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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Ad\ ertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorrlon

Kerkdiensten

70NDAG 17 NOVEMBKIt

Hervormd*» kerfc
10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening- H. Doop
19.00 uur ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn Interkerkel .

zangdienst in de Geref. kerk

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. J. Pilon van Hilversum
19.00 uur ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn In t e rke rke l .

jengddienst m.m.v. het jeugdkoor

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

K-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
(alleen 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 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39 -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
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ronald Mathijs Willem, zoon van W. Slöetjes
en P. Weijers.
Ondertrouwd: W. J. Kroneman en F. Bordeaux; G. W.
Bremer en A. J. Waenink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: M. Doppenberg, 56 jaar, echtgenoot van A.
Heijndijk.

KRINGVERGADERING CBTB
De CBTB afdeling kring Vorden hield in hotel Bakker-
een goed bezochte kringvergadering onder leiding van
de heer D. J. Hilferink uit Zelhem, welke tevens als
provinciaal bestuurslid fungeerde.
De waarnemend voorzitter heette in zijn welkomstwoord
inzonderheid welkom de waarnemend voorzitter van de
Gelderse CBTB de heer L. J. de Regt uit Eist; de se-
kretaris van de Gelderse CBTB drs E. Broekhuizen; de
heer G. Mulder agrarisch sociaal voorlichter uit Rozen-
daal; de heer G. M. Maalderink, ekonomisch voorlichter
uit Doesburg; de heer Radstake direkteur ekonomisch
boekhoudbureau er, mejuffrouw v.d. Berg afdeling huis-
houdelijke voorlichtingsdienst.
Vervolgens wees spreker er op dat de aarde des Heren
is en dat wij niet kunnen zeggen de aarde is van ons.
Doch dit wil niet zeggen dat wij geen verantwoordelijk-
heid hebben, integendeel hebben wij dit op ons levens-
terrein o.a. op het onderwijsterrein van onze kinderen.
Door leden van verschillende aanwezige afdelingen wer.
den een aantal vragen gesteld, welke door leden van
het provinciaal bestuur en de voorlichtingsdienst op dui-
delijke wijze werden beantwoord. Zo werd o.a. de vraag
gesteld of de melkprijs wel bevredigend kan worden te-
gemoet gezien. Deze vraag werd door de heer Regt be-
vestigend beantwoord. Ook wees spreker er op dat sa-
menwerking met andere standorganisaties zijn nut heeft
o.a. op vergaderingbezoek, doch de leiding van deze ge-
kombineerde vergaderingen moet beurtelings zijn.
Verder werd er op gewezen dat men voor bestaansmo-
gelijkheden zo groot mogelijke bedrijfseenheden moet
bezitten. Om tot een goede bedrijfsvoering te komen is
het gewenst dat de jonge boer niet alleen een lagere
doch ook een middelbare landbouwschool bezoekt.
Na een dankwoord van de voorzitter aan de leden van
het provinciaal bestuur voor de beantwoording van de
verschillende vragen ging de heer Regt voor in dank-
gebed.

20 november a.s. zullen de heer G. Pardijs en mevrouw
A. Pardijs-Maalderink de dag herdenken dat zij 60 jaar
geleden in het huwelijk traden.
Het bruidspaar is resp. 87 en 82 jaar oud en zijn beiden
nog zeer goed ter been. Zij hebber, 3 kinderen, 6 klein-
kinderen en l achterkleinkind.
De heer Pardijs is bijna 40 jaar bij de posterijen werk-
zaam geweest, van waaruit hij in 1943 werd gepen-
sioneerd. Daarna heeft hij nog geruime tijd voor allerlei

instanties kwitanties gei
Het echtpaar is geboren te Vorden en heeft nu reeds
60 jaar in hetzelfde huis gewoond, dat zij lieten bouwen
toen zij gingen trouwen. Tuinieren is de grootste hobby
van de bruidegom, zijn tuintje ziet er dan ook altijd
piekfijn uit. Ook de bruid is nog zeer kras en doet haar
huishoudelijke werk nog zelf.
Wij wensen de heer en mevrouw Pardijs een prettige
dag- toe met hun kinderen.

EERSTE NTTSAVOND
Van het bestuur van de afdeling Vorden van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen is het een( goede ge-
dachte geweest om de Nutsavonden in dit winterseizoen
te openen met het optredj^ van ht '.radschap
,De Hoveniers' uit Bilthov^Wmet de opvoering van het
blijspel in 3 bedrijven, ge^hreven door W. Som
Maugham ,Heef t Contance gelijk ?' Het bezoek w;i

i t keer zeer goed.
De waarnemend voorzitter, notaris Rombach, sprak een
kort inleidend woord. Volgens spreker was het jammer
dat er door omstandighedej^geen programma's aanwe-
zig waren, doch de naam ^B ,De Hoveniers' waarborg-
de een goede ontspanningslmmd.
Door spreker werden de ingezetenen opgewekt om voor
de Nutsavond, te houden op 25 januari a.s., iets in el-
kaar te zetten, aangezien deze avond gepland is voor
en door de inwoners van Vorden. Verleden jaar kon dit
plan niet doorgaan vanwege de te geringe belangstel-
ling en de wat late opgave van deelname. Dit hoeft nu
niet meer te gebeuren, aldus spreker. Er is nu ruim tijd
tot overpeinzing wat gebracht zal kunnen worden. Alles
is welkom bv. zang, deklamatie, muziek, goochelen, pan-
tomime enz. Verder wenste spreker u tiereen een genot-
volle avond toe.
Reeds bij de opvoering van het eerste bedrijf was de
zaal een en al aandacht en volop leefde men* mee met
de verwikkelingen van Contance en haar man. Zonder
ook de overige medespelenden maar iets tekort te doen
willen wij nóg- noemen de moeder van Constance die op
meesterlijke wijze de soms ingewikkelde passages tot
een goed einde wist te brengen. Mede door de mooie
aankleding van het toneel en de decors kwam dit stuk
dan ook goed tot zijn recht.
De heer Rombach was dan ook aan het slot de vertol-
ker van de gehele zaal door het gezelschap hartelijk
dank te zeggen voor het bijzonder fraaie en vlotte spel
en bood hun een stoffelijke blijk van waardering aan en
sprak de hoop uit het gezelschap nogmaals in Vorden
te mogeni begroeten. Ieder ging dan ook zeer voldaan
huiswaarts.

BIJ/. SCHOOL HET HOGE
Gaarne verwijzen wij naar de advertentie betreffende
de feestelijke ouderavond op vrijdag a.s. 's Middags is
er generale repetitie met de kinderen van l t/m 5 als
publiek, 's Avonds brengen de zesde klassers het pro-
gramma voor ouders en belangstellenden.

VOGELVERENIGING ,ONS GENOEGEN' KAN GEEN
TENTOONSTELLING HOUDEN

In tegenstelling tot de andere plaatselijke vogelvereni-
ging ,De Vogelvriend' die zaterdag en zondag jl. een
show hield, kan de vogelvereniging ,Ons Genoegen '68'
door bijzondere omstandigheden geen tentoonstelling
houden.

Daarom werd besloten een onderlinge tafelkeuring te
organiseren die gehouden werd in café De Zon. Hier-
voor was eer, groot aantal vogels ingezonden zoals exo-
ten, parkieten, kanaries etc. Als keurmeester voor exo-
ten en parkieten fungeerde mevrouw Smit van Stijn
uit Gouda, de heer Oonk uit Lochem deed dit voor de
kanaries.

Tijdens een gezellige avond waarbij ook de dames der
leden aanwezig waren, werden de uitslagen bekend ge-
maakt.
Parkieten AKL: J. Wissels Ie en 2e prijs; J. H. A. Pij-
pers 3e en 4e prijs.
Tropen AKL: J. Wissels Ie en 2e prijs; W. Hissink 3e
prijs.
Kaaries AKL: G. J. Schumacher l, 3 en 5; J. Wissels
2 en 4.
Kanarie stam 4 vogels: 1. G. J. Schumacher.
Parkieten BKL: J. H. A. Pijpers l, 2 en 3.
Parkieten CKL: H. J. Pardijs l en 2; J. H. A. Pijpers
3 en 4.
Tropen CKL: C. Knol Ie prijs.
Kanarie CKL: Ie prijs H. Harmsen; G. Stapper 2e prijs
en J. Wissels 3e prijs.
De heer W. Hissink werd met een zebravink derby
winnaar. De mooiste vogel van de gehele tentoonstelling-
was een kanarie van de heer G. Schumacher.

OPNIEUW EERSTE PRIJS VOOR
,I)E (JKAAFSCHAPRIJDERS'
Zaterdag nam een team van de Vordense motorclub ,De
Graafschaprijders' deel aan een bctrouwbaarheidsrit in
Appelscha over een afst^id van 180 kilometer.
Net als vorige week m^A Brabantse Drunen slaagden
de Vordenaren er ook c^Kiaal in om de eerste prijs te
behalen. Het team bestond uit de volgende renners: W.
Bielderman, D. Pardijs en J. Oosterink. De renners be-
ëindigden <le r i l al len met O strafpunten, een fraai resul-
taat.
Individueel bracht M. Broekhof hot tot 5 strafpunten
in de juniorenklasse. IflW seniorenklasse behaalde P.
Bergsma met O strafp^ren de eerste prijs, terwijl F.
Jansen het tot 37 strafpunen bracht.
Zaterdag 7 december nemen de Vordenaren deel aan
een betrouwbaarheidsrit in Nijverdal, terwijl een week
later aan een betrouwbaarheidsrit in Waalwijk wordt
deelgenomen.

STARTBIJEENKOMST VAKCENTRALES
Dinsdagavond jl. werd in de zaal van de heer Boersma
een startbi j eenkomst belegd door de drie vakcentrales
t.w. NVV, NKV en CNV in de gemeente Vorden.
Deze had ten doel de samenwerking tussen genoemde
centrales te stimuleren en de belangen van de georga-
niseerde leden beter te kunen behartigen.
Besloten werd binnenkort een vergadering te beleggen
waarvoor de drie distriktsbestuurders zullen worden uit-
genodigd en waarbij tevens de besturen van de vakaf-
delingen aanwezig zullen zijn. In de toekomst zullen dan
avonden worden belegd waarin vraagstukken aan de
orde worden gesteld die door de gezamenlijke vakcenr
trales zullen worden besproken.
Bij het sluiten van deze bijeenkomst was men ervan
overtuigd dat het doel en streven van groot belang is
voor de werknemers welke bij bovengenoemde vakcen-
trales zijn aangesloten en deze avond als geslaagd mag
worden genoemd.

LEDENVERGADERING PKV VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer Doornink hield de
PKV Vorden, in café-rest. ,'t Wapen van Vorden' een le-
denvergadering. De opkomst was goed want er waren
phn. de helft van de leden aanwezig. Hieruit bleek wel
dat de aanwezigen ook allen fokkers waren van pluim-
vee en konijnen.
Deze vergadering stond in verband met de grote lan-
delijke tentoonstelling die ,Pekzo' uit Zutphen op 30 no-
vember en l december organiseert, bij haar 50-jarig
bestaan. PKV Vorden brengt hier haar clubshow onder.
De leden denken met 40 nummers in te zenden.
Tijdens de vergadering bleek dat er nog goede fokkers
zijn bij PKV, want een der leden heeft op verschillende
tentoonstellingen goede predikaten behaald.

SINT NICOLAASOPTOCHT ZATERDAG A.S.

In verband met voorgenomen werkzaamheden aan de
weg naar plan Boonk is het mogelijk dat de route in
plan Boonk gewijzigd wordt.

RECTIFICATIE
In de Sint Nicolaaskrant staat vermeld te koop
dit moet z i j n :

te huur:

rol- en gevelsteigers
van 2 tot 13 meter hoogte

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden . Telefoon 1523

VOGELTENTOON STELLING
Zaterdag en zondag organiseerde de kanarievereniging
,De Vogelvriend' in zaal Lettink haar jaarlijkse onder-
linge wedstrijd met tentoonstelling waaraan tevens was
verbonden een tekenwedstrijd voor de leerlingen van de
hoogste klassen van de lagere scholen in deze gemeente.
De heer Bijenhof, tweede voorzitter, opende de tentoon-
s t e l l i n g en deelde mede dat er van de 43 leden die bo-
vengenoemde vereniging heeft, er 31 inzenders zijn, die
204 vogels hebben ingezonden.
De uitslag van de tentoonstelling voor de kanaries was
als volgt: de heer M. H. W. Borgonjen, kampioen met
zilversabelpastel, ook won de heer Borgonjen twee eers-
te prijzen met stam 2 vogels Isabel en 4 vogels (stam)
bruin.

