennink.
G e h u w d : Geen.
O v e r l e d e n : Geen.

NED. HERVORMDE KERK

Jeugddienst
ZONDAG 7 AUGUSTUS 10.05 UUR
V o o r g a n g e r : Ds. W. de Weerd.

O n d e r w e r p : „Gods Geduld".

BAKKERS MET VAKANTIE

Vanaf maandag 8 aug. t.e.m. maandag 15 aug.
gaan de derde groep bakkers met vakantie. U
wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te halen.
(Zie advertentie elders in dit blad).

BIOSCOOP

Zondag draait in het Nutsgebouw de film Von
Ryan's Exprestrein, met Frank Sinatra als kolo-
nel Von Ryan, de bezeten krijgsgevangene, die
zijn ondergeschikten vóór ging in de grootste
massa-ontsnapping van de tweede wereldoorlog.
Veel krijgsgevangenen wisten in de oorlog aan de
greep van de nazi's te ontkomen.
Een keihard oorlogsverhaal, dat het heidendom
van talrijk geallieerde krijgsgevangenen tot on-
derwerp heeft.

AFSCHEID GEMEENTE-ARBEIDER ANTINK
EN WAAGMEESTER LUBBERS

Tijdens een gezellig samenzijn in de raadszaal
hebben B. & W. van Vorden dezer dagen afscheid
genomen van gemeente-arbeider Antink en waag-
meester Lubbers. Wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd zullen beide heren
hun functies gaan beëindigen. Tijdens dit afscheid
waren voorts nog aanwezig de echtgenotes van de
heren Antink en Lubbers, aslmede de gemeente-
architect de heer v. d. Broek en de gemeente-
opzichters de heren Bekman en Wonnink.
Namens het gemeentebestuur werden de heren
toegesproken door burgemeester A. E. van Arkel.
heren Antink en Lubbers, alsmede de gemeente-
arbeider in losse dienst geweest en daarna van
1948 tot l aug. 1966 in vaste dienst. In totaal dus
28 jaar. De werkzaamheden van de heer Antink
bestonden o.m. uit onderhoud van de wegen, rij-

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

wielpaden, hulp bij aanleg van de straatriolering,
etc.
De heer Lubbers is van l maart 1938 t/m 28 febr.
1939 één jaar in tijdelijke dienst geweest en daar-
na van l maart 1939 tot l augustus 1966, In
totaal dus ook 28 jaar. De heer Lubbers die als
waagmeester aan de gemeente was verbonden
verrichtte zijn werkzaamheden tot 1961 in het
oude waaggebouw bij het spoorstation. Daarna
was hij werkzaam in het nieuwe waaggebouw bij
„Het Zwaantje", maar sinds 1962 kon hij zijn
functie, vanwege het heersende mond- en klauw-
zeer slechts sporadisch meer uitoefenen.
De heer Van Arkel bood na zijn toespraak beide
heren namens het gemeentebestuur een rokertje
aan. In Café Eskes werd afscheid genomen van
de gemeente werklieden.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer A. L. Velhorst, slaag-
de te Zutphen voor het Praktijkdiploma Duitse
Handelscorrespondentie.

LEESTEN WON TOUWTREKWEDSTRIJDEN
Voor de finale om het kampioenschap van Vorden
(touwtrekken), welke woensdagavond op een ter-
rein nabij café De Zon werd gehouden, bestond
goede belangstelling. Dit in tegenstelling tot 14
dagen geleden, toen slechts een handjevol toe-
schouwers getuige was van de strijd met het touw.
Na de eerste wedstrijddag ging de ploeg van Lees-
ten l met 12 punten aan de kop van de ranglijst.
Zij had op de naaste concurrenten Jong Gelre en
Linde resp. 2 en 4 punten voorsprong.
Tijdens de finale toonde Leesten zich opnieuw de
sterkste en met 24 punten (6 meer dan nummer
2 Linde) werd zij op fraaie wijze kampioen.
Alvorens een begin werd gemaakt met de wed-
strijden, werden deelnemers en publiek namens de
VVV hartelijk verwelkomd door de heer W. Kam-
perman.

