
30e jaargang no. 5
Donderdag 25 april 1968

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Nederland
Kerkdiensten

ZONDAG 28 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. A. P. Rasch van Drempt

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur en 19.00 uur (zangdienst) ds. J. te Winkel uit
Sassenheim

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

B.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e II. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In do week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

/ONDAGSDIENST DOKTOKEN
(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 WIJKVEBPLEEGSTERS
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. 8.31 -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
By geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Pieter Albertus, zoon van Joh. Dekker en C.
Achterberg; Theodora Maria, dochter van G. H. Wolte-
ring en J. H. Woestenenk.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. J. Kornegoor en M. Garsen; H. J. Hietveld
en A. Heekman.
Overleden: H. A. Hofmeijer, 74 jaar, weduwe van G. J.
Hannink; J. Gotink, 87 jaar, echtgenoot van Joh. M.
Tjoonk; B. van Lenning, 92 jaar, weduwe van H. v. d.
Mei; Joh. C. Bogchelman, 85 jaar, weduwe van J. W.
Kornegoor.

Zangdienst
in de Gereformeerde kerk, Zutphense-
weg 19, Vorden.

A.s. zondag 28 april 's avonds 7 uur.

Voorganger ds. J. D. te Winkel uit
Sassenheim. Met medewerking van

een jeugdkoor o.l.v. d" heer
D. Woudstra.

Aan het orge! D. Woudstra.

SAMENZANG VAN BEKENDE LIEDEREN ! ! !
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM ! ! !

DEUREN OPEN HALF ZEVEN ! ! !

VASTENAKTIE GESLAAGD
Naar we vernemen heeft de derde ronde van de vasten-
aktie, welke gehouden werd in de parochie Kranenburg-
Vordeni, de mooie som van ruim ƒ 515,— opgebracht.
In totaal heeft de vastenaktie opgebracht ƒ 1.182,—. Dit
is ruim ƒ 400,— meer dan verleden jaar.

JAGENDE HONDEN
Onder Het Kiefskamp vonden kinderen een door honden
doodgebeten reegeit waarin drie, nog ongeboren, kalfjes.
Veelvuldig worden jagende honden in de bossen rondom
He* Kiefskamp gezien. Eigenaren vam honden worden
dringend verzocht hun honden onder kontrole te houden.

Op zaterdag 27 april a.s. wordt onze jongste en enige echte oranjeprins
l jaar. Dat brengt ons even de spannende dagen van 1967 in herinnering,
toen we lange tyd in onzekerheid verkeerden of prinses Beatrix de lange
traditie zou voortzetten, of dat het haar gegeven zou zijn 'n zoon te krijgen.
En al wordt er in het westen niet zo'n groot onderscheid gemaakt tussen
een zoon en een dochter als bijvoorbeeld in bepaalde oosterse landen, het
maakte voor Nederland toch wel verschil.

En het werd werkelijk een prins. Met byzondcre belangstelling zullen wy
daarom de levensloop van deze oranjetelg volgen in de hoop, dat hij een
waardige nazaat moge worden van zijn moeder, zyn grootmoeder en vooral
van zijn overgrootmoeder, de moeder des vaderlands.

Dinsdag 30 april is het koninginnedag. In vele gemeenten wordt de ver-
jaardag van H.M. koningin Juliana waardig gevierd. Niet overal even uit-
gebreid, maar dat is ook niet nodig. Het gaat niet om het uiterlijk vertoon,
maar om onze gevoelens.

Er zullen maar weinig Nederlanders zijn, die onze vorstin geen goed hart
toedragen. Men kan dan wel van mening verschillen over de meest ge-
wenste staatsvorm en de ideale regeerders, maar zelfs een verstokte com-
munist heeft al gezegd, dat Nederland Juliana als presidente zou kiezen
als het een republiek werd . . . Wie zou er anders aan het hoofd kunnen
staan ?

Wij kunnen ons het land niet indenken zonder onze koningin. Wij hopen en
bidden, dat zij nog vele jaren voor haar volk gespaard moge blijven !

viert groot

feest!
Tegelyk met onze koningin verjaart
dinsdag de heer Pieter van Vollen-
hove. Hij is nog weinig op de voor-
grond getreden. Niemand zou hem
zelfs ooit hebben opgemerkt, als hij
niet de echtgenoot was geworden van
prinses Margriet, zo houdt hij zich op
de achtergrond.

Als vader van Margriets kind (eren)
zal hij nogmaals naar voren worden
gehaald. We zullen dan weer kunnen
opmerken, dat hij een ideale echtge-
noot is voor onze derde prinses. Zij
zijn beiden bescheiden figuren, kunst-
minnend en eenvoudig van aard. Zy
kiezen zich een eigen weg. En wij la-
ten graag die weg voor hen open.

Wij wensen hen nog heel veel mooie
jaren l



presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Slavinken 3 stuks 98
Dik be vleesde rib j es 500 gram 98
Fijne verse worst of
saucijzen soogram 198
Runderstooflappen 5oo gram 248

500 gram 348

Steeds voorradig: onze bekende soeppaketten

Uit onze groente afdeling

Spinazie heeikiio slechts 49

Fijne handsinaasappelen 15 voor 159

Grote kroppen sla 2 voor 59

Bananen iktio 98
Panklare rode kool 500 gram 25

Golden Delicious extra kw. n.kg 98

Fijne buitenl. appelen en handperen
Granny Smits

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

Op verzoek nog l week:

Bij elke fles limonadesiroop

1 grote plastic
voetbal

uoor 130
Zolang de voorraad strekt!