Voor de tropische vogels was de uitslag: de heer H. J.
A. Bleumink, eerste prijs met mozambiquesijs; de heer
G. J. Barink ontving een ereprijs met rijstvogels.
Ui t s l ag tekenwedstrijd: Ie prijs o.l. school te Linde met
gemiddeld 13 punten. De verdere puntenverdeling was
als volgt verdeeld over het aantal kinderen die hebben
deelgenomen t.w. school Wildenborch 12,28 punten;
se hooi Het Hoge 12,95 punten; o.l. school dorp 12,9 pun-
ten; school Kranenburg 12,1 punten.

De persoonlijke prijzen werden door onderstaande kin-
deren gewonnen: 1. Ingrid Smeenk; 2. Wijnand Bijen-
hof; 3. Joh. Peppelinkhausen; 4. Jos Geerken. De na-
volgende kinderen ontvingen een speldje t.w. Tienie
Decanije; Rudie Heuvelink; R. Stegeman; C. Klein Ob-
bink ; Joh. van Hamond; G. Gotink; D- Teerink; F. Slo-
temaker en A. Winkels. Aan de tekenwedstrijd werd
door 92 kinderen deelgenomen. De jury bestond uit de
gepensioneerde schoolhoofden.

OPBRENGST KOLLEKTE
De kollekte voor het geestelijk gehandicapte kind heeft
voor de hele gemeente Vorden opgebracht het mooie
bedrag van ƒ 2.462,75. Alle gevers en kollektanten nog
hartelijk bedankt.

SPECIAAL BERICHT VAN HUIZE
,HEï ENZERINCK'

Op zaterdag 30 november a.s. wordt er in het Nutsge-
bouw een bazar gehouden ten bate van het welfarewerk
van Huize ,Het Enzerinck' en haar afdelingen. Er wor-
den zeer fraaie handwerken verkocht die door de bewo-
ners onder leiding zijn vervaardigd. Verder zijn er di-
verse attrakties met zeer vele en mooie prijzen.
U komt toch ook om de kasten die nu nog vol liggen,
leeg te maken, zodat de bewoners hun ontspanning hou-
den en aan het werk kunnen blijven.

LEERLINGEN VAN DE ZESDE KLAS DER O.L.
SCHOOL DORP BRACHTEN ,DE DERDE SLEUTEL'
Traditiegetrouw voeren de kinderen van de zesde klas
van de o.l. school dorp elk jaar een kinderoperette op.
Normaliter worden deze avonden altijd in februari ge-
houden, maar omdat de kans op ziek worden dan groter
is, werd ditmaal besloten de operette in november op
te voeren.

Woensdagmiddag hebben de kinderen van de lagere
klassen kunnen zien en horen wat hun ,grotere broers
en zusters' er van terecht brachten. Donderdagavond
was de eerste echte voorstelling in het Nutsgebouw.
Er bestond hiervoor een goede publieke belangstelling.
Aan het begin van de avond sprak het hoofd van de
school, de heer Brinkman, een kort welkomstwoord in
het bijzonder tot burgemeester A. E. van Arkel en echt-
genote. Ook de afgevaardigden van Volksonderwijs wer-
den welkom geheten.

Hierna maakte de jeugd zich meester van het toneel.
Opgevoerd werd het sprookjesspel in vier delen ,De der-
de sleutel' van Stien de Bruyn. Met veel enthousiasme
gaven de kinderen blijk van hun kunnen. Het onderwij-
zend personeel, dat veel vrije tijd moet opofferen om
een dergelijk spel met sukses door de kinderen te kun-
nen laten opvoeren, hebben alle eer van hum werk ge-
kregen, want de kinderen hadden hun tekst keurig ge-
leerd en wisten het leuk te brengen. De kostuums wa-
ren zoals vanouds weer prima verzorgd, terwijl ook aan
de grimering en de toneelaankleding goede zorg was
besteed.

Het spel handelde over de gemene ridder Diederik en
zijn nog gemenere vrouw gravin Sibelia van Hocksi-
vockski, die van een lange reis naar hun burcht terug-
keren. Het bleek al spoedig dat de ridder samen met
zijn vrouw achter de juwelen van Vrouwe Machteld aan-
zat, de vroegere echtgenote van Diederik. De juwelen
zijn nu van Diederiks dochter Godelieve. Toen het ge-
mene echtpaar meenden de juwelen te kunnen toe-ei-
genen werden zij ontmaskerd door neef Frank, zodat
ook dit sprookje weer goed afliep.
In totaal verleenden ca 35 jongens en meisjes hun me-
dewerking aan deze voorstelling. Zij werden na afloop
door de heer Tiessink hartelijk dank gebracht voor het
gebodene, in welk dankwoord het onderwijzend perso-
neel eveneens werd betrokken. Vrijdagavond 8 novem-
ber werd het spel opnieuw opgevoerd.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer G. J. Buunk slaagde te Arn-
hem voor het VAMOR-diploma. De heer Buunk is rij-
instrukteur bij rijschool ,De Eendracht'.

KLEUTERS VIERDEN FEEST
Voor de kinderen van de Nutskleuterschool ,De Kroe-
zestulp' was het woensdagmorgen feestvieren geblazen.
Met veel enthousiasme werd nl. het traditionele Hack-
fortfeest gevierd. Naast enkele spelletjes, konden de
kinderen genieten van de poppenkast met Jan Klaassen
en Katrijn in de hoofdrollen. Verder werd de kleuters
nog een traktatie aangeboden dat er vanzelfsprekend
wel in ging.

JONG GELRE HEREN
De afdeling Vorden van Jong Gelre heren hield in café
Bloemendaal onder leiding van de heer R. Mennink
een goed bezochte ledenvergadering met als spreker
de heer G. J. Bannink, direkteur van de bijz. lagere
landbouwschool alhier.
Aan de hand van een groot aantal dia's sprak de heer
Bannink over het onderwerp ,Mens en dier in 't vizier'.
Veel dieren welke op de Hoge Veluwe leven, werden op
het witte doek gebracht. Ook werden dia's vertoond van
Huize ,De Wildenborch' bewoond door de fam. Staring
welke een rijke geschiedenis achter de rug heeft in de
loop der tijden.
De heer Bannink werd dank gebracht voor het gebodene.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Slavinken 3 stuks 98
Hacheevlees soo gram 148
Fijne verse worst soo gram
Runderlappen soo gram
Malse riblappen soo gram 348

Ons bekende soeppakket nu 198

Heeft u onze heerlijke Gelderse Rookworst al geproefd ?
UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Denk aan uw diepvries!

Voor- en achterbouten nog dezelfde prijs

Ham 150 gr. 98 et Boerenmetworst 150 gram 79 et

Tongeworst 150 gr. 79 et Gek. Gelderse aan stuk 200 gram 69 et

Heerlijke Gelderse rookworst nu 79 cent

Uit onze groente afdeling

Voor vrijdag en zaterdag:
Witlof

Panklare andijvie
Handsinaasappelen
Jonathans in draagtas
Kleiaardappelen

500 gram 89
500 gram 59

10 voor 149
2% kg 98

zak 2'12 kg 65

letters

Appelmoes literblik 72
Abrikozen literblik 119
Soepballen 2 blik 119
Blik eierkoekjes 500 gram 198
Penny wafels 10 stuks 98
Zoute pinda's per zak 89

J Chocolaadjes
* 200 gram 1.29:
Jampot knakworst 8 stuks 1O9
Prmce fourre per rol 59
Chocoladerepen 7 stuks 98
Engels drop per zak 89
P^ito chips
4 zakjes halen 3 betalen!
Goudkoffie per pak 19O

elk 2e pak 125

Jt Jt J C

Witte landwijn
2 flessen voor

it

Uit de diepvries :
Zak patates frites heel kg 149
Pak spinazie 450 gram 59

Zwaardemaker rozebotteljam
met gratis fles tomatensap

Grote sortering
St Nicolaas snoepgoed enz.
Zie onze St Nicolaastafel

Literflessen 'Raak' vruchtenliimonede
2 stuks



Allen, die ons ter gelegen-
heid van ons 25-jarig hu-
welijksfeest felicitaties bloe.
men of cadeaus deden toe-
komen, onze welgemeende
en oprechte dank.
Mede hierdoor werd voor
ons 29 okober 1968 een
prachtige en onvergetelijke
dag.

G. W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok

Vorden, Zutphenseweg 2

Voor de zeer vele blijken
van belangstelling die wij
bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij allen hartelijk dank.

H. Bouwmeester
G. Bouwmeester-

Pardij s
Vorden, november 1968
.Nieuw Rikkenberg' E 80

Hiermede danken wij allen
die ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

J. Korenblek
R. Korenblek-Norde

Vorden, november 1968
,'t Voorde' C 5

Uit voorraad leverbaar
BRUYNZEELKASTEN

w.o. hangkasten,
legkasten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

17 nov. om 19.00 uur
in de Geref. kerk

Te koop: Raskon\jnen 2 — l
roodoogpool oud z.z.g., l — 2
roodoogpool jong Zjg.-z.z.g.
Te bevr. N. Bouwman
tel. 05443-2261, Kerkstraat
6, Harreveld

Te koop : 30 liter emmers m.
hengsel, 50 cent per stuk.
N. V. Chroomlederfabriek
v/h H. A. Albers, Vorden

TELEVISIETAFELS
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Grote kolenkachel
Etna, in prima staat.
G. J. Bargeman „'t Wilme-
rink' telefoon 1658

Gevraagd: Net meisje of
werkster l hele of l halve
dag per week. H. W. Groot
Bramel, Ruurloseweg
D 11 a, Vorden

Aangeboden :
INRUILAUTOMOBIELEN
MET GARANTIE
Simca 1100 1968 type 1969
Simca 1000 GLS type 1969
Simca's 1000 van '64, '65
'66 en '67
Simca 1300 1965
Volkswagen 1960
Diverse auto's zonder ga-
rantie vanaf ƒ 150, — .
AUTOMOBIELBEDRIJF
TRAGTER
Tel. 1256 Vorden

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Byzettafels

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

17 nov. om 19.00 uur
in de Geref. kerk

HERFSTWANDELING
plm. 10 km
Vrije deelname

Vertrek zaterdagmiddag
13.30 uur vanaf Kerkplein

HANDIGE
OPBERGKASTJES

voor speelgoed e. d.
slechts ƒ 23,65

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

In ons assortiment
PRISMA-POCKETS

vindt u meer dan 100
verschillende titels

D. Boersma, Dorpsstraat 6

Een nette weduwnaar in
Vorden zoekt een weduwe
tussen de 60 en 70 jaar om
gezellig de eenzaamheid
door te brengen.
Brieven onder no. 33-1 bur.
Contact

Te koop: Plm. Vz na

pelknollen en 5 pk elektro
motor (Dordt) met kabel op
wagentje bij D. Norde, D 31
Vorden, telefoon 05752-1622

Te huur gevraagd in de om-
geving van Vorden van plm.
17 mei tot plm. 10 juni:
Komfortabel en rustig gele-
gen zomerhuisje of vry ge-
deelte van een woning voor
2 personen. Brieven met op-
gave van prijs, onder no. 33.
2 bureau van dit blad

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. enz.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

WINTERTIJD . LEESTIJD
Ontspan u zelf eens
met een
Geïll. blad, pocket-
boek of hobbyblad
uit ons grote assorti-
ment

D. Boersma, Dorpsstraat 6
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HENK ZIEVERINK
en
WILLIE ROSEBOOM

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kermis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op donderdag 21 november a.s. des
namiddags 14.30 uur ten gemeentehuize te
Brammen.

Vorden, Veldwijk C 157
Eerbeek, Jan Mankesstraat 86
november 1968

Toekomstig adres: Veldwijk C 157, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café-rest.
Molenzicht te Brummen.
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R. BRUNSVELD
en

l H. E. BRUNSVELD - BOEYINK

Op dinsdag 19 november a.s. hopen wij ons II
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
•(F. P. Smit).

p

< >
i!
< >
< >
^ > Vorden, november 1968
; Lochemseweg D 61 a

l

Inplaats van kaarten

Op woensdag 20 november a.s. hopen onze
geliefde ouders, behuwd-, groot- en over-
grootouders

G. PARDIJS
en
A. PARDIJS - MAALDERINK

hun 60-jari'g huwelijk te herdenker,.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30
uur in café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
(F. P. Smit).