De eindstand werd:
1. en kampioen Leesten l 24 pnt.; 2. Linde 18 pnt.;
3. Jong Gelre 16 pnt.; 4. Gems 14 pnt; 5. Leesten
2 8 pnt.; 6. Hall l 2 pnt.; 7. Hall 2 O pnt.
Na afloop mocht de winnende ploeg uit handen
van de heer Kamperman een fraaie beker in ont-
vangst nemen. De voorzitter van de Medler touw-
trekvereniging, de heer G. Hendriksen reikte de
overige prijzen uit.
De „waterballef'-touwtrekwedstrijd tussen Lees-
ten en Jong Gelre, waarbij de ploegen moesten
trachten elkaar door een kuil met water te trek-
ken, werd onder grote hilariteit van het publiek
door Leesten gewonnen.
De avondmarkt met kermisattraktie, die na afloop
op het marktplein werd gehouden mocht zich
eveneens in een goede belangstelling verheugen.

ORGELSPEL VAN ANDRIES KREUZEN
IN DE NED. HERV. KERK

Het orgel van de Ned. Herv. kerk dat dateert
rond de eeuwwisseling 17e naar de 18e eeuw, is
smaakvol gerestaureerd. De intonatie van de
registers is helder en gelijkmatig en het moet
voor een organist een vreugde zijn op een derge-
lijk instrument te mogen spelen. De prachtige
akoestiek van het kerkgebouw heeft er toe bij-
gedragen dat dit concert zo bijzonder is geslaagd.
Het programma bestond vooral uit werken uit de
Nederlandse school met Sweelinck en Van Noordt
en uit Barokke orgelwerken van Buxtehude, Bach
en Walter, gevolgd door enige koraalvoorspelen
uit opus 135a van Max Reger. De kunst van dit
soort orgelmuziek ligt in het horizontale, in het
lijnenspel van de polyfonie. Daarbij worden ver-
schillende zelfstandige stemmen genoteerd, die
contrapuntisch met de melodie samenwerken en
harmonisch moeten samenklinken. Een veel gro-
tere kunst dan de homofonie, waarbij op elke me-
lodienoot een akkoord wordt geconstrueerd en dus
een verticale opbouw krijgt. De polyfone muziek
is de orgelmuziek bij uitstek, omdat de organist
verschillende — meestal twee of drie —• klavieren
ter beschikking staan, alsmede een voetklavier,
waarmee hij dus de gelegenheid heeft iedere stem
afzonderlijk een eigen karakter te geven. De heer
Kreuzen wist bij ieder werk een weloverwogen
registratie te kiezen, waarbij de melodieën soms
in de rechterhand, maar ook wel in de linker-
hand als in het pedaal gespeeld werden. Was dit
laatste het geval, dan moest de concertgever wel
eens worstelen met het feit, dat het pedaal van
dit instrument slechts een zgn. aangehangen pe-
daal is, d.w.z. dat register van het manuaal hier-
voor gebruikt moeten worden, waardoor de sepa-
ratie tussen twee stemmen niet altijd duidelijk
uitvoerbaar was. Misschien is het in de toekomst
mogelijk, dit prachtige instrument nog eens van
enkele zelfstandige pedaalregisters te voorzien.
Een tijdelijk gebrek van dit orgel was de wind-
toevoer, die in verband met de torenrestauratie
door een leiding met een veel kleinere doorsnee
dan de oorspronkelijke plaatsvond. Daardoor
kreeg het orgel soms geen wind genoeg en tra-
den zwevingen op, als stond er een tremulant
open. Hinderlijk was dit overigens niet. Het flit-
sende spel van de toccata in a van Sweelinck
kwam prachtig tot zijn recht, een staaltje van
uitstekende vingertechniek. De variaties op Psalm
116 van Sweelinck kregen de hierboven bedoelde
doorzichtigheid, evenals het Preludium en de
Fuga in g van Buxtehude. In de koraalvoorspelen
werd rijk met de registratie-mogelijkheden van
het orgel gewerkt, waarbij de mooie heldere twee-
voets registers contrasteerden met karaktervolle
tongwerken. Al met al een concert, dat een waar-
dige en stijlvolle opening betekende van een
serie concerten op dit waardevolle orgel.
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VTVO KRUD3ENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

A6
Huiseigenaars opgelet!
de onzichtbare „tweede huid", beschermt ge^^ tegen
slagregens (A 6 is een chemisch produkt, da^meen in
het warme jaargetijde verwerkt kan worden).