Appelstroop pracht
sierpot slechts 89
Augurken gr. pot slechts 89
Haring in tomaat
groot ovaal blik 89

Leuke mini-auto gratis bij
3 BLIKKEN CALIFORNIA SOEP

Jaffa Up nu 2 fles voor 89
Jus d'Orange per fles 98
Jaffa drink 3 wegwerp-
bekers voor 89

Pracht sierkaraf wijn
van 480 voor 369

Perziken literblik 129
^anas literblik 119
Instant pudding 3 pakjes 99
Macaroni 2 zakken 59
van Nelle theebuilen
10 zakjes voor 39

GEZINSZAK CHIPS van 130 voor 98 cent
CHINESE PINDA'S 2 zakken voor 98 cent
ZOUTE PINDA'S 250 gram 79 cent
BRUINTJE BEER BISCUITS 2 zak 98 cent
7 DIKKE REPEN voor slechts 98 cent
3 STUKS MARS 79 cent

Grote ontbijtkoek klasse A 400 gr slechts 59

2 flac. geconcentr. bleekwater v. 98 voor 89
Douchefris met gratis spons
tijdelijk van 298 voor 198
Palmolive toiletzeep 5 halen 4 betalen
Ajax schuurpoeder van 48 voor 39
Dixan nu in handige prachtige grote emmer
Badzeep 3 grote stukken 98

Grote prijsverlaging

GOUDSE JONGE KAAS 500 gram slechts



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje dat bij het
H. Doopsel de namen zal
ontvangen

THEODORA MARIA
Wij noemen haar

IRMA
G. H. Woltering
J. H. Woltering-

Woestenenk
Vorden, 21 april 1968
Het Hoge 23

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden.

W. Wilgenhof
G. Wilgenhof-

Veltkamp
Vorden, april 1968

Voor de vele blijken van me.
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het zo plot-
seling heengaan van onze
lieve moeder en oma

GEBBITJE BEGELINK-
RUESINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

M. J. Schutte-Regelink
G. J. Schutte
Gerdien en Erna

Vorden, april 1968
„Huiskamp" B 24

Bij aankoop van ƒ 12,50 aan
verfwaren, l emmer a 4 kg
veegvaste muurverf
voor slechts ƒ 2,10.
Dit is geldig t.m.
zaterdag 20 april
Doe~het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Voetbalschoenen
maat 38 en 40.
A. J. Wentink, Lande

Aangeboden: Kamer met
volledig pension voor
iemand die de weekends af-
wezig is. Brieven onder no.
5-1 bureau Contact

Te koop: Aardappelen.
H. J. Rietman, Geesinkweg
15, Warnisveld

Tienerkasten
hoog 120 cm; breed 76 cm
en diep 38 cm
Slechts ƒ 42,-
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Frima herenrijwiel
Insulindelaan 23, Vorden

Te koop: Fiat 1300 in goe-
de staat, bouwjaar 1962
Insulindelaan 31, Vorden

Te koop wegens verhuizing:
Siegler kachel in prima
staat. Ook geschikt voor
winkelverwarming.
Tel. te bevragen 05752-1271

Gelegenheid om jongvee in
te scharen. Te bevragen
wed. H. Visschers, Almense-
weg 61

Te koop: Jonge hennen.
W. Rietman, Zutphensew. 78

Te koop: Wasmachine (Er-
res) langzaam wasser.
Alleen zaterdags. Lakerveld
de Bongerd 28

Te koop: 2 dressoirs en 2
fauteuils en l rookstoel.
H. Hissink, Het Hoge 82
Vorden

Te koop:2 dragende B.B.
gelten en een goed dressoir.
M. A. Helmink, B 105 a,
Vorden

Te koop: Toom biggen.
H. J. Nijemeisiand, Leesten

Marlens
Wapen, en Sporthandel

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Doe-het-zeli centrum
Harmsen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

BIJWILBEDRIJF
TBAGTEB

AUTOVEBHUTIB
ZONDEB CHAUFFEUB

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

X
X
X G .

Op donderdag 2 mei a.s. hopen

BOSSEL

JOH. ROSSEL-ARFMAN

hun CO-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

Vorden, april 1968
Vroessink B 34

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

Zaterdag 27 april hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te
herdenken.

B. KNUPPE

en

J. KNUPPE-BULTS

Vorden, april 1968
Graaf van Limburg Stirumstraat 2

Receptie vanaf 's avonds 7 uur in het Nuts-
gebouw te Vorden.

X
X
X
X
X
K
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

G. J. KLEIN IKKINK

en

X
X
X
X
X J A. KLEIN IKKINK-KLUMPENHOUWER

X
X
X

hopen D.V. op zondag 28 april 1968 met hun
kinderen hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, april 1968
„Blokhuis" D 80

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 3 mei
des avonds van 6-8 uur in hotel Bakker te
Vorden.

Op 15 april 1968 overleed in het Algemeen Zieken-
huis te Zutpheni, na een kortstondige ziekte, mijn
zorgzame, lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder
schoonmoeder en grootmoeder

CATHARINA MARIA RADECKER
echtgenote van C. Schreuder

in de ouderdom van 77 jaar.

God was met haar.

Vorden, Margrietlaan 6:
Hengelo (Gld.)
„'t Wiebelink":

C. Schreuder
F. Schreuder
E. Th. Schreuder-Alofs
Manon
Frederik
Remco
Torn

De begrafenis heeft op vrijdag 19 april 1968 in alle
stilte plaats gevonden op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld.)

Geen bezoek.

Heden overleed, zacht en kalm, mijn lieve man
en onze lieve vader, behuwd- en grootvader

JAN GOTINK

echtgenoot van J. M. Tjoonk

in de ouderdom van ruim 87 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Barchem:

Warnsveld:

Hoogeloon:

Vorden, 19 april 1968
Groot Brandenibosch

J. M. Gotink-Tjoonk

E. Gotink
G. Goünk-Voskamp

H. Gotink
H. Gotink-Lijftogt

J. Eggink-Gotink
E. J. Eggink

J. M. Kamphuis-Gotink
W. Kamphuis

M. G. Rothman-Gotink
H. Rothman

en kleinkinderen

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
woensdag 24 april op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden werd, na een kortstondige ziekte, uit ons
midden weggenomen, onze broer, zwager en oom

J. GOTINK

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

_,

«l
De Wiersse: Fam. wed. Gotink

Vorden: Fam. wed. Teunissen
Linde: Fam. Kornegoor

Vorden: Fam. Buunk

Vorden, 19 april 1968

Heden overleed, zacht en kalm, mijn geachte neef

JAN GOTINK

in de ouderdom van 87 jaar.

Zijn herinnering zal altijd bij ons blijven.

J. Gotink, E 112
Vorden, 19 april 1968

Heden op 19 april is overleden onze beste vriend,
zwager en oom

J. GOTINK

in de ouderdom van 87 jaar.