Vorden, november 1968
Stationsweg 9

Blaupunkt
Philips
radio
en televisie

P. Dekker
Telefoon 1253

Elektro Technisch
Installatie Bureau

U weet het
VOOR

*

*

MEUBELEN

BEDDEN
VLOERBEDEKKING EN

GORDIJNSTOFFEN

naar . . UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Wie gaat er mee
naar Deventer schaatsen?
Bij voldoende deelname wil de heer Harren mee-
gaan naar de kunstijsbaan te Deventer met een
extra bus van de GTW op zaterdagmiddag 23 no-
vember. Vertrek 13.15 uur, terug plm. 17.00 uur.

Opgave voor donderdag 21 november bij

Bert Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden . Telefoon 1321

Buskosten plus entree ƒ 2,75.
Vertrek vanaf Vlogman, Nieuwstad 14

interkerkelijke
jeugddienst

op zondagavond 17 november om 7
uur in de Geref. kerk te Vorden.

Voorganger: Ds. Stoutjesdijk,
Herv. predikant te Hellendoorn.

Thema:

Anders dan gisteren
M.m.v. het Interkerkelijk Jfugdkoor.

Ned* Bond van Plattelands-
vrouwen - G«M*v.L«
Jong Gelre
AFDELING VORDEN

Gezamelijke
feestavonden
die gehouden zullen worden op vi*jj-
dag 22 en zaterdag 23 november in
het Nutsgebouw te Vorden, aanvang
19.30 uur.

Beide avonden zal opgevoerd wor-
den, door leden van Jong Gelre,
blijspel in 3 bedrijven

Het vrolijke tankstation
door Frans Drost.

Eerste avond kort voorprogramma door enkel^
dames van de Plattelandsvrouwen:

Het standbeeld van Jeanne d' Are
Tweede avond lang naprogramma

Denk niet dat mooier wonen een
droom is. Het is klaarwakkere

werkelijkheid. Zie deze slaapkamer.
Als wij zeggen dat u in uw slaapkamer
dezelfde prettige, persoonlijke sfeer wilt
terugvinden als in uw woonkamer, dan
zeggen wij iets dat u al weet. En daarom
is ook onze kollektie slaapkamermeube-
len zo uitgebreid en gevarieerd. Om ü In
staat te stellen met open ogen een ge-

lukkige keus te maken (waarbij wij u
graag met ons advies terzijde staan).
Hier is bijvoorbeeld een witte slaap-
kamer, goudgebiesd. Ledikant (130, 180
of 200 cm breed); 2 nachtkastjes; royale
4-deurs linnenkast. / 685,—
Toüettafel / 160,-

o.I.v. „THE WOODPECKERS"

Entree ƒ 3,r-

De Raitteisenbank

is goed voor uw geld.

Ook voor uw kasgeld.
U kunt uw dagontv angsten deponeren in onze nachtkluis.
U bent dan gevrijwaard tegen brand en diefstal.
Een zorg- minder ! En dat voor een tientje per jaar.
Maak het nog voor de komende feestdagen in orde.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1888 — Postgiro 86 29 23

VOOR:

ft VOGELZADEN
ft VOGELKOOIEN
ft VOGELARTIKEL.

DIERENSPECIAALZAAK

Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

ZEER VERSTANDIG MAN,

WEET WAAR HIJ

HET BESTE SLAGEN KAN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Feestelijke
ouderavond
op vrijdag 15 november a.s. in het
Nutsgebouw, aanvang half acht.

INLICHTINGEN:

De leerlingen van de zesde klas ver-
zorgen het programma dat o.a. ver-
meldt:

Zang . Volksdansjes . Rover Jan -
De hoed van Kakieko.

HET HOGE 1 a
OUDERS, LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
HARTELIJK WELKOM.

Toegang vrij,

INDIEN U DEZE WINTER BINNENSCHILDERWERK LAAT UITVOEREN

IN DE PERIODE VAN 2 DECEMBER TOT 7 MAART ONTVANGT U

ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN VAN HET BEDRIJFSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF EEN PREMIE VAN 10 G U L D E N PER AAN

DIT WERK BESTEDE MANDAG

Schildersbedrijf

JAN u.d. WAL
TELEFOON 1208

DEZE

WINTER

OP

BINNEN-

SCHILDERWERK

f 10.-



MARKLIN

oor ai uw merkspeelgoed
RSELMAN Winkelcentrum

Burg» Galléestraat

DR NIEUWSTE MODELLEN IN

Luxe

KIJK EERST BIJ

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 - Vorden

Volleybalclub DASH

De trainingstijden
y.ijn voorlopig vastgesteld als volgt:

DINSDAGAVOND

van 19.00—20.00 uur DASH l dames

van 20.00—21.00 uur DASH II dame.s

en aspirant-dames

van 21.00—22.00 uur allo heren

IN DE GYMNASTIEK/AAL TE VOHDEN

Hel bestuur.

Wapen u
tegen koude nachten!

Koop een veilige
elektrische deken
Keuze uit VERSCHILLENDE
merken, zowel l- als 2-peiroons

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

Het tclevisiehondje
waar iedereen
mee wegloopt:

HuShPbip]
schoenen

TV 67-2

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Te koop: Een in prima
staat verkerende halt'auto-
matische Miele waskomhi-
natie. Te bevragen Burg.
Galléestraat 61

Te koop: l Batavus Sport
damesrijwiel in goede staat
en l meisjesrijwiel.
H. W. Groot Enzerink,
Zutphenseweg 21 telefoon
05752-1254

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Hamise.n

Heren vogelliefhehbers
sluit u aan.
Leuk en gezellig bij

,ONS GENOEGEN '68'

T<> koop: 4 vveidestiertjes
plm. 6 a 7 maand oud.
P,. Koers, Kranenburg

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

(Advertentie)
Is het u al bekend dat de
dirigente van het Kinder-
koor af d. Dameskoor
ontslag genomen heeft ? ?

Te koop: Roodbonto dragen-
de vaars aan de telling 15
november. D Beek, Het
Hoge 61

Te koop wegens verande-
ring: Een prima dragende
zeug, bijna aan de telling.
J. W. Weenk, .Vosheuvel'
E 34 a, Linde

KOELKASTEN
vanaf 195.-
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438,"

cash A carry prijs

TV'
vanaf 499,-

cash & carry prijs

RADIO'S
van»l 29.-
cash & carry pnjs

l
GASHAARDEN
vanal 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125.-
ouh Acarry pnj»

.uisnoudruilbeurs

Zojuist ontvangen een grote
partij

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorteni, vanaf ƒ 20,-

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop: 2 FH pinken
B. Wunderink D 126
telefoon 6735

Te koop: Biggen
D. Eggink, Hoge Weide

Te koop: l toom zware af-
gewende biggen.
L. H. Visscher, Galgengoor

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Voor alle soorten RUW-
VOEDERS als hooi, stro,
bierbostel, aardappelvezels,
enz. bellen naar:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

St Nicolaas is in aantocht!

ZORG VOOR BLIJDE
GEZICHTEN

KOOPT UW CADEAUS BIJ

P. Dekker
TeH't'oon 1253

Eïeklro Teehniseh
Installatie Itnreaii

Koop in feestelijk iwrlicht Vnrden

k/WWWW\SV\/V\/\/V\SWX/X/\SW\S\S\S*/W\SMW

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram 168

DINSDAG

GEHAKT 500 gram 198

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram 158

PRIMA KOFFIE 250 gram 135

MARGARINE 3 pak 84

Laat uw binnenschilder- en behangwerk

uitvoeren tussen

2 december en 7 maart

Premie f 10r
per man per dag

Vrijblijvend inlichtingen

H. Weustenenk
Schilders- en h e l i a n i i e r s h e d r i j f Telefoon 05/52 1377 - Vorden

De speciale verfwinkel op het Hoge

ftonderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB-, HAAS. EN

«HOUDERKARB. 500 gram

ORREGEN
RUNDVLEES 500 gram

VERSE WORST 500 gram

GEHAKT 500 gram

HAMKAAS 200 gram

SNIJWORST 200 gram

BOTERHAMWORST ... 200 gram

KALFSPATEE 200 gram

HEIDEHONING

BLOEMHONING

ZUURKOOL 500 gram

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram

290
Nuttige
Sint Nicolaascadeau's

118

vindt u bij ons:

BROMFIETSEN

RIJWIELEN

NAAIMACHINES EN

DIVERSE ARTIKELEN

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg' 21 . Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
/.onder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
i . van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

VERGADEREN
doet u doeltreffend bij

BOERSMA
Intieme vergaderzaal
beschikbaar voor plm.
20 personen

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Pak spekulaas deze week 109 et
10 procent

1 zak a 500 gram hagelslag puur nu 13!) et -- 10%

2 hl. leverpastei van 124 et voor 109 et — 10%

l rol sehotse drop 8S) et — 10%

150 gram gek. ontb i j t spek 98 et

100 gram leverworst
100 gram tougkaas 9S et

150 gram alfabet met museet 89 et

250 gram pepernoten f><) <•!

BLIKKEN HONIG SOEP 15 CENT GOEDKOPER !

Pak spar theezakjes van 95 voor 59 cent
K) procent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
' IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

A.s. zaterdag - Grote bazar in 1 Medler
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De hoo^dst-hott l van de dinsdagavond ;,rh,>i<den raadsvergadering van de gr-j.uvnte Vorden was naiiiui
vaststelling van de gem< <>ntebegroting 190!, en ( ï < - begroting' gemeentelijk woningbedrijf juli 11)68/1 ;>(»!>. Door »i»
verschillende raa( is i iakt i< 's werden ui tvoerige Ju schouwingen aan de/.e begroting gewijd. De , g i - v v « i u e < i i e . :i'
s l u i l mol <'en bedrag van ƒ 24.802,4(5, we ik bedrag is uitgedrukt in de laatste raming van de pos! onvoory.iene
uitgaven.
Alvorens tol de diverse iH'sebouwiiigen en kommcntaren werd overgegaan, \esligde burgeni(N»sl<'r A. 10. van Ar-
kel in yjjn in le id ing al!< vecrs! de aandacht op al betgeen !!>(».; de gemeente Vorden tol heden gebraeht i see j l .
(jieheel tegen de aanvankelijke verwaeliting in, was dat niet gering. Vorden had voor 1!)68 v''el urgente werken
op haar programma staan en het stemt tot voldoening dat «JS dit hebben ingezien, want onze verzoekschriften
om geldleningen werden met gunstig a^v * s i»u,u d.- miiKsk-r van Binnenlandse Zaken doorgezonden, waardoor
het laatste hal jaar , vlug aeliter elkaar de lo( weggingen voor het s l u i t en van «'en vaste geldlening en de goed-
gekeurde begrotingswijzigingen binnenkwamen, aldus sprak e«'n opgewekte burgemeester Van Arkel.
Met verschillende werkzaamheden kon een begin worden gemaakt, bv. de verbeterde Alinens«>\ve.g, de Kerkhof-
weg, d<- Niemvstad, de Hengelosi vvvg en de Stationsweg. Verder is een begin gemaakt met de werkzaamheden
tol. verbetering van d«' weg in de Leuke, de Eikenlaan en de weg naar de Maandag. Voor het onderwijs ontvin-
g«'ii 1$ & W de goedkeuringen betrefrViiJe d«' verbouwing van de o.l. sehool in het dorp en de bijzon;i"iv scholen
op Het Hoge en de Kranenburg. Kr b!ijit na tuu r l i j k nog veel te w«'iisen hetgeen y.ijn terugslag vimit in de ge-
meentebegroting van 11)09, aldus de voorzitter. Kr is nog \ve| een batig saldo maar niet zo groot als vorig jaar.
Van invloed op dit saldo was ook (ie i.,; name- v:«n de saïarispost. Van !i< l overschot op de gewone dienst blijft
dan ook niet veel over, aldus burgemeester Van Arkel.