1O JAAR GARANTIE
Alleenverkoop voor Vorden:

SCHILDERSBEDRIJF WESTERHOF v/h v. d. WAL
Het Hoge la — Telefoon 1208

A.S. MAANDAG 8 AUG. t.e.m. MAANDAG 15 AUGUSTUS
GAAN MET VAKANTIE

van flsselt, Kerkhoven, Voskamp
U wordt beleefd gevraagd uw benodigde brood in dit tijdvak
te willen halen.

Geopend zijn:
SCHUPPERS, Dorpsstraat - SCHUPPERS, Burg. Gallée-
straat - SCHURINK, Nieuwstad - HOORNENBORG,
Zutphenseweg - HARTMAN, Ruurloseweg - SARINK,
Delden.

Ruilverkaveling Warnsveld.
De pi. commissie van de ruilverkaveling „Warnsveld"
wil bü inschrijving verkopen diverse percelen gras met
gebruik van naweide t.w.

l perceel weide van Baron van Dorth (bij Tjoonk), Hengelo
van T. Hiddink, Baaksedijk D 100, Hengelo
van J. Rietman Baaksedijk, Hengelo
van Nijveld (achter Wieskamp), Baaksedijk, Baak
van Brunesse (achter Jansen Wienholt), Wichmond
van A. Nijenhuis (bij ter Bogt), Vierakker
van o.h. Oldenkamp (v.h. Rietman), Hackfort
van in de Kattepol (v.h. Maalderink), Delden
van W. Rietman (v.h. Maalderink) zonder naweide,

Delden
van v.h. Regelink, Strodijk, Vorden
van a.d. Boggelaar (v.h. Broek gaar den), Boggelaar
van H. J. Rietmari, Lage Lochemseweg (zonder naweide)

Warken
van H. Lammers, Ooierhoekseweg, Ooiershoek

Briefjes inleveren op maandag 8 augustus 1966 's avonds
8 uur bij café Kry t te Wichmond.
De verkoop geschiedt a contant (rekening courant).

De pi. commissie ruilverkaveling „Warnsveld"

en vele andere, lastige onkruiden worden
gemakkelijk en snel door het meststoffen-
mengsel 20-5-5 (chIoorh.,ónth.Jnr. 600) met
Scotts-onkruidverdelger vernietigd.
Tegelijkertijd krijgen de grassen voedings-
stoffen om de plaats van de onkruiden snel
in te nemen en zich zo tot een diep groen
grastapijt te ontwikkelen.
Scotts-gazonmest met onkruidverdelger is
gelijkmatig fijn van korrel, laag in gewicht,
gemakkelijk te bewaren en met een WOLF-
strooiwagen droog en schoon uit te strooien.

garandeert een mooi gazon

verkrijgbaar bij:

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Hotel „De Konijnenbult'
vraagt per 15 september

een meisje
boven 18 jaar, voor alle werkzaamheden.

ONZE WINKEL IS

geslote»
VAN 8 t.e.m. 15 AUGUSTUS

en de SCHOENREPARATIE tot 20 AUGUSTUS

A. Jansen
SCHOENENHUIS

Doorsmeren
»r Olieverversen

Shellina kant en
klaar uit de pomp

Aufo- Motor- en Bromf/efsbedri/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 5 T/M 20 AUGUSTUS

Siemerink
Horlogerie - Optiek - Vorden

KNOLLENMARKT HENGELO (GLD.)
Volgende week woensdag 10 aug.

Dansen
Zaal Langeler
Orkest: „THE WOODPECKERS"
Aanvang 7 uur n.m.

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 7 AUGUSTUS, 8 UUR:

Von Ryan's expresstrein
met: Frank Sinatra, Trevor Howard, Brad Dexter

TOEGANG 14 JAAR

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VANAF MAANDAG 8 AUGUSTUS TOT
EN MET ZATERDAG 13 AUGUSTUS

RAAOHUISSTR.. VORDEN

Ned. Ver. Sex. Herv.