B. H. Groot Bramel
H. W. Groot Bramel
A. G. Groot Bramel-Ruiterkamp

Vorden, april 1968

Heden overleed, vrij onverwacht, na voorzien te
zijn van het H. Sacrament van de zieken, onze
geliefde vader en grootvader

ANTONIUS BERNARDUS DIEKS

weduwnaar van Hendrika Christina Mulder

op de leeftijd van 78 jaar.
Uit aller naam:

J. H. Bekken
A. Bekkeni-Dieks

kinderen en
kleinkinderen

Vorden, 20 april 1968
D 147

De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag ï\
april 1968 op het R.K. kerkhof te Kranenburg.

Heden overleed, zacht en kalm, onze inniggeliefde
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA CHRISTINA BOGCHELMAN

weduwe van J. W. Kornegoor

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden: W. H. J. Kornegoor
J. H. Kornegoor-Tjoonk
G. H. Kornegoor
E. Kornegoor-Kornegoor
E. J. Kornegoor
Joh. M. Kornegoor-ter Maten
kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 22 april 1968
't Hietveld

De iteraardebestelling zal plaats hebben op vrijdag
26 april 's middags om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen,
onze geliefde schoonzuster en tante

JOHANNA CHRISTINA BOGCHELMAN

weduwe van J. W. Kornegoor

in de ouderdom van 85 jaar.
Fam. Bogchelman
Fam. Wuestenenk

Vorden, 22 april 1968

Heden ging van ons heen onze lieve schoonzuster
en tante

JOHANNA CHRISTINA BOGCHELMAN

weduwe van J. W. Kornegoor

in de ouderdom van 85 jaar.

Fam. wed. J. W. Burkink
Fam. wed. A. ter Maten
Fam. G. J. Wunderink

Vorden, 22 april 1968

5 flesjes prikkellimonade slechts 89
l pak Spar koffie van 190 et voor 169 et — 10%

l blik Spar appelmoes van 74 et voor 62 et — 10%
150 gram tongkaas van 101 et voor 79 et

150 gram boerenmetworst van 101 et voor 79 et

1 rol Fourré koeken van 125 voor 89
15 sinaasappels voor slechts 149 et
l zak a 2'/2 kg aardappelen nu 39 et

20 en 27 april:
500 gram runderlappen 818 et

500 gram doorregen runderlappen 198 et

24 april: 1 kilo Spinazie 49

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Kwaliteit van de bovenste plank
en deze week bovendien.

J
VOORDELIGER PER DRIE

BADDOEKEN

Rulle baddoek in
extra royaal
formaat: 50 x 100
cm. Fraai
jacquard-dessin in
lavendel, meigroen,
geel en caramel.
Per stuk f 3.95.

Per 3 stuks J_70

(f3.15 voordeel)

STOFDOEKEN

Heerlijk zachte
doeken van
bekende Twentse
fabrikant. In geel.
Per stuk f 0.65.

Per 3 stuks

(45 cent besparen)

THEEDOEKEN
Fijn „dorstige"
.theedoeken in
royale maat. Fris
dessin. Per stuk
f 1.60.
Per 3 stuks

(f 1.05 besparen)

WASHANDJES

Passend bij de
baddoeken, zelfde
kleuren, zelfde
dessins, zelfde
prima kwaliteit.
3 stuks meenemen
is 60 cent
besparen. Per
stuk f 0.75.

Per 3 stuks l.665

WAFELDOEKJES

Wat kosten ze
maar weinig - en
wat hebt u er 'n
gemak van. Per
stuk f 0.50.
Per 3 stuks 1 25

(een kwartje
bespaard)

KEUKENDOEKEN

Onmisbaar in de
keuken, die
fleurige doeken
van badstof.
Formaat 55 x 55
cm. In aqua of
rood. Per stuk
f2.95.

Per 3 stuks fi

(f2.40 besparen)

DAMES-
ZAKDOEKEN

Beeldige doekjes
met satijnrand. In
diverse mooie
tinten en dessins.
Per stuk f 0.50.
Per 3 stuks

(één gratis)
1:

IDEALA LAKENS
EN SLOPEN

Bovenste beste
kwaliteit - goed-
gekeurd door de
Ned. Ver. v. Huis-
vrouwen. Lekker
lang - en u hebt
er lang plezier
van.
150 x 250 per
stuk f9.25
Per 3 stuks

(f4.35 voordeel)

180 x 250 per
stuk f 11.25
Per 3 stuks 27.6°

(f6.15 voordeel)
slopen, pakje
2 stuks f5.90
3 pakjes 1 O 60
è 2 stuks LLm

(f5.10 voordeel)

HEREN-
ZAKDOEKEN

Van prima
popeline. In de
grote maat, die
mannen waar-
deren. Per stuk
f 0.80. i gO
Per 3 stuks J..
(60 cent voordeel)

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

VOOR
BADPAKKEN

BIKINI'S

SHORTS

ZWEMSLIPS

BADLAKENS

BADTASSEN
NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHbNSEWEG TEL.05752 1514

Verse haantjes
geen diepvries

Kijk aan vitaminen
Aan de markt en aan
huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GBOOT JEBBINK
Staringstraat 9
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van het Oranjefeest te Vorden op 30 april a+s+

8.00 - 8.15 uur KLOKLUIDEN

8.30 uur SAMENKOMST van de kinderen van de
lagere scholen op heit schoolplein van de
Openbare Lagere School te Vorden.

8.30 uur AUBADE VOOR HET GEMEENTEHUIS.

Toespraak door de Edelachtbare heer
A. E. van Arkel, burgemeester en ere-voor-
zitter van de Oranjevereniging.

.30 uur ORIËNTERINGSRIT PER FIETS

voor schoolkinderen van 11 t.m. 14 jaar

(nadere mededelingen geschieden op school.
Leerlingen in deze leeftijdsgroep die scho-
len elders bezoeken, en gratis mee willen
doen, dienen zich op donderdag 24 april a.s.
van 15.30 tot 17.00 uur op te geven in de
OLS dorp bij de heer Tangenberg.

9.00 uur FILMVOORSTELLING

voor de kinderen van de eerste t.m. de vier-
de klasse van de Lagere school. Vertoond
wordt de film:

„CLOWN FERDINAND EN DE RAKET"

(afloop van deze voorstelling ongeveer
10.45 uur).

9.30 uur ORIËNTERINGSRIT PER FIETS

voor de leeftijd 15 jaar en ouder. Opgave en
start bij de OLS dorp.

Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur
in de zaal van hotel Bakker.

9.30 uur VOGELSCHIETEN

voor dames en heren, in de nabijheid van
het gymnastieklokaal. Geeft u op en toont
uw vaardigheid. De prijs voor de schutters-
koning is een fraai horloge. Inleggeld vogel-
schieten ƒ 1,50.

Uitroeping schutterskoning en uitreiking
van de prijzen voor het vogelschieten om
16.30 uur in de zaal van hotel Bakker.

14.00 uur GROTE MOTOCROSSDEMONSTÏtVriE

van de VAMC ,,De Graafschaprijders" op
het terrein „Wassinkskamp" op de Nieuw-
stad achter bakker Schurink.
GEEN ENTREE.

In de pauze een ORANJEVELDLOOP op
hetzelfde terrein, waaraan door vele Vorde-
naren wordt deelgenomen, t.w. heren van
16 jaar en ouder.

Vervolgens het tweede deel van de demon-
stratie en onmiddellijk daarna prijsuitrei-
king voor de deelnemers aan de demonstra-
tie en de veldloop.

Omdat dit programmadeel het enige evene-
ment in de namiddag is, rekenen „De Graaf-
schaprijders", de veldlopers en de Oranje-
vereniging op een massale opkomst.

Opgave voor de Oranjeveldloop bij sigaren-
magazijn Eijerkamp Vorden tot en met za-
terdag 27 april (inschrijfgeld ƒ l,—).

14.30 - 15.00 uur VRIJ DRAAIEN voor de kinderen die nog
geen lagere school bezoeken.

P.S. de vrijkaartjes voor de draaimolen die
de kinderen op school ontvangen^ moeten
worden gebruikt vóór 16.00 uur, met uit-
zondering van de tijd tussen 14.30 uur en
15.00 uur.

16.30 uur Uitroeping en huldiging van de schutters-
koning. Uitreiking van de prijzen voor het
vogelschieten. Uitreiking van de prijzen
voor de oriënteringsrit per rijwiel voor 15-
jarigen en ouder. Huldiging en prijsuitrei-
kingen in de zaal van hotel Bakker.

Muzikale medewerking van de muziekvereniging „Concordia"

Voor uw woninginrichting
het adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VOORJAAR-TIJD ?
AUTO-TIJD !

SIMCA-TIJD ! J !

Vraag vrijblijvend de inruilprijs van uw auto en
een proefrit met Simca !

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Sportmode 1968
LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRLJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons
badpakken, zwembroeken

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

Nutsgebouw Vorden
APRIL

dansen
Muziek „THE DUKES"

's Middags vanaf 14.00 uur
's Avonds 7.30 uur

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Feestelijfo
aanbieding

Kinderjurkjes
NU 9.95
ALLE MATEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Wordt een heer
in het verkeer

door goede
rijlessen te
nemen bij

DE iNDRAGH
De Boonk 15 - Vorden
Telefoon 1619 of 1256

Koninginnefeest - Hengelo Gld.
DINSDAG 30 APRIL,

DANSEN
ZAAL LANGELER:

ORKEST „THE WOODPECKERS"

ZAAL CONCORDIA:

ORKEST „THE EVENING STARS"

Nationale
Vlaggen

12.95

l VLAG 100 x 150

l HOUDER

l VLAGGESTOK MET KNOP

Uissci
-—^••^•rvncr

A.S. MAANDAGMORGEN GEOPEND

Heeft u
de nieuwe HONDA
al gezien en
proef gereden P

KOMT U VRIJBLIJVEND
EENS LANGS.

FINANCIERING MOGELIJK

Garage Kuypers
Telefoon 1393

Heerlijk
NIET ALLEEN NU, MAAR OOK
MORGEN EN OVERMORGEN
DANKZIJ UW

koelkast
ALTIJD ALLES VERS EN FRIS
BEWAARD

Voor ieder gezin de juiste maat.
Keus uit een enorme sortering vanaf
140 liter inhoud

en al voor een
prijs van f 229,-

In onze winkel en showroom kunt u
vrijblijvend alle inlichtingen vragen.

Koelkasten en diepvriezers

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46
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Men neemt (gelukkig] in de Vordense raad geen
blad voor de mond, al was het wat rumoerig

Waar het allemaal om ging? Welnu, aan de orde kwam
het voorstel van B & W aan de raad om aan de heer
J. van den Broek (gemeente-architekt van Vorden) een
bouwterrein te verkopen aan de Beatrixlaan, groot plm.
333 m-' voor een prijs van ƒ 18,— per m-, voor een totale
som van ƒ 5.994,—.