Rapport Ix'groliiigskommissie

Het ontwerp van de gemeentebegroting is door de be-
grotingskomnüssio, bestaande uit de heren H. S. J. Al-
bers, J. W. M. Gerritsen en W. Norde, onderzocht. Ge-
noemde heren brachten niet zoals gewoonlijk te doen
gebruikelijk één rapport uit, nee (U- hereni kwamen alle
drie met een apart rapport.

Namens de kommissie merkte de heer Albers op dat
B & W alles moet blijven doen om het nu nog relatief
kleine aantal inwoners aan een goed begaanbare weg
te helpen. De wegverharding wordt van jaar tot jaar
urgenter. De ƒ 7.500,—, die is uitgetrokken voor de ver-
harding van zandwegen brengt in zoverre uitkomst dat
de meest urgente gevallen geholpen kunnen worden met
puinverharding. Verder wees de heer Albers op bochten
in de Almenseweg, terwijl aan de rekonstruktie van de
Baakseweg en de verharding van het tweede gedeelte
van de Eikenlaan de hoogste prioriteit gegeven moet
worden.. Verder dronig de heer Albers er op aan dat uit-
breiding- van de landbouwschool wordt gerealiseerd. Het
is nodig om in de raadszaal een akkoustische voorziening
.aan te brengen. Tot slot achtte de heer Albers het raad-
zaam dat veel zorg' wordt besteed aan de groenbeplan-

i i i de gemeente. Ook meende hij dat een aula op de
Algemene Begraafplaats in een behoefte zal voorzien.

De heer Norde was namens de kommissie van mening
dat enkele gemeentepersoneelsleden bevorderd dienden
te worden, maar dat voor bevorderingen de norm pres-
tatie boven de norm klassifikatie gesteld kan worden.
Aan de gemecntcwaag dient een definitieve bestemming
gegeven te worden. Hier zou bv. een tennisbaan kunnen
komen waarbij het gebouwtje voor kleedkabine kan
worden veranderd. Verder deed de heer Norde B & W
enige suggesties aan de hand inzake de verschillende
subsidies die op de begroting voorkomen. Voorts gaf de
heer Norde namens de kommissie B & W het advies de
uitgifte van een Vademecum voor de gemeente Vorden
met alle mogelijke middelen te steunen.

De derde rapporteur van de begrotingskommissie, de
heer Gerritsen, kon zich namens de kommissie vereni-
gen met het voorstel van B & W om voor enkele top-
funktionarissen een ambtswoning te bouwen. Verder be-
p l . ' i l i e hij om voor het zwembad en de naast gelegen
sportterreinen ru imere parkeergelegenheid te creeëren,
terwijl voor verdere uitbreiding van dit sportkomplex
wellicht v .;rondaankopeu gvivehl vaardig,! zijn.
Voor de welstandskommissie is een post uitgetrokken
van ƒ 2.000,—. De heer Gerritsen stelde voor deze post
van de begroting af te voeren. Na ruim een jaar erva-
ring met deze welstandskommissie, moet nl. gekonsta-
teerd worden, dat de resultaten niet anders gekwalifi-
ceerd kunnen worden dan zeer slecht. Het funktioneren
van deze kommissie is zodanig dat stagnatie ontstaat
voor bijna ieder bouwplan in onze gemeente, aldus de
heer Gerritsen. Hij wees er met klem op dat de verant-
woording over de .stagnatie in de bouw bij de gemeente-
raad zelf ligt. Over een andere schoonheidskommis.sie
ware nader beraad wenselijk. Wij zijn van oordeel dat
plaatselijke deskundigen deze materie naar behoren kun-
nen behartigen, met eventuele uitbreiding van deskun-
digen uit omliggende gemeenten. Hierdoor worden de
kosten voor de aanvragers verlaagd en de procedure
voor het afgeven van bouwvergunningen aanmerkelijk
worden ingekort.

Voor de BB is een bedrag uitgetrokken van ƒ 5.000, .

Als minderheid van de kommissie stelde de hoer Ger-
r i t sen niet de mening te zijn toegedaan dat de BB een
totaal overbodige organisatie is. Wel is de uitvoering
van de huidige organisatie zodanig, dat ik hiervoor de
verantwoording niet wens te dragen, aldus de heer Ger-
ritsen. Met het bedrag van ƒ 694,— dat is uitgetrokken
voor de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland is
spreker het niet eens. Gezien het relatief kleine belang
voor onze gemeente kunnen we in 1969 beter een bepaal-
de inwoner uit oen modderzandweg helpen, inplaats van
duur drukwerk te financieren, aldus de heer Gerri tsen.

IJesehouwing KVIM'raktie

Namens de fraktie van de KVP gaf de heer Hartelman
een beschouwing op de gemeentebegroting. Hij bracht
o.m. de noodzaak van wandelpaden onder de aandacht
van B & W, terwijl hij nader geïnformeerd wilde wor-
den inzake het in onderhoud bij de Vriga onderbrengen
van rijwielpaden.
Verder is het wel dienstig om bij volgende begrotingen
een lijst op te maken van kapitaalswerken, die in de
eerstvolgende jaren aan de orde zouden moeten komen.
Meer inzicht lijkt mij gewenst in zaken/ als bv. hoeveel-
heid nog aan te kopen grond ter realisering bestem-
mingsplannen; de hoeveelheid grond die reeds beschik-
baar is voor verkoop en inzicht in kalkulatie grondprij-
zen en nakalkulatie. Wat de woningbouw betreft konsta-
teerde de heer Hartelman mog een relatief groot tekort
aan woningen in Vorden. Misschien is de geplande en
afgewezen ,stroombouw' 1968 het volgend jaar of later
alsnog te verwezenlijken, aldus spreker. Ook de nood-
zaak van het bouwen van bejaardenwoningen moeten
we niet uit het oog verliezen en is de bouw van eens-
gezinswoningen te realiseren ?

De heer Hartelman hoopte voorts dat het uitbreidings-
plan Kranenburg zo spoedig mogelijk goedgekeurd zal
worden. Veel waardering hebben wij voor de wijze waar-
op de verharding van de Eikenlaan zijn beslag heeft ge-
kregen. Over de vuilnisophaaldienst is de KVP-fraktie
van mening dat de plaatselijke vereniging voor het op-
halen van huisvuil aan de inwoners van Vorden vele
goede diensten heeft bewezen. Een op moderne leest
geschoeide vuilnisophaaldienst is alleen voor realisering
vatbaar in samenwerking met omliggende gemeenten.

Voorts vroeg de heer hartelman of er subsidiemogelijk-
heden zijn voor de R.K. begraafplaats.

Het argument van de minderheid van de bcgrolings-
kommissie om de post voor de SSOG te schrappen kwam
do lieer Hartelman niet overtuigend voor. Deze stichting
doet nl. veel goeds voor de Achterhoek (de SSOG h o o f t
bv. een request ingediend inzake voorgenomen ophef-
fing baanvak Zutphen-Winterswijk NS). De heer Har-
telman vroeg zich af of de uitbreiding van de land-
bouwschool wel zo urgent is, mede in het licht bezien
van de ontwikkeling van de landbouw in de EEG.

Beschouwing fraktie Binding-Rechts

Sprekende over het bestemmingsplan merkte de frak-
tievoorzitter van Binding-Rechts, de heer Gotink, op, de
overtuiging te hebben dat de wet op de Ruimtelijke Or-
dening maatschappelijk een katastrofe zal bewerken. Ad-
viezen van de diverse .adviserende kolleges', die zo rij-
kelijk in de Ruimtelijke Ordening zijn ingebouwd, blij-
ver, maanden onderweg. Wij zijn tot de konklusie ge-
komen dat, indien deze nieuwe wetgeving volledig is
ingevoerd, meteen een einde gemaakt is aan het eigen-
domsrecht in Nederland. De heer Gotink sprak hierover
zijn ernstige verontrusting uit.

Verder drong de heer Gotink er bij B & W op aan de
staind van zaken in de landbouw nauwkeurig in het oog
te houden, want de landbouwers, vooral de gemengde
bedrijven, hebben wederom een teruggang geboekt in
hun bestaanszekerheid. Dit jaar werden wij opgeschrikt
door een verlaging van het melkgeld van 20%, terwijl
enkele premies (AOW-Ziekenfonds) flink omhoog gin>-
gen. In de ergste gevallen zal de Alg. Bijstandswet de
nood van de landbouwers kunnen lenigen. Het zou raad-
zaam zijn de landbouwers op alle regelingen, via de Alg.
Bijstandswet te wijzen, aldus de heer Gotink.

De heer Gerritsen ging nog even in op de geldstroom in
de gemeente Vorden. De bruto-geldomzet van deze ge-
meente bedraagt een kleine drie miljoen gulden hetgeen
neerkomt op ca ƒ 450,— per inwoner waarvan ƒ 110,—
aan onderwijs, sport, kuituur; ƒ 160,—• aan gemeente-
werken en algemeen bestuur en ca ƒ 180,— aan huis-
vesting, volksgezondheid etc. De schuld per inwoner per
l januari 1968 is ca ƒ 1.470,— waarvan ruim ƒ 850,—
per inwoner inwoner in de^^mingbouw is geïnvesteerd.

In vergelijking met grote^P^emeenten zou Vorden de
vergelijking goed kunnen doorstaan, meende de heer
Gerritseni. Voorts bepleitte hij, net als vorig jaar, voor

Ook zou de heer Ger-
ritsen gaarne zien dat er mooi' voorlichting werd

n aan de raadsleden, b v. regelmatige circulaires
omtrent het gebeuren op d^^genu ent ' ehu is en bv. mooi'

. nole vergaderingen, l^Krbij de betrokken hoofd-
ambtenaar aanwezig is, om de achtergronden toe te
lichten.

Beschouwing f rakt ie l 'ar t i j van de Arbeid

Bij monde van de heer- Koerselman gaf de fraktie van
de Partij van de Arbeid een beschouwing- op de begro-
ting. In de begroting mis ik jammer genoeg en toch ook
urgent te noemen, de industrievestiging in Vorden. Voor
eventuele nieuw te vestigen bedrijven dienen meer fa-
ciliteiten verleend te worden. Dit zal in de toekomst
noodzakelijk blijven voor de werkgelegenheid, aldus de
hoor Koerselman.

Verder is het B & W wellicht opgevallen hoc slecht de
akkoestiek is in de raadszaal, vooral bij de vorige raads-
vergadering. Dat er een duidelijk verslag van Binding-

ta on do VVD in de krant stond, is gelegen in het
f e i t dat deze frakties hun speeches van getypte brief jes
voorlezen en deze aan do pers doorgeven. Zelf ben ik

• iiien wel het slechtst te verstaan, maar op do//,'
manier krijgt het publiek geen objektief verslag en
gaan de raadsvergaderingen aan duidelijkheid en belang.
ste l l ing do mist in. Er zijn voor de Vordensc inwoners
zeer belangrijke besluiten genomen die door een niet
objektief verslag slecht uit de verf zijn gekomen en dat
is zeer jammer, aldus do heer Koerselman. Spreker
stelde B & W voor in de eerste plaats de pers uit te
nodigen en met hun te bespreken wat naar hun mening
gedaan kan worden omtrent de goede weergave en
verslaggeving. Per slot van rekening vormt de pers een
onmisbare schakel tussen de raad en inwoners, aldus
de heer Koerselman.

Een aula bij de Alg. Begraafplaats zou o.i. niet voldoen
aan de wens van de inwoners van Vorden, de bedoeling
is en zou moeten zijn een eenvoudige gelegenheid voor
alle ingezetenen, aldus was de mening van de heer Koer-
selman over deze aangelegenheid.
Uitbreiding van het parkeerterrein bij het zwembad
juichte de PvdA toe. Bij de uitbreiding van de sportter-
reinen rijst de vraag van wie zijn de aangrenzende per-
celen grond, met wie moet worden onderhandeld en wat
kost de grond ?
Wat de welstandskommissie betreft merkte de heer
Koerselman op dat zijn fraktie van mening is dat het
mogelijk moet zijn een onpartijdig rapport door deze
kommissie te kunnen laten uitbrengen. Met eventueel
uitbreiding van deskundigen uit omliggende gemeenten
gaan wij niet akkoord.

Antwoorden B & W aan beigrotingskommissie en
overige raadsleden

Namens het kollege van B & W gaf burgemeester Van
Arkel hierna kommen,taar op de verschillende op- of
aanmerkingen van de begrotingskommissie en raadsle-
den.