Inlichtingen
elke 2e en 4e woensdag van de maand
tussen 7 en 8 uur in het

GROENE KRUISGEBOUW VORDEN

Raamventilatoren

Het Verfhuis
uit voorraad leverbaar

J. M. UITERWEERD

BIJ ONS KUNNEN NOG
GEPLAATST WORDEN:

a) Flinke jongens en meisjes
b) Onderhoudsmonteur
c) Geschoold of ongeschoold

personeel
d) Metaalbewerkers

WIJ BIEDEN:

1 Zeer hoog loon
2 Reisgeldvergoeding
3 Gratis werkkleding
4 Gratis koffie en thee

Met eventuele vakantie-afspra-
ken wordt rekening gehouden.

METAALWARENFABRIEK

NIEVWVELD N.V.
Industrieweg 7, Vorden, telefoon 05752-1733



Bertus Blok
en

Dinie ten Pas

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op vrijdag 5 augustus
a.s. des namiddags 2.30 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Vorden, augustus 1966
Spijkerstraat 9, Apeldoorn
Berend van Hackfortweg 32, Vorden

Voorlopig toekomstig adres :

Spijkerstraat 9 - Apeldoorn.

Receptie van 4 tot 5 uur, Berend van Hackfort-
weg 32, Vorden en 's avonds na 7.30 zaal Eskes

w
Vorden

Zomerprogramma
Voor de maanden juli en augustus 1966

ELKE MAANDAGAVOND
Avondwandeling onder leiding, langs
Vordens mooiste plekjes, vanaf Kerk-
plein. In juli vertrek 7.30 uur in au-
gustus 7 uur. 50 cent per persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG

Achtkastelentocht per rijwiel, onder
deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur
vanaf Kerkplein, ƒ l,— per persoon
beneden 16 jaar 50 cent.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Kindermiddag met goochelaar in het
Nutsgebouw. Aanvang 3 uur. Entree
50 cent.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Concert harmonie G.T.W. in de mu-
ziektent. - Aanvang 7.30 uur.

P r o g r a m m a :
1. Castell-Coch Mars Powell - de Rooy
2. Poéte et Paysan Ouv. Suppè - Register
3. Coppelia Suite Delibes - Bisselink
4. Estudiantina Wals Waldteufel . Thiry
5. B.B. en C.P. Mars Ord. Hume

Pauze
6. Washington Grays Mars Grafulla - Mol
7. Die Czardas. Fürstin Kalman-Mellema
8. Oklahoma Selektie Hammerstein-
9. Slotmars. Mellema

DONDERDAG 11 AUGUSTUS

Excursie naar Zuivel- en kaasfabriek
en een boerderij (speciaal varkens-
fokbedrijf) en een pluimveebedrijf.
's Middags lunchpauze op Huize 't
Velde in Warnsveld met bezichtiging
van dit gerestaureerde kasteel.
Verzamelen 's morgens 9 uur aan de
zuivelfabriek.

De schooltijd nadert
WIJ HEBBEN VOOR U

schooltassen
IN DIVERSE UITVOERINGEN.

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren kan.

Fa.G.W.Luimes-B.Lammers

l l

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

l l

X
X

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz
OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen bo-
ven ƒ 2.500,— wordt een hall jaar gegarandeerd

Dienstregeling APOTHEEK
DE APOTHEEK IS ELKE DAG GE-

OPEND VAN 8.00 TOT 18.30 UUR.

Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds
18.30 tot 8.00 uur 's morgens vervoege men
zich, uitsluitend voor spoedrecepten, aan

Molenweg 19 - telefoon 1898.

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Nooit meer
aardappelen schillen!

Aardappels schillen, wortels schrap-
pen dat doet in enkele minuten de

tornado elektrische
schrapmachine
Deze ideale huishoudhulp is verkrijg-
baar in drie maten.