Alvorens dit voorstel Ier discussie werd gesteld, verzocht
de heer Regelink (AR) besloten zitting, waartegen de
heer Koerselman (PvdA) zich verzette. Volgens artikel
50 van de wet bleek echter dat besloten zitting voor bv.
verkoop van bouwterreinen niet is toegestaan.
De heer Regelink sprak er toen zijn bevreemding over
uit dat het bouwterrein, zoals dat aan de heer v. d. Broek
zou worden verkocht, een diepte zou hebben van 23 m,
terwijl de oorspronkelijke diepte 30 m bedroeg.
Uit de woorden van de heer Van Arkel bleek dat het
overgebleven stuk grond zou worden aangewend voor de
bouw van autoboxen.
De heer Bannink wond zich hierover erg op en was van
mening dat de autoboxen beslist elders gebouwd kunnen
worden. Nu het terrein dermate klein is geworden komt
de heer Van den Broek in aanmerking voor een premie,
aldus suggereerde de heer Bannink. Ik vind deze han-
delwijze van B & W corrupt en ben pertinent tegen het
voorstel. Er wordt hier dure grond aan de gemeente ont_
trokken, aldus een hevig verontwaardigde heer Bannink.
De heer Hartelman (KVP) verzocht B & W hierna ant-
woord te geven welk spel hier gespeeld wordt.
In eerste instantie wilde de heer Van den Broek een wo-
ning aan de Staringstraat, maar vanwege de verdieping-
bouw ging dit niet door. Wij wilden de kopers (de heer
Van den Broek wil nl. samen met de heer J. van Wijk
uit Lrochem een dubbele premiewoning bouwen op hier-
boven genoemd bouwterrein) niet duperen en hebben
derhalve een wijziging aangebracht in de bouw van de
autoboxen, aldus de voorzitter. De heer Van Arkel be-
aamde dat nu inderdaad sprake is van premiebouw.
En dat juist wekt wantrouwen, meende de heer Bannink,
die bleef volhouden het beleid van B & W in deze af te
keuren.
Wethouder Lenselink (AR) ontkende ten stelligste dat
B & W meewerken aan corruptie. Hij stelde dan ook
voor het voorstel van B & W terug te nemen (waar de
heren Koerselman en Wesselink mee instemden) en de
zaak nader te bezien.
Wethouder Wuestenenk (PvdA) maakte de raad er wel
op attent dat de bouw hierdoor vertraging zal ondervin-
den.
De heer Van Arkel zou het voorstel van B & W gaarne
in stemming zien.
Dit zou mij spijten, wanneer er nu gestemd moet worden
ben ik tegen. Wanneer er eerst nog eens onderling over.
leg zou zijn ben ik wellicht „morgen" niet tegen het
voorstel, aldus de heer Regelink, die het maar jammer
bleef vinden! dat de hele kwestie niet in een geheime
zitting behandeld had kunnen worden.
De heer Hartelman zag niet in dat B & W corrupt ge-
handeld zou hebben. Wanneer hier de naam Van den
Broek was genoemd was het voorstel van B & W waar-
schijnlijk zonder meer aangenomen, aldus het KVP-
raadslid.
Dit is pertinent onjuist, de naam Van den Broek heeft
hier niets mee te maken, aldus de heren Regelink en
Bannink.
De heer Norde (CHU) vond de hele discussie en ver-
dachtmakingen rond dit voorstel niet „Vordens" meer.
Ook hij was van mening dat B & W het voorstel terug
diende te nemen om dit nader te bespreken. Hiertoe
werd uiteindelijk besloten.
Zoals reeds hierboven vermeld, nam de heer Bannink
tijdens de rondvraag het woord „corrupt" terug, maar
niet zijn zienswijze.

Raad ging met de hakken over de sloot akkoord niet het
voorstel de wethouderswedden te herzien

Overeenkomstig een schrijven van GS stelde B & W aan
de raad voor de wethouderswedden te herzien. De jaar-
wedde van ieder der wethouders zou gebracht moeten
worden op ƒ 4.450,— per jaar (dit was ƒ 4.250,—). Een
en ander in verband met de algemene salarisverhoging
welke l januari jl. is toegepast.
Namens de fraktie van de Boerenpartij deelde de heer
Gotink mede tegen deze salarisverhoging te zijn. 18%
van de boerenbedrijven verdienen minder dan ƒ 5.000,—
per jaar, derhalve is het salaris van de wethouders te
hoog, aldus argumenteerde de heer Gotink zijn beslissing.
De heer Bannink was eveneens tegen het voorstel. Wel
zijn de werkzaamheden van de wethouders toegenomen
(thuis krijgen de heren herhaaldelijk telefoontjes etc.)
maar ik zou gaarne zien dat beide wethouders „los" van
de burgemeester „los" van de sekretaris op het gemeen-
tehuis te spreken zouden zijn, dan krijg ik tenminste het
idee dat de zaken serieus worden aangepakt. De heer
Bannink drong derhalve aan op eea «taakverdeling van
de wethouders. Het CHU-raadslid vond het tevens on-
juist dat beide wethouders evenveel verdienen. (De heer
Lenselink fungeert nl. tevens als loco-burgemeester).
Een taakverdeling van de wethouders hebben we nog
niet, maar bij de eerstvolgende verkiezingen zouden we
dit kunnen bezien, aldus het antwoord van de heer Van
Arkel. De heer Van Arkel voegde er aan toe dat wan-
neer de heer Lenselink langer dan één maand als loep-
burgemeester moet fungeren hiervoor een extra hono-
rering plaats vindt. (Hierin voorziet de gemeentewet nl.).
Tegen deze gemeentewet sta ik machteloos, hoewel ik
van mening blijf dat een. loco-burgemeester meer werk
verzet en derhalve ook meer salaris dient te ontvangen,
aldus de heer Bannink.
Ook de heer Wesselink (WD) zag gaarne een verdeling
van de wethouderstaken. Het moet een haalbare kaart
zijn dit niet ingang van het nieuwe begrotingsjaar 1969
in te voeren, aldus het WD-raadslid.
Ik kan dit standpunt niet helemaal delen, drie (B & W)
weten nl. meer dan één, aldus de voorzitter.
Wethouder Lenselink merkte op zich persoonlijk van de-
ze kwestie te willen distanciëren, ik blijf gewoon mijn
werkzaamheden verrichten.

BURGEMEESTER VAN ARKEL: „MINST PRETTIGE VERGADERING IN AL DIE
21 JAAR DAT IK BURGEMEESTER VAN VORDEN BEN !"

Enkele agendapunten van de dinsdagavond in Vorden gehouden raadsvergadering heb-

ben de raadsleden veel stof tot gesprek gegeven. Zo laaide bij de behandeling van één

der punten de discussie zo hoog op dat B & W van Vorden beticht werden van corruptie,

hetg-een aan het slot van de vergadering werd herroepen, maar dat niet wegneemt dat

de heer Bannink (CHU) die deze woorden sprak, zijn vertrouwen in het door B & W

gevoerde beleid ernstig geschokt zag.