De verbetering en verharding van wegen heeft steeds
onze bijzondere aandacht, ook wat betreft de door de
begrotingskommissie naar voren gebrachte punten. Om-
trent de door de kommissie overgelegde lijst van te
plaatsen wegwijzers zal nader kontakt worden opge-
nomen met de ANWB, ook inzake de uitvoering, aldus
de voorzitter.

Een goede akkoestiekvoorziening van de raadszaal z
een kostbare geschiedenis worden en gezien de kapi
taalswerken die nog uitgevoerd moeten worden., achte
wij deze aangelegenheid niet urgent. Duidelijk spreke
en geen op fluistertoon gevoerde gesprekken meer, di
zal reeds een verbetering geven, aldus de heer Van Ar

! sleden hebben één en ander deze avoiu
reeds t o-r hai ie genomen, want ailes verliep volgens ,hefl
boekjü' red.)

Voor het opnieuw bepleisteren van de hal van hel ge
M e h i i i s , w a a r b i j oen gedeelte • nieuw pla

fond nun ( wordei.1, voorzien en voor hot schilderen, ook
van de l rap , a e h t o u B & W ve r l ag ing van het geraamd'
bed iag- zijnde ƒ s.()()() , niet verantwoord.
Wat betreft, do verfraaiing van het dorp merkte d
voorzitter o.a. op dat op de begroting staat de aanleg
van een plantsoen tussen Het Wiemelink en de spoor
baan. De mogelijkheid om te komen tot het stichten van
een rouwkamer zoals dit reeds tijdens een vorige ver
ga.ilering door mevrouw M. van der Heide-van der Ploeg
naai- voren is gebracht, wordt onderzocht. Aan een der
gelijke rouwkamer bestaat behoefte, aldus de voorzitter
De bouw van een aula achten wij thans niet opportuun
B & W zijn van mening dat de vuilnisophaaldienst za
moeten worden gemoderniseerd. Hierover zijn reeds be-
sprekingen gevoerd met het bestuur van de alhier be-
staande vereniging tot het ophalen» van huisvuil. Kontakt
zal worden opgenomen met één of meer buurtgemeenten
om na te gaan of oen gemeenschappelijke regelinig in
deze wenselijk is.

Xoa.\s u weet heeft gemeentewerken dringend behoef t»
aan een opslagplaats, waarvoor het terrein bij de waag
zooi- geschikt is. Deze opslagplaats zal door een af-
schermende beplanting aan het oog worden onttrokken
Hot st ichten van een tennisbaan moeten wij overlaten
aan hot par t ikul ier i n i t i a t i e f , aldus burgemeester Van
Arke l .
De heer Albers stelde voor een opslagplaats op het in-
dustrieterrein te creeëren, hetgeen ook de mening was
van de heren Norde en Gotink. De heer Bannink zag

lijkheden op de vuilnisstortplaats, de voorzitter was
evenwel van mening dat dit zou stuiten op de Hinder-
wet. In samenwerking met de kommissie publieke wer-
ken zal naar een oplossing worden gezocht.

De muziekkorpsen in Vorden zullen elk een, subsidie
krijgen van ƒ 500, . Maar wanneer de muziekvereni-
ging on ons in de steek laten (de voorzitter dacht hier-
bij aan het Koninginnefeest) wordt de subsidie niet uit-

rd. De heer Gotink toonde zich tevreden over ,de-
k achter de deur'.

B & W toonden zich tegenstander van het schrappen
van de post op de begroting t.b.v. de SSOG. De heer
Gerritsen bleef van mening dat de stichting maar eens
zuiniger moet gaan werken. De heer Hartelman was
er van overtuigd dat de SSOG als spreekbuis van Oost-
Gelderland optreedt, hetgeen ook de mening van de heer
Bannink was. De heer Len.selink vond het wel eens goed
dat er hier een vereniging is die, vóór wat het oosten
betreft, ,aan de bel trekt'.
Inzake de naamgeving aan wegen in de buitenwijken en
de hiermee verband houdende wijziging van de huis-
nummering zullen B & W z.s.m. .nadere informaties ver-
strekken.

V o;;r .sommigen is een autobox te duur, toch zijn er wel
mensen die in een gemeentewoning wonen die ruimte
hebben voor een autobox. Er zijn eenvoudige .garages'
in de handel, aldus de heer Bannink die B & W verzocht
hieraan eens aandacht te willen schenken..
Het voorstel van B & W inzake het bouwen van een
ambtswoning werd door de raad aanvaard, met uitzon-
dering van de heren Bannink en Regelink die een be-
drag van ƒ 4.200,— per jaar, zijnde de kosten voor de

• n t o , Ie hoog vondj^
Uitbreiding van het spj^Btomplex acht B & W even-
eens gewenst, d i t is echter alleen Ie realiseren tegen een

:.ike koopsom.
Met de zienswijze i . i is .sie ;.
de welstandskommissie kunnen wij o verenigen
aldus de voorzitter. N;^* onze mening is de huidige
weistandsskommissio d^Biïnderziekten' inmiddels wel
ie boven. Dit kan wel z^^maar de .chronische ziekten'
bl i jven, beslaan, repliceerde de heer Gerritsen. Voor ad-
viezen van de Gelderse Welstandskommissie is een be-
drag van ƒ 325.000,— uitgetrokken. Dit gehele bedrag
moet worden betaald door mensen die nooit om een
advies hebben gevraagd. De grote som van ƒ 325.000,
loopt geheel weg aan salariskosten, representatie en
dei-gelijke pretgevende kosten. De heer Gerritsen, wist

l e l l e n dat de deskundige leden ƒ 150, - per zit-
tingsdag ontvangen als presentiegeld met daarnaast nog
ƒ 32,50 per dag voor de auto en de lunch. Van deze cij-
fers stonden de raadslseden wel oven te kijken. Uitein-
delijk werd besloten de post op de begroting te hand-
haven, waarbij de heer Gerritsen do verzekering kroeg
dat er nog over gepraat kan worden (bv . in een infor-
mele vergadering).

De fraktie van de KVP kreeg van de voorzitter te horen
dat de Vr iga p!m. elf km rijwielpaden in onderhoud zal
nemen. Wat betreft het uitbreidingsplan Kranenburg
hopen B & W dat het plan nog dit jaar ter visie zal kun.
nen worden gelegd. Er zijn 14 aanmeldingen binnen-
gekomen voor bejaardenwoningen. Verder werd de heer
ilartelman medegedeeld dat er geen financiële bijdra-
gen voor de R.K. begraafplaats worden verleend. Dit
wordt in omliggende gemeenten ook niet gedaan, maar
misschien kunnen we faciliteiten geven aan de toegangs.
weg tot de begraafplaats, aldus de voorzitter.
De heer Gotink haalde nog eens de moeilijkheden in de
landbouw aan. B & W waren evenwel van mening, dat
dit niets met de gemeentebegroting heeft uit te staan.
Op de door do heer Koerselman gestolde vragen inzake
de grond bij het sportterrein komen B & W nog nader
terug. De heer Bannink zou gaarne tot een ruimer sport-
komplex komen, bv. tennisbanen, voetbalvelden etc. al-
les bij elkaar. Hiervoor moet dan een sportkommissie
worden ingeschakeld.

Hierna werd de gemeentebegroting door de raad aan-
genomen, hetgeen de voorzitter de opmerking deed sla-
ken dat de begroting in het algemeen wel .smaakte'.
Mevrouw v.d. Heide-v.d. Ploeg bepleitte het in orde
maken van het weggetje langs de kleuterschool ,De
Timpe'. De voorzitter deelde mede dat dit t.z.t. ook zal
gebeuren (houdt verband met het uitbreidingsplan).

r werden nog een tiental agendapunten door do
raad aangenomen waaronder dat het kruispunt Nieuw-
stad-Beatrixlaan-Willem Alexanderlaan een voorrangs-
kruising zal worden.

SPORT- EN SPELAVOND

De heren van Jong Gelre organiseren deze week een
sport- en spelavond, waarbij de leden elkanders krach-
ten op diverse takken van sport en spel kunnen meten.

OLIEBOLLENAKTIE

Ten bate van de nieuwe kleedkamer organiseert de
voetbalvereniging Vorden zaterdag 16 november een
Oliebollenaktie. De verkoop zal om 9 uur 's morgens
beginnen. Ook kunt u op de markt aan de kraam heer-
lijke oliebollen kopen. Dus na de Sint Nicolaasoptocht
a.s. zaterdag ook even naar de markt voor een heerlijke
zak oliebollen. U lekker smullen en de voetbalvereniging
Vorden kan dan haar kas vullen.

HET VORDENS JEUCJDKOOR
(oiulerd«M>.| Vordens Dam«kskoor)

Naar ons ter ore kwam zijn er misverstanden gerezen
bij de oudei's van de leden van het Jeugdkoor over het
voortbestaan van dit koor. We hopen met de volgende
mededelingen alle ouders te bereiken:
De dirigente, mejuffrouw Broekgaarden, zal met in-
gang van 23 december a.s. haar werk, dat zij met veel
energie heeft gedaan, neerleggen. Het bestuur hoopt

n nieuwe d i r igen t u;) t e kunnen beroemen.
De repetities gaan dun gewoon dooi- on nieuwe loden zijn
van har te owlkom.

De repetities zijn op maandagavond in het Nutsgebouw
en wel van 6.30-7.15 voor 6-10 jarigen en van 7.15-8 uur

l O-J 5 jarigen.
A. T. Edens-ten Have, 'Ugdkoor,
M. Klein Brinke-Gotink, voorzitster Dameskoor.

AFSCHEID PRINS IIEMM DE EERSTE

Prins H on r i de Morste heeft zaterdagavond tijdens het
Prinsenbal van de carnavalsvereniging ,De Deurdrea-
jers' op grootse wijze afscheid genomen van zijn onder-
danen. Om precies elf minuten over acht deed hij voor
de laatste maal, als Prins, zijn intrede in zaal Schoen-
aker, daarbij begeleid door zijn gevolg. De Prins zwaai-
de deze vrolijke avond de scepter met veel zwier en
nam om 11 minuten over 11 afscheid, nadat hij door de
voorzitter van de carnavalsvereniging hartelijk was toe-
gesproken. De/e bedankte hem voor zijn eenjarig»
gei ingsperiode, die in de historie van ,De Deurdreajers'
met gouden l e t t e r s zal worden geschreven.
Op het fiinsenibal medio januari 1969 zal de naam van

i we Prins bekend worden gemaakt.

<;YMNASTIEKVERENI(iIN(j SPARTA

Maandagavond 11 november werden bij de gymnastiek-
vereniging Sparta de proeven afgelegd voor het ver-
krijgen van het vaardigheidsdiploma van het KNGV.
De training onder deskundige leiding van de heer J.
Groot Wassink heeft tot een prachtig resultaat geleid.
A l l o deelnemers zijn geslaagd. De jury was vol lof over
het gepresteerde turnen en de vooruitgang in alle af-
delingen.

agd zijn in de inoisjesal'delingen (totaal minimum
aantal punten 42):
Meisjes A: Henny Kettelarij 49,2; Ina Klein Bramel
48,8; Erna Klein Obbink 48,5; Trudy v. Houte 47,8; Ja-
queline Bogchelman 47,8; Anneke Koop 47,9; Mieke

van Kesteren 47,6; Marga Hendriks 47,5; Gerry Jansen
46,6; Ina Golstein 46,5; Monique Hulsink 46,6; Miep

onsol ink 46,2; Wilma Leunk 46; Anneke ter Beest 45,7;
Marlies l'.oersma 45,3; Stinie Addink 44,8; Gerry Ad
dink 44,7.

Meisjes B: Hanny Meenink 5,0,3; Hermien Flamma 50,2;
~lly Tiesink 49,1; Reina Eggink 48,4; Mama Stijl 48,3;
Willemien Rietman 48,2; Ria Gotink 48; Mariene Sik-
kens 47,8; Leonie Sikkens 47,6; Jootje Klein Geltink
47,1; Diny Leunk 47; Ria Lenselink 46,6; Rilde Breu-

:t r 1(5,3; Minie Wuestenenk 46,3; Gerry Hoetink 46;
erry Flamma 45,9.

3ames Ie klasse: G. Hellewegen 50,5.
Dames 2e klasse: J. ter Beest 49,3; T. Oonk 48,6; T.
ansen 48; W. Schuurman 47,2; M. Parmentier 46,8.