Eén, twee of drie kg aardappelen

DAT MOET U KOMEN ZIEN

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Wegens vakantie
gesloten

VAN 8 TOT EN MET 17 AUGUSTUS

DERKSEN, Zutphenseweg
GROENTE — FRUIT — BLOEMEN

AUTOLAK
AUTOPLAMUUR
VLOEIBAAR METAAL
PLAMUURRUBBERS
WASBENZINE
BISONKIT
AFPLAKBAND
WATERPROOF.
SCHUURPAPIER
CHASSISLAK

Het Venhuis
J. M. UITERWEERD

Enorme sortering
Billijke prijzen

ijssalon

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

HEBT U AL KENNIS
GEMAAKT MET

ONZE HEERLIJKE

coupes en sorbets?

Grote paarden- en veulenmarkt
(KNOLLENM ARKT)

OP WOENSDAG 10 AUGUSTUS TE

Grote veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden.
Gratis deelname, aanvang 9 uur.

De marktvereniging

RUBBERLAARZEN
voorradig van maat 19 t.m. 48

Wullink's Schoenhandel

LET OP! LET OP! LET OP!

Grote prijzenafslag
Litersblikken DOPERWTEN (fvjn) geen 1,30 maar 98

Litersblikken SPERZIEBONEN „ 98 „ 69

CHINESE PINDA'S twee zakken „ 130 „ 98

Grote bus NOOTMUSKAAT „ 130 „ 89

Grote bus PEPER „ 96 „ 69

10 grote CHOCOLADEREPEN „ 150 „ 98

PRACHT BONBONS - 200 gram „ 130 „ 98

CHOCOLAATJES - 200 gram „ 130 „ 98

Zacht ZOMERFRUIT - 200 gram „ 72 „ 49

VANILLESUIKER - 10 pakjes „ 50 „ 39

MAIZENA 4 pakjes „ 112 „ 98

2 pakken SIAM RIJST - grove korrel „ 120 „ 98

VLIEGEN VANGERS - 4 stuks „ 59 „ 39

AFWASBAAR KASTPAPIER - per rol „ 65 „ 39

ERDAL SCHOENCRÈME - 2 doosjes „ 78 „ 59

ZUIVER HONING per pot „ 145 „ H9

LEVERPASTEI - 3 blikjes „ 126 „ 98

DRUIVENSAP per fles „ 149 „ 109

JUS d'ORANGE . per fles „ 149 „ 98

LIMONADESIROOP - per fles „ 125 „ 98

~89
98
59

S N IJ W O R S T 150 gram

R O O K V L E E S 150 gram

B O T E R H A M W O R S T 150 gram

Ü ƒ 5»— aan boodschappen, pracht KOP EN SCHOTEL voor 79
GROTE KEUZE UIT 45 EUROMA SPECERIJEN EN KRUIDEN.

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

VERZEKERINGSCONCERN
heeft een PORTEFEUILLE V.V., L.V. en SCHADE-
VERZEKERING beschikbaar.

Het rayon omvat de plaasten Hengelo, Zelhem en om-
geving.

GEZOCHT WORDT:

een actief tussenpersoon
die zich wil belasten met het premie-incasso, het beheer
en de uitbreiding van deze portefeuille.

GEBODEN WORDT:

een aanvankelijk gegarandeerd minimum inkomen;

een incasso- en afsluitprovisieregeling als
ZELFSTANDIG TUSSENPERSOON;

een premievrije oudedagsvoorziening;

een collectieve ongevallen-, ziekte- en arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.

Gegadigden worden verzocht hun brieven onder nummer 19-1 te richten
aan het bureau van dit blad.

H.H. Landbouwers
KOOPT DE

GRUPROOSTERS
bij de man, die ze u ook repareren kan !

altijd 15 procent voordeliger!
Zwaar gegalvaniseerd rooster 100 x 80 ingelegd.

Per 10 stuks afname i 38,50 per stuk
Gewicht 25 kg per stuk

Indiana rubbermatten en zeugenkooimatten en hangkettingen
BESTEL VROEGTIJDIG

GEUR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261



harde praktijk zegt meer
dan 1000 woorden
Goede verzorging en uitstekende voeding voeren Uw koppel
legkippen naar topprestaties. U verzorgt de koppel goed;
voor een uitgekiende voeding zorgt UTD.
De praktijk-ervaringen van talloze pluimveehouders wijzen
uit, dat ook Uw legkippen met VOLLEDIG LEGVOEDER
van UTD topprestaties leveren: U raapt extra eieren.
Bestel nu Volledig Legvoeder - Legkips of Legmeel -
van UTD.