De heer Regelink zou niet gaarne zien dat de wethouders
in Vorden anders beloond werden dan in andere gemeen-
ten. Het bedrag vind ik aan de hoge kant. Het wethou-
dersbaantje brenigt ca ƒ 90,— per week op. Om de funk-
tie van wethouder ontstaat op het platteland nog altijd
een gevecht op leven en dood. Het wordt nog steeds als
een erebaantje gezien, aldus de heer Regelink.
De heer Van Arkel was van mening dat de kennis van
de man in kwestie nog altijd zeer belangrijk is.
De heer Gerritsen (BP) vond dat de regering nu maar
eens op moest houden met het potverteren. Dit is ons
principepunt, we hebben niets tegen de wethouders, al-
dus de heer Gerritsen.
Zijn er ooit klachten gekomen dat B & W niet te spre-
ken zijn? Waarop de vragensteller, de heer Hartelman
te horen kreeg, dat dit nooit het geval is geweest.
De heer Norde schaarde zich achter de woorden van de
heer Bannink.
Wethouder Wuestenenk merkte op dat het hier een prin_
cipiële kwestie betreft, ik laat de heer Lenselink gaarne
als eerste wethouder.
De heren Bannink en Norde zouden gaarne zien dat B
& W een schrijven aan GS richten met het verzoek de
loco-burgemeester meer te betalen. Beide heren wensten
dit voorstel ter stemming te brengea.
Op verzoek van de heer Van Arkel werd echter eerst
gestemd over het voorstel van B & W inzake de verho-
ging der wethouderswedden. Voor stemden de heren
Wuestenenk en Koerselman (PvdA), de heren Wesselink
en Albers (VVD) en de heren Hartelman en Lichtenbarg
(KVP). Tegen stemden de heren Gotink en Gerritsen
(BP), de heren Norde en Bannink (CHU) en de heer
Regelink (AR) de heer Lenselink onthield zich van
stemming, zodat het voorstel van B & W met 6 tegen 5
stemmen werd aangenomen. De heren Bannink en Norde
trokken hierna hun voorstel in, want, zo stelden zij, dan
zou het „dubbel op" zijn en dat was niet de bedoeling.

Subsidie kasteel Den* Bramel
Destijds besloot de raad een subsidie (groot ƒ 6.667,—)
te verlenen in de herstelk|^|n van de leien dakbedek-
king en de loden goten v^Bet kasteel „Den Bramel".
Thans heeft het rijk een subsidie verleent van ƒ 10.000,—
waarop B & W de raad voorstelden de reeds toegekende
gemeentelijke subsidie tot dit bedrag te verhogen.
Nu moet voor de wegverbetering aan de zuid-oostkant
van Den Bramel aan de Almenseweg een bocht „afge-
sneden" worden. Dit zou tejuninste uit verkeersoverwe-
gingen de veiligheid van c^^-lmenseweg ten goede ko-
men. Alvorens nu zijn fiat ^^even aan het voorstel van
B & W om in totaal een subsidie van 10 mille te geven
voor de restauratie van het kasteel, zou de heer Regelink
gaarne zien dat de fam. Thate (eigenaresse van „Den
Bramel") haar medewerking aan deze afsnijding van de
bocht zou geven. Het blijkt nl., aldus een mededeling van
B & W dat deze bocht niet afgesneden mag worden. De
heer Regelink was kennelijk van mening dat de fam.
Thate dit tegen zou houden.
Dit is niet het geval, aldus de heer Van Arkel, de fam.
Thate staat hier volkomen buiten, want Staatsbosbeheer
geeft geen toestemming.
De heren Bannink, Regelink en Goink zouden niettemin
bij een toekomstige subsidietoewijzing (aan bv. kasteel-
eigenaren) zien, dat bij dergelijke kwesties (wegverbete-
ring etc.) het principe „voor wat hoort wat" gehuldigd
zou worden. Hier kwam het althans op neer.
Het voorstel van B & W werd hierna door de raad goed-
gekeurd.

Vaststelling verordening op de drank- en horecabelasting

Volgens artikel 24 van de per l november jl. in werking
getreden drank- en horecawet zijn de gemeentebesturen
verplicht jaarlijks een belasting te heffen op het uitoefe-
nen van een vergunningsbedrijf, naar de grondslag van
de in een kalenderjaar bij die uitoefening bereikte omzet
sterke drank, waarbij alle andere dranken buiten be-
schouwing blijven.
Deze belasting bedraagt voor tapvergunningen tenminste
ƒ 5,— en ten hoogste ƒ 7,50 en voor slijtvergunning ten-
minste ƒ 3,—• en ten hoogste ƒ 5,— per 50 liter sterke
drank of gedeelte daarvan.
B & W stelden de raad voor overeenkomstig dit artikel
24 te besluiten.
De heer Gotink was van mening dat het hier eenvoudiger
kon door de „middenprijs" te berekenen.
Zijn fraktiegenoot, de heer Gerritsen, merkte hierbij nog
op dat de vergunninghouders nu verplicht zijn voor een
dergelijke kleine heffing een aparte boekhouding aan te
leggen. Hij stelde derhalve voor bij de „gemengde be-
drijven" een middentarief te berekenen van ƒ 6,25 per
50 liter.
De heer Plas antwoordde hierop dat dit niet mag, want
volgens de wet mag nu éénmaal voor slijtvergunningen
niet meer dan ƒ 5,— per 50 liter geheven worden.
Het voorstel van de heer Gerritsen om dan alles maar
op ƒ 5,— te zetten, vond geen genade bij B & W en de
overige raadsleden, behoudens dan de heer Gotink.
Voorts besloot de raad tot het vaststellen van de veror-
dening regelende het instellen van beroep tegen een be-
sluit tot weigering of intrekking van een toestmming
tot het geven van dansen.

Vaststelling vergoedingen
De raad besloot vervolgens tot het vaststellen van de ex-
ploitatievergoeding voor het bijzonder gewoon lager on-
derwijs over 1966; de voorlopige vaststelling van het be-
drag der uitgaven voor het openbaar gewoon lager on-
derwijs over 1966; vaststelling vergoeding voor de vak-
onderwijzeressen in de nuttige handwerken over 1966;
vaststelling exploitatievergoeding voor het bijzonder ge-
woon lager onderwijs over 1967; vaststelling exploitatie-
vergoeding 1967 t.b.v. de bijzondere kleuterscholen; vast-
stelling voorschotten exploitatievergoeding bijzondere
kleuterscholen voor het jaar 1968.

Grondtransakties niet de fam. Poesse

Eind 1966 besloot de raad tot onteigening van diverse
gronden in het Molenplan en plan Boonk. Hieronder viel
ook een stuk grond, groot 2330 m.2 toebehorend aan de
fam. Poesse.

De heer Van Arkel deelde mede dat men inmiddels toch
nog met de fam. Poesse tot een minnelijke schikking
heeft kunnen komen. De raad kon hierdoor dinsdagavond
besluiierN tot aankoop van deze grond voor een totale
koopsom van ƒ 13.663,— inklusief ƒ 3.000,— wegens
waardevermindering van het woonhuis met resterende
tuin; ƒ 558,— wegens inkomstenschade en ƒ 1.500,—• voor
het plaatsen van een nieuwe afrastering en herstel van
de tuin. Tevens werd besloten tot verkoop van 187
grond aan de fam. Poesse voor de som van ƒ 592,50.