Dames 3e klas: F. Styl 49,1; H. Wagenvoort 47,2; D.
Brinkman 45,6; Ter Huerne 45,2.
)ames senioren klasse A (minimum aantal punten 30):

N. Sikkens 33; M. G. Snellenberg 32,5; E. H. Bosch
52; J. G. Steenbreker 30,6.

l DOKWAI VORDEN ONDER N I E T V V E LEIDING
V A N START ( J K C J A A N

reeds bekend heeft de le ider van .ludokwai Vorden
U- l ieer H. W. Wentink zijn werkzaamheden wegens
(verp laa t s ing als ambtenaar bij do Ned. Spoorwegen,
no©ten neerleggen,.

nmiddels is . ludokwai Vorden o.l.v. haar nieuwe leeraar
.w. de gediplomeerde leeraar 2e dan H. J. Holtslag
jit Doesburg, van start gegaan. De lesuren en trainingen
ijn opnieuw ingedeeld en gericht op de schooltijden en
n het bijzonder met het tijdig huiswaarts keren van de
eugdleden. De dag voor do vri je training wordt in over.

i de leden vastgesteld.
herder zal Judokwai Vorden ook mogelijkheden bieden
oor kondi t io t ra ining heren en dames en karate en jiu-
itsu.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

15 nov. Feestelijke ouderavond school 't Hoge
15 nov. Feestavond buurtver. Julianalaan
16 nov. Oliebollenaktie voetbalver. Vorden
16 nov. Grote bazar in zaal Eykelkamp
17 nov. rkerkel. jeugddienst Geref. kerk
19 nov. Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal

Eskes
19 nov.
20 nov. Vergadering vogeh eroniging .Ons

Genoegen '68' in café De Zon
21 nov. Herv. Vrouwengroep dorp
22 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-

telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

23 nov. Feestavond CJV Leesten-Warken in
de ontspanningszaal Groot Graf f el

23 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

22 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

23 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

30 :i;e l'Vestavond ABTB 50-jarig I n s t a a n
in zaal Schoenaker

10 dec. Rode Kruisavond in hotel Bakker
11 dec. Nutsavond
14 dec. Balavond v.v. Vorden in café-rest.

,'t Wapen van Vorden'
21 dec. Kerstzang in de Herv. kerk
21 dec. Feestavond hengelsportver. de

Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')
28 dec. Dansen Nutsgebouw

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 gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Zaterdag 16 november - Oliebollenaktie v.v. Vorden



Te koop: 1.3 biggen.
Joh. Wesselink, Kranenburg

HBO I
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
van gelegenheidskleding

in. ren. bont voor da-
mee.

GKUK. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof
laan l, Zutphen,
fciefoon 2264

Makelaars- en
assurantiekantoor

,1. VAN ZEEBURG
t .lebbink l, Vorden,

tc'i'foon 1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a. ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

I A J A N S K N
't SclKH'llCIlllllis

DIESELOLIE
14 cent per liter

Olietanks met pomp
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKEK
(loutmarkt 77, Zutphen

PETROLEUM per 1000 Ut.
vraagt prijs

G. Weulen Kranenbarg

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

< > VERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

SPEELTUINARTIKELEN
vraagt offerte
G. Weulen Kranenbarg

To koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
/oor het meathok.

«OERS'
vee- en va^kenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d

1408

Voor goede
r ij w iel reparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telpfoon 1306
HET ADRES:

CiKOOT JEBBINK
Staringstraat 9

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l, tel. 1283

KEUKENDOEKEN
Dit kunt u niet voorbij laten gaan.
een machtig mooie keukendoek van
kwaliteits badstof. Nu twee van deze
keukendoeken voor O QC

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

Beslist op onze volgende
.parade aanbieding letten

Retexturlngsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand rok-
ken, vesten, jumpers en
truien chem. reinigen, van
ƒ 3,— voor ƒ Z,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Dames-knielaarzen
met rits

vanaf f 29,90
( i n I t v r )

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Hervormde Gemeente
Vorden
De beroepen predikant ds. Kraaijenbrink van Em-
i n i M i bivii';! ;i.s. donderdag l l november i ' i - n be-

x.ofk aan Vorden.

De gemeenteleden worden hartelijk uitgenodigd
hem en zijn vrouw te komen begroeten op don-

derdagavond half acht in de .^i-ole /aal van hotel

Bakker.

De kerkeraad.

Gymver» Sparta

Gymnastiek en turnen
voor dames, heren, mejsjes m
Jongens.

Inlichtingen bij

(Je heer (». Koop, Rmirloscweg 8 a
Mevrouw N. Sikkens, Misi>elkaiupdijk 32
te etoon 1926

Beatclub
Turn

.S. XATKKDAG

l (i N O V K M H K R

F AG H M
bekend van railio en televisie

-Aanvang t.'M) uur

Zaal Schoenaker
'7KN1JURG VORDP^N

Sla nu uw slag
in de St Nicolaasaktie van de
Vordense Winkeliersver.!
De aktie begint 15 november.

Zelfs op de 'nieten'prijzen!

Nutsgebouw Vorden
/ATIOIM) \(i KI NOV. A.S.

dansen
Mimek: ,1) A VII ) ('OI'I'KK-
I 1IJJ) STYLE'

Aanvang 7.30 uur

IDE.ALi: MAMttK VAN KOKKN IS

elektrisch!
Q Snel en schoon

0 (*e<>n peuk

£ (ieiuakkelijk in onderhoud

Laa.t i i door ons voorlichten.

ELEKTRO TECHNISCH
INST ALL ATIEBURE AT J

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

St Nicolaas cadeaus
V I S A (J l I : \ K I 1 VI i

<joi nvissuN
S I E K I ' L A N T J K S
S1KKSTKKNTJNS

DIERENSPECIAALZAAK

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon ()r>7.r>2- 1 :;.•,;.

GEVRAAGD:

een flinke
jongeman

IS

VRWDACJ 15 NOVKMj^J A.S. W 'E(iKNS
K A M I L I K F E K S T I)K MflKLE I)A(J

Fa Wiltint
Het Ho»e . Vorden

gesloten

Dij deze deel ik u mede dat mijn kruidendersbedrtyf
m.i.v. 15 november a.s.

beëindigd
x;il worden.

dexe we»- wil ik al mijn cliënten harteli jk
dank xe »•<;•(• n voor- het in het. verleden "cnotm,
vertrouwen.

W. M. HARTELMAN - TAKKENKAMP
D 23

automatic
U weel wel - van de TV!

Klik!... Khhnlrl
één druk op de knop IMJUUIU

en open is uw echt
automatische
inschuifbare paraplu

In uni, ombré of met fleurige
bloemdessins... en met één hand
te openen.

Ook dit laatste nieuws in paraplu-
mode vindt u weer bij:

Luth

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 31

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft

ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in

de buurt is.

l lij wierp v lug een blik over z'n l inkerschouder. Daar had je t ai.
Door een kier van de deur ving hij een gl imp op van liet fel le ge-
xicht van Ingrid. Hij dacht: „Ik sta inderdaad al leen, tegenover ve-
len. Ik heb geen e n k e l e reden om aan te nemen dat er iemand is
die me /ui helpen, behalve die twee in de DKW. Mn die jongens
wil ik er beslist buiten houden. Ten/ij /e uit v r i j e wil mijn kan t
/ouden kie/en."
Met slepende stappen ging de priester door de grote, stille kerk.
Mar t in ducht : „Zou Morblcuc haar nog gewaarschuwd hebben ?
We /ui len het gauw genoeg weten, l Iet /ou m a k k e l i j k e r /ijn voor
mij. Ik /ie namelijk nog niet hoe ik er met haar vandoor /ou kun-
nen gaan." De priester passeerde Martin rakelings /onder hem te
/ien. M a r t i n hoefde /i jn hand slechts uit te steken om de arm van
de kleine geestelijke te vatten en te vragen: „Hoe is uw naam?"
!n de plaats daarvan l iet hij de priester voorbijgaan en begaf /ich
naar het beeld der Moeder Gotls.
„Het heeft geen /in", dacht hij , „het heeft werkelijk geen /in. Zoals
Mul ta tu l i /ei: „De Vader /wijgt, mijn God er is geen God." Het
was lang geleden dat Mar t in had gebeden, en wat hij bad was een
mengeling van de gebeden der Kerk en die van /ijn vader, de Hol-
lander ; hij bad /onder xel ls /'n l ippen te bewegen: „Heil ige Moeder
(iods, bid voor ons /ondaars, nu en in het uur van onze dood. Laat
het kort /ijn s.v.p. ! Heilige Geest Gods, bidt voor ons met onuit-

sprekelijke kracht. Ik denk nu aan Lia. Maar ik vraag me af wat ik
hier, wat me/elf betreft , e i g e n l i j k doe. U hebt niets aan m i j . God
der Vaderen, niets, ondanks de wolk van getuigen ! Mr is niets met
mij te beginnen, want ik heb geen geloot, ik ben de man van twij-
fel en afkeer. Geef mij, geef mij . . ." Maar wat hij vond dat hem
gegeven mocht worden, kon hij n ie t over / n lippen kr i jgen en hij
haastte /ich weg van het beeld der Lieve Vrouw,
l l i j dacht: „Hier gaat er één die bidt, /onder een mond open te
doen. Ik heb geroepen en herroepen. Ik heb gepleit en wederge-
sproken. I let is al lemaal waardeloos. Maar wat voor de duivel , als
ik vragen mag, wil die /warte - robot hier !"
De SS-er had waarschijnli jk al die tijd achter een pi laar ges taan.
Hij mikte en gooide.
„De/elfde van toen met dat mes !' ' ging het door Mar t in heen. Mn
terwijl hij, vlug draaiend op de bal van /'n rechtervoet, met veel
geluk het wapen ontweek: „dit is de man die a l t i jd mist !" In de-
/clfde vloeiende beweging t racht te hij /ich als een levende last
over de man heen te werpen. Zijn hoofd raakte diens maag. De
man leek achterover te storten, hij wankelde, viel tegen de deur
aan, - de deur vloog open, sloeg als met een kreet tegen de muur.
Mr waren er meer, twee, drie, / i j kwamen nader. Op het muurt je
stond Ingrid met getrokken revolver, mikkend . Iemand schreeuwde
schor een waarschuwing. De man bij de deur zag nu groen in /'n
ge/ieht als moest hij braken, hij drukte /ijn handen bevend tegen
z'n maagstreek, - „dat is een inslag, een kogel, de kogel !" dacht
Martin. Ingrid s revolver rookte. Mr ratelde ineens een pistoolmi-
trail leur, vonken ! gruis van stenen sloeg Martin tegen de borst,
over z'n handen.
„Hè, ju l l ie , draag hem weg, mars-mars !" De stem van Ingrid. Zij
maakten voorzichtige bewegingen, als waren ze bevreesd ook te
worden aangeschoten. Zij namen hun gewonde kameraad, elk een
hand om een pols, elk een arm onder diens oksels, / i j namen hem
op, trokken hem naar de achterkant van de kerk .
Mart in hoorde een motor aanslaan. I l i j wendde /ich af, ging terug.
In de biechtstoel was het warmer dan in de kerk. De priester was
de kleine, gebogen en onaanzienlijke man van zoeven. Zou hij wer-

kel i jk niets hebben gehoord V vroeg Mar t in zich af. H i j /al toch
wel weten wat er geschreven staat over „oorlogen en geruch ten
van oorlogen '. Zou hij de Bijhei kennen ? Wat een vraag, n a t u u r -
lijk kent hij die. Wat kom ik hier doen ?
De priester keek Mar t in vragend aan.
De/e /ei: „'t Spijt me, vader, dat ik /e ongewild naar u toe heb
getrokken. Mr is niets in de kerk vernield". Hij dacht: „Iemands
maagwand is vernield".
De priester haalde /'n schouders op. H i j snapte er k e n n e l i j k niets
van.
Mart in dacht : „I l i j heef t h ier x i t t en b idden en niets gehoord. Zo
gaat de wereld aan hem voorbij." Z'n at keer voor de Kerk keerde
terug. Hij hield de lippen stijf op elkaar.
De priester kn ik t e bemoedigend, maar M a r t i n kon er niet toe ko
men iets te /eggen. De priester /ei: „Wel, ik ben bereid om n a a r
u te luisteren, spreek het uit !"
Mar t in /ocht in /'n her inner ing naar iets wat z'n vader in zulke
omstandigheden misschien /ou hebben k u n n e n /eggen, maar tot
/ n verba/ ing vond hij niets dan s t i l te . De stem van /'n vader, die
/o N a a k tot hem was gekomen, /weeg. Hij keek de priester aan, hij
/ag een k le in , grof ge/icht, met vriendelijke ogen. C i leed er een
slimme trek over dit ge/icht ?
Hij hoorde de priester op een uitdagende toon /eggen: „Het is
maar hoog tijd dat u terugkeert tot de l iefdevolle moeder, die de
Kerk a l t i j d is geweest, voor ieder die het hoofd wil buigen".
Meende hij dit ? Of wi lde hij de ander /ó uit diens geslotenheid
lokken V Martin's afkeer kreeg een stem, hij barstte uit in een
vloed van woorden: „Men l i e fdevo l l e moeder? Men moeder, die
eeuwen lang haar kinderen in de kou heef t laten staan, en nog
laat staan. Duizenden kijken in de/e wereldoorlog uit naar een
lichtpunt . Maar ze /ien niets dan duis ternis en ellende, terwijl de
Kerk nog wel de pretentie heef t een l i ch t uit te s tralen, zo sterk
dat het de duisternis van de wereld /ou moeten overwinnen. Moest
/e niet onophoudeli jk tegen oorlog tegen oorlog en wreedheid te-
keer gaan ? Waar is haar protest ?