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ CP (05754) 270

G. W. Eijerkamp
Vorden

fel. 1386

GESLOTEN
VAN 8 t.e.m. 13 AUGUSTUS

wegens vakantie

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
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 bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon 05752-1441

Te kp.: Nieuwe aardappelen
bij A. Walgemoet - Hane-
kamp 9, Boonkplan, na 6 u.

Te koop: Een best roodbont
vaarskalf. A. G. Schotman,
D 124, Vorden.

Te koop: Jonge aardappelen
H. J. Rietman - Geesink-
weg 15 - Warnsveld.

Te koop: Een kinderf iets,
5—8 jaar. _ B. Voskamp,
„de Voskuil".

Te koop: Jonge konijnen.
Gerrit Wunderink, Kranen-
burg, Vorden.

Te koop: 17 are gemaaide
rogge. - J. W. Golstein,
Nieuwstad 30, Vorden.

Te koop: prima jonge hen-
nen. H. Burkink, De Sticht,
Wichmond.

Te k.: Bijna nieuwe Goggo
Sport, ƒ 3500,— en Goggo
Sport, 39.000 km, ƒ 1750,—.
Een van beide is te koop.
Langwerden, Kerkstraat 11.

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden.

G. L. SCHUPPERS
A. SCHUPPERS.

RIETMAN
Vorden, aug. 1966
Burg. Galléestraat 46.

Woningruil
Aangeboden : Nieuwbouw-
woning plan Boonk, Vorden.
Huurwoning.
Gevraagd: Alleenst. huis of
hoekhuis aan rand v. Vor-
den, Warnsveld of Eefde.
Brieven onder no. 19 aan
het bureau van dit blad.

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN

SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor

AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels

RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

l fles LIMONADESIROOP van ..
8 SPAR REPEN, melk of puur, van
7 SPAR REPEN, hazelnoot, van ..
l zakje Chewing FRUITTOFFEES
1 zakje CITRONA'S
2 rollen EIERBESCHUIT van
l zakje SUIKERWAFELTJES (koekje)

l pak SPAR THEE
l pak SPAR THEEBUILTJES
l pak SPAR RIJST
l zak SPAR RIJST
l litersfles KOFFIEMELK
l litersfles KOFFIEMELK (31 %)
l blik TUINERWTEN M.F
l blik SPAR GROENTESOEP
l blikje SARDINES
100 gram SNIJ- of SERVELAATWORST ...

165 et voor 149 et — 10 %
100 et voor 89 et — 10 %
100 et voor 89 et — 10 %

van 110 et voor 98 et — 10 %

74 et voor 67 cl — 10 %
69 et — 10 %

86 et - 17 et zt'gHkorting
95 et - 19 et „
69 et - 14 et „
59 et - 12 et „

173 et - 35 et
200 et - 40 et „
95 et - 19 et

108 et - 22 et
78 et - 16 et „
52 et - 5 et

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 X 8 1

Telefoon IS 7 9

Te koop: Jonge hennen, 8
weken. - W. Rietman, Zut-
phenseweg 78.

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
TelefoonJ^fiO

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 15 t.e.m. 20 AUG.

SCHOENMAKERIJ

H. Visser
Te koop:

D. KLEIN GELTINK
Klein Garmel

boerenkool-
en

Voor elk doel
VERF EN BEHANG

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA BREDEVELD

Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES
20 et per kg in prjjs
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

van

Boer^oel
Insulinde^m 5, tel. 1567

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N. V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6 K% rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

Bupro-gas
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Jubileumavond
S.V. ..RATTI"

op zaterdag 6 augustus a.s.

Voor leden en oud-leden

In zaal Schoenaker - Aanvang 's avonds 8 uur

Attentie!
Vanaf heden:

Benzine 42,9 et
Super 44 et

Kranenbarg's V.B. benzine verkoop
Enkweg - Vorden