Recht van eerste koop

Aan het Bouwfonds Ned. Gemeenten werd het recht van
eerste koop verleend op een stuk bouwterrein, groo*
3113 m^ aan het Jebbink, de Bongerd en de Elshof voor
•een totale som van ƒ 5:2.921,— (ƒ 17,— per m2). Hel
Bouwfonds wil hier t.z.t. 13 woningen bouwen. De Vor-
dense aannemers zouden op dezelfde manier geholpen
kunnen worden, wanneer zij hiertoe een verzoek hadden
ingediend, aldus antwoordde de heer Van Arkel op vra-
gen van de heer Gerritsen.

Gemeentelijk grondbedrijf

De heer Gerritsen kon zich niet verenigen met het ant-
woord van B & W om te komen tot een gemeentelijk
grondbedrijf (de heer Gerritsen werd nl. schriftelijk door
B & W medegedeeld dat een grondbedrijf o.a. een om-
vangrijke nieuwe administratie zou vergen, met hoge
kosteni, terwijl ook een grondbedrijf niets aan of af zou
doen aan de voorziening van de financieringsmiddelen
en de onzekerheid van het gemeentebestuur over de juis-
te grondprijzen).
Wat dit laatste betreft verwees de heer Gerritsen naar
Hengelo (Gld.) waar dankzij de vrijkomende middelen
uit het grondbedrijf de gemeente thans de kans heeft
om een gymnastieklokaal te bouwen van plm. ƒ 345.000,-
Bovendien is in Hengelo en Gorssel bewezen dat geen
extra personeel behoeft te worden aangetrokken bij het
instellen van een grondbedrijf. Ik blijf bij mijn mening
dat er in de gemeente ̂ ferden een apart grondbedrijf
wordt gesticht. Een gr^Hbedrijf is immers gelijk aan
de balans van verlies- ej^vinstrekening in het bedrijfs-
leven, aldus de heer Gerritsen die beklemtoonde het

//•ikelijk te vinden een kontrolemiddel te hebben op
de exploitatie van bouwgronden.
De heer Lenselink was .van mening dat één en ander
in studie moet worden ^Momen. In een te vormen stu-
diekommissie zullen edQPb raadsleden zitting moeten
nemen.
De raad was het met de opvatting van de heer Lenselink
eens.

Welstandskommissie
Bij de rondvraag kwam o.a. de Welstandskommissie ter
sprake, welke kommissie verschillende raadsleden een,
doorn in het oog is.
De heren Regelink en Gerritsen waren van mening het
lidmaatschap te doen opzeggen. Ze mogen er bv. van de
Welstandskommissie in Vorden geen betonnen varkens-
schuren gebouwd worden.
Ook de heer Wesselink was niet gelukkig met deze
kommissie, dikwijls moeten aanvragers van bv. bepaalde
uitbreidingen 2 a 3 maal een tekening indienen, afwij-
zingen van aanvragen worden vaak niet voldoende ge-
argumenteerd.
B & W zullen zich nader over deze materie beraden.

Voetbalvereniging Ratti

De voetbalvereniging Ratti wil op het terrein een ver-
lichting aanbrengen, waarvan de kosten worden geraamd
op ca ƒ 5.000,—. De vereniging wil diverse akties op
touw zetten om de nodige middelen bijeen te krijgen..
De heer Hartelman werd medegedeeld dat de gemeente
een bedrag beschikbaar wil stellen gelijk aan de op-
brengst van de akties, echter tot een maximaal bedrag
van ƒ 1.250,—. D.m.v. het uitgeven van renteloze aan-
delen hoopt Ratti het tekort dat er wellicht nog zal zijn,
op te vangen.

Vakantie
De heer Regelink zou gaarne zien dat de burgemeester
en de gemeentesekretaris niet gelijktijdig vakantie zullen
nemen.
Wij zullen trachten dit in de toekomst te vermijden,
aldus de heer Van Arkel.

Communicatie

De heer Gerritsen, heeft destijds gepleit voor een betere
kommunikatie tussen B & W en de raad. Het BP-fraktie-
lid was van mening dat hij op dit punt niet voldoende
door B & W was geïnformeerd.
De voorzitter meende evenwel dat de heer Gerritsen des-
tijds reeds voldoende was ingelicht. Bovendien staan de
bureaus ten alle tijde voor de raadsleden open, aldus de
heer Van Arkel.
Wij hebben destijds toegezegd dat B & W in de buurt-
schappen zitting zal houden. Dit zal ook gebeuren, hoe-
wel het tot dusver steeds is uitgesteld, aldus de heer
Lenselink.
Ook de heer Wesselink bepleitte meer kontakt tussen
B & W en de raad. Dit schept vertrouwen, aldus de nes-
tor van de raad.
De heer Koerselman informeerde of er wellicht een win-
kelcentrum zou komen in plan Boonk.
De heer Van Arkel deelde mede dat men in plan Boonk
wel een klein „centrum" had gepland maar de winke-
liers van Vorden vonden dit niet verantwoord. Wellicht
is er t.z.t. een mogelijkheid achter villa Nuova.

Aan het slot van deze voor Vorden nogal bewogen raads-
vergadering, sprak een zichtbaar onder de indruk zijnde
burgemeester Van Arkel: „Deze raadsvergadering is wel
de minst prettige welke ik in al die 21 jaar dat ik burge-
meester ben van Vorden heb meegemaakt. Ik betreur
dit ten zeerste en hopelijk is het een uitschieter".