(wordt vervolgd)
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Zwarte Piet heeft een mooie tekening gemaakt, maar Wie kan deze tekening netjes opplakken, zodat het Naam
hij zou Zwarte Piet niet zijn, als hij weer niet iets geks geheel duidelijk laat zien wat het voorstelt?

Puzzle- en nevenstaand strookje netjes opplakken op
Inplaats van de tekening netjes op te plakken, heeft een vel papier en vóór 25 november a.s. inzenden
hij hem in stukken geknipt en zo maar in een enve- bij de sekretaris van de Vordense Winkeliersvereni-
loppe gestopt. ging, de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden.

DE GROOTSTE SORTERING IN

damesschoenen
en luxe tassen
gemakkelijk voor u om bij uw

schoenen de juiste tas te kiezen.

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

LEREN KNIELAARZEN v.a. ƒ 22,90

VACHTGEVOERDE
LAARZEN vanaf f 29,90

Juchtleren jongens
en herenschoenen
25,90 - 29,90 - 35,90 - 44,90

pantoffels
in alle prijzen vanaf

62,90

f 4,95

Moderne kollektie

damestasjes
Groot assortiment portemonnaies, portefeuilles,
rijbewijsetui's enz. enz.

En natuurlijk. . . .
SINT NICOLAASBONNEN

TE KOOP:

rol- en gevelsteigers
van 2 tot 13 meter hoogte

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 1523

Kom eerst eens
bij ons kijken

DE OLDE MEU1LE
J. M. VAN DER WAL, & ZN

Gediplomeerd drogist

Voor geluidsinstallatie
naar

F. WOLSING
Julianalaan 20 - Vorden

FANTASTISCH ZO'N

Imco, Poppel, KW, Mylflam
gasaansteker

als St Nicolaascadeau
een ruime keuz^Mndt u bij

sigaren-
rnjagazijn

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

WIJ WERKEN NIET ZO GOEDKOOP
ALS SINT NICOLAAS

Toch kunt u bij ons voordelig
terecht met uw

zaagwerk

Ook halen wij het hout en brengen
het gezaagd weer terug.

Tevens leverantie van alle soorten
hout.

Verder golfplaten, board enz.

In- en verkoop van inlands hout.

Houtbedrijf Medler
101 a - Vorden - Telefoon 6757

De Sint
vindt een grote sortering in

LUXE EN HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN
EN KUNSTNIJVERHEID
SCHAATSEN EN KUNSTRIJDERS
JONGENSNOREN VANAF ƒ 28,50

GEBR.BAREHN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

A. J. LETTINK

•fa Hoef- en kachelsmederij

•fa Huishoudelijke artikelen

fa Land- en tuinbouwgereedschap

Adres

Leeftijd

Jongen of meisje

VOOR DE GOEDE OPLOSSINGEN HEBBEN WIJ
f 100,— AAN PRIJSJES BESCHIKBAAR

DUS JONGENS EN MEISJES, GRIJP JE KANS
EN DOE MEE !

Om mee te doen moet men 7 tot 14 jaar oud zijn.

Voor een

BOTERLETTER
CHOCOLADELETTER
MARSEPEINFIGUREN
OF EEN
ACHTKASTELENKOEK

slaagt u bij de bakker op de
hoek

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

Telefoon 1384

Textiel gescheMci
waar Sint Nicolaas zijn mijter
voor afneemt
voor

DAMES - HEREN EN
KINDEREN

vindt u bij

RAADHUISSTR.. VORDEN

zie etalage

H.H. landbouwers
uw vertrouwde adres voor al
uw aankoop en afzet.

Met de grootste service.

Ook voor de noodslachtingen
is en blijft

VEE-, VLEES- EN VARKENSHANDBL

D.J.JANSSEN
Wilhelminalaan 12 - Vorden - Tel. 05752-1416

dag en nacht bereikbaar.

LEUKE SINT NICOLAASCADEAUS IN:

wandverlichting
scheerapparaten
strijkijzers
theelichtjes
broodroosters
radio's
transistors
televisie enz.

vindt u bij:

FIRMA SLAGER
Telefoon 1365

Senior Comnina
DE MELKLEIDING VOOR

VANDAAG EN MORGEN

Senior
Melkmachines N.V.

Hanzeweg 14 - Deventer

Telefoon 05700-17265

Vertegenwoordigers:

G. J. KAMPERMAN, telefoon 1578

D. J. PARDIJS, telefoon 6820

X-Sy 906/68 h.

Voor hen die alleen
het beste wensen &

Husqvarna @
De grootste keuze in Husqvarna
naaimachines van Zweedse kwaliteit
en modern naaicomfort vindt U bij:

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

Koop in feestelijk verlicht Vorden

H.H. Veehouders
WIST U dat wij door aanschaf van een pers nu
in staat zijn al onze bekende kwaliteitsvoeders
ook in brok- of korrelvorm zéér konkurrerend
te leveren ?

WIST U dat wij voor de levering van .los-meel'
volledig zijn ingericht en dat u daarvan kunt
profiteren ?

WIST U dat onze voeders van onovertroffen
kwaliteit zijn en dat u bij gebruik daarvan de
meest gunstige resultaten verkrijgt ?

WIST U dat wij - daarin gesteund door de VVM
- in staat zijn de beste service te verlenen ?

Als u tot onze afnemers behoort, dan wist u dit
allemaal ! Zo niet, komt u dan eens met ons
praten. Het zal u leren, waartoe de plaatselijke
zelfstandige VVM molenaar in staat is, in het
belang van u als zelfstandige ondernemer.

U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN !

Fa H. Kluvers - Vorden
Uw adres voor kwaliteitsvoeders kunstmest enz.



Huishoudelijke artikelen
BROODTROMMEL geheel roestvrij staal Sintprijs

TELEVISIEKAN zwaar verchroomde thermoskan, inhoud 1 liter Sintprijs

TELEVISIEKAN roestvrij staal, inhoud 1 liter Sintprijs

HAARDKETEL .Daalderop' koper verchroomd ƒ 20,50 Sintprijs

PERSONENWEEGSCHAAL volledige garantie Sintprijs

BLOEMVAAS zwaar verzilverd Sintprijs

ROLVEGER .Leifheit' pikt alle kruimels weg Sintprijs

DEKSCHAAL roestvrij staal met deksel 14 cm Sintprijs
IDEM 16 cm f 11,25 en 20 cm ƒ 16,45

MEDICIJKAST met spiegel .Carver' plastic

KOELKASTDOOS stapelbaar, helder plastic

SCHOTELWARMER of theelicht met waxine

NOTENKRAKER fraaie houten, met schroef

KLEERHANGER luxe overtrokken

Voor de keuken
KOOKSET ,B.K' superaluminium bestaande uit 4 kookpannen 16, 18, 20 en
22 cm, 2 steelpannen 14 en 16 cm, koekepan met teflon bekleding
GRATIS kookpan 24 cm a ƒ 22,50
SNELKOOKPAN .Tornado' nu op alle snelkoopannen ƒ 15,— reduktie
bv. snelkookpan 5 liter ƒ 55,75
FLUITKETEL Jhekla' koper verchroomd, inhoud 2 liter

STEELPAN roestvrij staal, 1 liter inhoud
BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE met formica blad ƒ 23,95

TRAPKRUK stalen buis, inklapbaar, handig om gauw overal bij te kunnen

PEDAALEMMER roestvrij staal, royale inhoud, plastic binnenemmer

PEDAALEMMER .Gerda' plastic

KOOKWEKKER .Stella' f 12,95

WANDBLIKOPENER voor snel blikken openen

LEPELREK ,Kabé' roestvrij staal met wandhanger

PANLAPSET driedelig, schortje, panlap en ovenwant

FLESSENDRAGER voor 6 flessen

27-95
2O.75
29.95
14.95
12.95
9.50
9.45
8.95

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

5.95
1,95
1.85
1.75
1.25

Sintprijs 106.5O

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

40.75
12,95
11.95

18.5O
17,95
15.95
6.5O
9.95
7.90

14.9O
4.5O
2.75

Koken-Spoelen-Schoon
KOEKEPAN .Eskilstuna' 26 cm, bekleed met een krasvaste laag,
water en vet afstotend
EIERBAKPAN .Eskilstuna' met krasvaste teflonlaag

STEELPAN .Eskilstuna' met krasvaste teflonlaag, inhoud 1,5 liter

STEELPAN .Eskilstuna' koken, spoelen, schoon, inhoud 1 liter

Glas en aardewerk
KOFFIESERVIES .Melitta' 9-delig
PYROFLAME KOOKPAN uit de koelkast zo op het vuur. inh. 1,2 l ƒ 19,50

KOFFIEKAN ,Melitta1 heldere vuurvaste glazen kan kompl. met opzetfilter

KOP EN SCHOTELS porcelein met fris decor, per zes stuks

ETAGESCHAAL met vergulde drager f 9,90

VUURVASTE SCHOTEL .Jenaer' met roosdecor ƒ 9,50

PINDASTEL .Leerdam' glas ƒ 8,75

SHERRYGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BOURGOGNEGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BORRELGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

PORTGLAZEN .Leerdam' 6 stuks
WIJNGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BIERGLAS op voet per stuk

COGNACGLAS per stuk

Sintprijs 15.75

Sintprijs 9.75

Sintprijs 11,25

9,95

Sintprijs

SintjQ

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

21,50
15,5O
7,95
7,95
7,50
6,95
5,95
5,95
5,95
4,95
4,95
4.95

9O
70

Gereedschap
STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG met een royale
inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer 250 gram; nijptang 18 cm;
combinatietang 7"; cetaflex lijm; fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr;
potlood; duimstok; zijsnijtang; buigtang; spijkers

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 CM LANG met de volgende inhoud:
hamer 250 gram; nijptang 18 cm; duimstok; combinatietang 7"; schroeven-
draaier; fretboor; davidschaaf; metaalzaag; beugel Jr en spijkers

STEL a 6 STUKS .GEDORE' STEEKSLEUTELS van 6 tot en met 17 mm;
Gedore schroefsleutel 8"; kruiskopschroevendraaier; buigtang 5" en een
stel ringsleutels 10-15 mm

RINGSLEUTELSET glanzend vernikkeld, 6 st. maten 8 t.m. 19 mm ƒ 12,50

RINGSLEUTELSET 3 stuks maten 10 t.m. 15 mm ƒ 4.50

BOOROMSLAG met ratel

GEREEDSCHAPKIST staal, blauw gelakt, met draagbeugel ƒ 8,50

WATERPAS zakformaat, lengte 225 mm ƒ 4,85

SETS METAAL SPIRAALBOREN sneldraaistaal uitvoering. In plastic
cassette, inhoud 9 boren van 1,0-5,0 mm met 0,5 mm oplopend
Set in metalen doos, inhoud 11 moren van 1,0-6,0 mm met 0,5 mm oplopend

Sintprijs 29,75

Sintprijs 19,95

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

17,50
9,85
3,90
6,95
5,5O
4,15

4,95
12,1O

Hobbysets
SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM inklusief poetsvacht; lappen-
schijf; staaldraadborstel; messenslijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven;
rubber steunschijf met as en bevestigingsas. Alles in een sterke koffer Sintprijs
Bovendien extra horizontale boorstandaard waarde ƒ 15,— GRATIS

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 7 DECEMBER
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

95,-

64,50

100 Sinterklaa

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

Philips kleurentelevisie
ontvanger

geschikt voor de ontvangst van de Nederlandse en Duitse kleuren en zwart-wit
televisieprogramma's.

Uiterst eenvoudige bediening; door de vele automatische funkties wordt zowel bij
kleur als bij zwart-wit programma's een optimum aan beeld- en geluidskwaliteit
verkregen.

Philips kleurenontvanger 48 cm beeld al voor

en dan nog goede inruilmogelijkheden, alle dagen demonstratie in onze zaak of
eventueel bij u thuis.

Ruime parkeergelegenheid - Rust



K-aanbiedingen

:FOON05752-1546

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE .Philips' volautomaat cc 1000.
De enige volautomaat die werkelijk goed centrifugeert ƒ 1599,—

ERRES WASAUTOMATEN met inruil al vanaf

MARIJNEN WASAUTOMAAT 4 kg met centrifugegang ƒ 799 —

DROOGAUTOMAAT uit de centrifuge uw was strijk- of kurkdroog maken
in de wasdroger voor 2,5 kg was Sintprijs 295,-

Sintprijs 1199,-

698,-
Sintprijs 499,-

Koelkasten-Diepvries
KOELKAST 170 liter, kastmodel ƒ 478,—

KOELKAST .Marijnen' 155 liter, tafelmodel ƒ 349,

DIEPVRIESKIST .Sigma' en .Esta' vanaf

Sintprijs 350,-

Sintprijs 279,-

485,-

ig winkelen - Zelf uw keus maken

Autobenodigdheden

PECHKOFFER lang 50 cm. Een handige koffer voor het opbergen van
gevarendriehoek, sleepkabel, gereedschap enz. ƒ 8,15

AUTOWASBORSTEL

KRUISSLEUTEL 17 en 19 mm ƒ 7,30

TECTYL .Valma' in spuitbus ƒ 4,95

ICE FREE ,Valma' in spuitbus met ruitenkrabber f 4,25

RUITSCHOON .Valma' anti-vries voor ruitensproeiers ƒ 3,80

WASH AND SHINE .Valma' ƒ 3,75

Radio-Televisie
DRAAGBARE RADIO .Philips' met 2 luidsprekers in draagtas ƒ 109,—

DRAAGBARE RADIO .Philips' met F.M. kompleet met draagtas ƒ 149 —

DRAAGBARE RADIO .Philips' miniatuurtechniek met F.M. band, lange- en
middengolf, kompleet ƒ 169,—

RADIO voor lichtnet .Philips' met 2 luidsprekers in houten kast ƒ 399,—

RADIO voor lichtnet .Telefunken' met F.M. al vanaf

GRAMMOFOON .Philips' met krachtige versterker, voor 45 en 33 toeren-

platen ƒ 169,=>

BANDRECORDER .Philips' tweesporen techniek, automatische opname-
sterkteregeling. Kompleet met mikrofoon, geluidsband en aansluitsnoeren

f 299 —

CASSETTOFOON .Philips'
met tijdelijk 3 musicassettes waarde f 22,50 voor f 10,—

TELEVISIE zwart-wit .Philips' .Erres' .Telefunken' met aantrekkelijke inruil-
mogelijkheden. Prijzen zonder inruil al vanaf
Vraag naar onze inruilaanbieding

KLEURENTELEVISIE .Philips' geschikt voor ontvangst van de Nederlandse
en Duitse kleuren en zwart-wit televisieprogramma's. Alle dagen demon-
stratie aan de zaak of bij u thuis. Prijs zonder inruil

Hoge inruilmogelijkheid

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

6,50
5,90
4,75
4,45
3,75
3,40
3,25

Sintprijs 69,75

Sintprijs 129,-

Sintprijs 149,-

Sintprijs 299,-

198,-

Sintprijs 139,-

Sintprijs 239,-

99,-

620,-

2095,-

Verlichting
Op het gebied van huiskamer-, keuken, of sfeerverlichting heeft u keus uit
een geheel nieuw sortiment. De afdeling verlichting is maar VOOR EEN
DEEL ondergebracht in de winkel. In de showroom hangt en staat zowel
moderne als klassieke verlichting. Daar kunt u rustig kiezen wat het beste
bij uw inrichting past.

r •Gas
In Vorden en direkte omgeving is men nog uitsluitend op butagas aange-
wezen. AARDGAS wordt binnenkort een feit. In onze showroom hebben we
een spAle afdeling voor GASKACHELS EN KOOKAPPARATEN inge-
richt. Met een jarenlange ervaring op het gebied van centrale verwarming
en gasverwarming kunt u bij ons verzekerd zijn van een juiste voorlichting
en vakkundig installatiewerk.

Elektrische apparaten
Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

139,-
159,-
65.-

52.45
25.-

32,50

STOFZUIGER .Philips' draaitop

STOFZUIGER ,Erres' Jumbo ƒ 182,—

VERWARMINGSDEKEN ,Erres' 1-persoons onderdeken

STOOMSTRIJKER .Philips' ƒ 59,95

STRIJKIJZER .Rowenta' lichtgewicht ƒ 34,50

HAARDROOGKAP .Philips' van ƒ 49,95 voor ƒ 39,95
bijpassend vloerstatief f 18,25

HAARDROOGKAP .Ismet' met tafelstatief

HAARDROGER ,Erres' Rosetta f 69,50

COFFEE MAKER .Daalderop' roestvrij stalen kan voor automatisch koffie

zetten van 12 koppen koffie ƒ 78,50

BROODROOSTER automatisch

BROODROOSTER .Kalorick'

VENTILATORKACHEL met thermostaat en aangemonteerd snoer

HETELUCHTKACHEL .Inventum' regelbaar op 3 standen, met snoer ƒ 81,50

WEKKER .General Electric' elektrische wekkerklok

TAFELVENTILATOR ,Erres' ƒ 22,50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric ƒ 98,50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric 300 ƒ 119,—

ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats waarvan 1 snelkookplaat, oven met
thermostaat ƒ 375,—

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN

AFWASAUTOMAAT .Philips' een bovenlader voor 8 standaardcouverts.
Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes. Drie afwasprogramma's
met waterontharder f 999,— Sintprijs 895,-

AFWASAUTOMAAT .Philips' royale voorlader, kapaciteit 12 standaardcou-
verts. Drie afwasprogramma's, met waterontharder f 1549,— Sintprijs 1349,-

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 7 DECEMBER
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

39,75
33.-

69,75
37,50
16,95
39.5O
49,50
19,95

18,-
73.5O
89,-

Sintprijs 325,-



Kijken en keuze
Het scheelt geen guldens maar tientjes en

in het Babyhuis
nog grote geldprijzen op de St Nic. bonnen

Een kinderwagen
VAN 219,50 VOOR

149,50
Een kinderwagen

169,50
RBIJ VOOR

199,50
^IIVIENT

kinderwagens
EN ALTIJD l

Commodes

VAN 229,50 VOOR

MET WANDELWAGENBAKJE ERBIJ VOOR

ZIE VERDER ONS ÜKOTK SORTIMKNT

EN ALTIJD l JAAR GARANTIE

PRACHT KAST
VAN 129,50

bij ons nu 99.50
BIJPASSEND

Ledikant
VAN 89,50 VOOR

59.50
MATERIAAL HEEFT NOG MEER
GEKOST

Een wandelwagen
TOTAAL CHROOM,

GROTE WIELEN
VAN 89,—

Bij ons 59,95

Een Wandelwagen
OMZETBAAR VAN EN NAAR DE
MOEDER, MET RIEMVERING

VAN 109,50

voor 89,50
EN l JAAR GARANTIE

Babysitter
UW BABY VOELT ZICH ALS
PRINS JOHAN FRISO

MET VOETSTEUN
BIJ ONS GEEN 26,95 MAAR

Pracht wieg
VAN 129,50 VOOR

17.95

99.50

Kinderstoelen
IN AIXE KLEUREN
PRIMA VERCHROOMD
OOK TAFEL EN STOEL VAN TE
MAKEN

VAN 42,50

nu 29,95
MET ZWARE CHROOMBUIS UIT-
VOERING NORMALE PRIJS 54,50

nu voor 39,95
EN VOLOP KEUZE

Boxdekken
UITZOEKEN VAN 8,95 NU VOOR

5.95
TOP CAT BOXDEK DE AMERIKAANSE
BESTSELLER VAN 14,95 VOOR

12.95
DE NIEUWSTE

Wandelwagenzak
u
r

24.95

WEERT TJW KIND TEGEN DE KOU
GEHEEL GEVOERD VAN 29,95 NTI

Kinderboxen
MET VERHOOGDE VLOER EN
TELAAAM

VAN 39,95

Nu 29.75

Babybad
VAN 11,95 VOOR

7.95
Reiswieg
VAN36.95

Nergens voordeliger
Nergens zoveel service

BABYHUIS
MEVROUW ECKHARDT - SMIT
NIEUWSTAD 10 . VORDEN

Sigarenmagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettenkokers,
shag- en tabaksdozen, asbakken.
Dozen luxe post, vulpennen, balpennen, legpuzzles.
Jongens- en meisjesboeken, romans en pocketboeken,
speelgoederen.
TRIX treinen, metaalbouwdozen, JUMBO spelen

NIET OP DE HOGE DAKEN

MAAR WEL OP

'Het Hoge'
RIJDT DE BISSCHOP

NAAR

Frans

De sint weet
voor sportieve mannenmode, in zuivere
scheerwol

Sir Edwin
truien, vesten, pullovers en vestons wo^
den het meest gewaardeerd

Wapen- en sporthandel

U WEET WEL

Frans Kruip

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden, tel. 05752-1272

Telefoon 1420

WIE MAKELEN WIL, MAKELE
MET EEN VERTROUWD ADRES

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman
Lid Nederlandse Bond van Makelaren

in onroerende goederen

Beatrixlaan 18 - Vorden - Telefoon 05752-1485

Attentie!
Het dragen van haarwerk steeds meer in de
mode. Dus ook voor de HEREN

Vanaf heden zijn wij door het
bekende haarwerkhuis

Pelatti
Internationaal N.V.
aangesteld als DEPOSITAIRE

zodat wij u steeds modellen kunnen
tonen en verder vrijblijvend alle in-
lichtingen kunnen verstrekken.

Kapsalon BEERNING
Vorden - Raadhuisstraat 9 - Telefoon 1462

St Nicolaas
VINDT BIJ ONS EEN RUIME SORTERING

VOOR DE HELE FAMILIE IN:

jumpers, vesten, rokken, blouses, steunkousen,

nylons, shawls, pyama's, nachthemden, clusters,

schorten, cocktailschorten e.a.

Herenvesten, truien, overhemden, weekenders,

zelfbinders, sokken (wol en crepe), nappa's.
Jongens- en meisjestruien, vesten, ondergoed

(in leuke stelletjes), rokjes, pantalons (in Helan-

ca, wol en Terlenka), maillots, wanten, baby-
artikelen.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen
zoals:

zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens,

lakens met slopen en leuke kinderzakdoekjes.

Onze kollektie

handwerken
is ook de moeite waard om te bekijken.

Fa Looman
VORDEN

H.H. Landbouwers
VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN VARKENS EN
PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Ook in nood helpen wij u met klein en groot

Herman Voskamp
Telefoon 1503

Zig-zag naaimachines
KOMPLEET IN KOFFER

f 268,-

OP MEUBEL

f 335,-

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

'Binding-Rechts'
ook uw blad!

Geef u nu op als abonnee

Postbus 8, Vorden

TEXTIELVERRASSINGEN

voor 5 december zijn bij ons niet van
de lucht.

Kom kijken, u zult zelf zien.

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

DE VORDENSE WINKELIERS WORDEN VERZOCHT VLAGGEN UIT TE STEKEN. U KUNT
DE BEKENDE SINT NICOLAASVLAGGEN BESTELLEN BIJ DE SEKRETARIS DER VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING, DE HEER BOERSMA, DORPSSTRAAT
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