ERE-VOORZITTER LAMMERS LEGDE
EERSTE STEEN KLEEDKAMER VORDEN
Op het Gemeentelijk Sportpark te Vorden waren zater-
dagmiddag bestuur en verschillende leden van de voet-
balvereniging Vorden aanwezig om getuige te zyn van
het leggen van de eerste steen van de nieuwe kleedka-
mer. Zoals bekend verkeert de huidige kleedkamer in
een dergelijke deplorabele toestand dat een nieuwe kleed-
gelegenneid geen luxe is.
Met medewerking van het gemeentebestuur, de Neder-
landse Sportfederatie en in feite alle inwoners van Vor-
den, kon enkele maanden geleden met de bouw van de
nieuwe kleedkamer annex kantine, worden begonnen.
Er was inmiddels een werkkomité gevormd, terwijl de
heer J. Ueak de algehele leiding van de bouw op zich
nam. Intussen is men met het geheel zover gevorderd
(de kleedkamer zal l augustus klaar moeten zijn i.v.m.
de subsidietoewijzing van de Ned. Sportfederatie) dat
zaterdagmiddag de eerste steen kon worden gelegd. Dit
gebeurde door de ere-voorzitter, de heer J. Lammers.
Alvorens tot deze officiële daad werd overgegaan, sprak
de voorzitter van Vorden, de heer W. Kuiper, enige
woorden tot de aanwezigen en in het bijzonder tot de
heer Lammers. Wy stellen het zeer op prijs dat u bereid
bent de eerste steen te leggen, aldus de voorzitter tot de
heer Lammers. Bijna 25 jaar bent u voorzitter van Vor-
den geweest en in die periode hebt u veel voor de ver-
eniging gedaan. De heer Kuiper sprak van een symbool
voor de jeugd. Wij zijn baj dat u dit mee hebt mogen,
maken. Voorts sprak de voorzitter woorden van dank
tot de gemeentearchitekt, de heer v. d. Broek en de heer
J. Uenk. Beiden hebben er veel toe bijgedragen dat met
de bouw kon worden begonnen.
De heer Lammers noemde het een sympathiek gebaar
van het Vordenbestuur om hem de eerste steen te laten
leggen. Ik heb steeds met de voetbalvereniging meege-
leefd en ben er nog steeds graag bij, aldus sprak de
krasse 85-jarige ere-voorzitter.
Uit handen van de juniorleden Fré Bargeman en, Erich
Grothe ontving de heer Lammers hierna de steen om
deze onder luid applaus van de aanwezigen in te metse-
len. De steen werd gratis geschonken door steenhouwerij
M. J. Hesselink te Zutphen.

MEISJES VAN O.L. DORP EN JONGENS VAN
BIJZ. SCHOOL HET HOGE WONNEN
SCHOOLDAMTOERNOOI
Zaterdagmorgen werd in de zaal van café Eskes het
traditionele schooldamtoernooi gehouden dat elk jaar
wordt georganiseerd door de plaatselijke damclub DCV.
Aan dit damgebeuren werd deelgenomen door jongens
en meisjes van de o.l. schooi dorp en het Medler, de Bijz.
school op Het Hoge, de katholieKe school op de Kranen-
burg en de Prinses Julianaschool uit de Wudenborch.
Alle scholen waren vertegenwoordigd door een vijftal
meisjes en een vijftal jongens. De o.l. school dorp nam
evenwel met 4 teams deel t.w. 2 jongens en 2 meisjes-
vijftallen. Er werd een halve kompetitie gespeeld.
Namens de organiserende vereniging werden de jongens
en meisjes welkom geheten door de heer J. F. Geerken.
Spreker moedigde de jongelui aan om het damspel te
gaan beoefenen. Na nog de belangrijkste spelregels ge-
noemd te hebben, kon de damstrijd een aanvang nemen.
Al spoedig bleek dat er onder de deelnemers enkele se-
rieuze dammertjes schuil gingen, die, wanneer zij zich
lafer aan zouden melden bij de damclub, het t.z.t. nog
een heel eind zouden kunnen schoppen. De strijd had ove-
rigens een spannend verloop. Uiteindelijk toonden de
jongens van de Bijz. school zich in hun groep de sterks-
ten, terwijl de meisjes I van de o.l. school dorp in hun
groep op de eerste plaats beslag wisten te leggen.
JBij de jongens waren de uitslagen: o.l.s. dorp I—o.l.s.
dorp II 7—3; Bijz. school—Kranenburg-Wildenborch 7—
3; Wildenborch—o.l.s. dorp I 5—5; Bijz. school—o.l.s.
dorp II 10—0; Kranenburg-Medler—Wildenborch 2—8;
o.l.s. dorp I—Bijz. school 2—8; o.l.s. dorp H—Kranen-
burg-Medler 7—3; Bijz. school—Wildenborch 8—2; o.l.s.
dorp I—Kranenburg-Medler 5—5; Wildenborch—o.l.s.
dorp II 5—5.
De eindstand werd hierdoor: 1. Bijz. school 4-8; 2. en 3.
o.l.s. dorp I en Wildenborch 4-4 (door toepassing van het
SB-systeem kwam de school Wildenborch op de tweede
plaats); 4. o.l.s. dorp II 4-3; 5. Kranenburg-Medler 4-1.
Bij de meisjes waren de uitslagen: o.l.s. dorp I—o.l.s.
dorp II 7—3; Bijz. school—Wildenborch 8—2; Medler—
o.l.s. dorp I O—10; Bnz. school o.l.s. dorp II 6—4; Wil-
denborch—Medler 9—1; o.Ls. dorp I—Bijz. school 7—3;
o.l.s. dorp H—Medler 8—2; Wildenborch—o.l.s. dorp I
l—9; o.l.s. dorp II—Wildenborch 8—2; Bijz. school—
Medler 8—2.
De eindstand werd hierdoor: 1. o.l.s. dorp I 4-8; 2. Bn'z.
school 4-6; 3. o.l.s. dorp II 4-4; 4. Wildenborch 4-2; 5.
Medler 4-0.
Namens het winnende team van de Bijz. school (jongens)
mocht de aanvoerder, Wim Geerken, uit handen van zyn
vader een beker in ontvangst nemen. Namens de meisjes
van de o.l.s. dorp I mocht Marleen Sikkens de beker in
ontvangst nemen. Voor de nummers 2 was er een pla-
quette, voor de nummers 3 een standaard terwijl de
nummers 4 en 5 een medaille kregen. Bij afwezigheid
van de voorzitter van de damclub, de heer Hesselink,
werden de prijzen uitgereikt door de sekretaris, de heer
Geerken.
Tijdens de wedstrijden werd de jongelui door de damclub
een verfrissing aangeboden, terwijl de winkeliersvereni-
ging voor een reep chocolade zorgde.
Namens de verschillende scholen sprak het hoofd van
de o.l.s. dorp, de heer Brinkman, een kort dankwoord.
Er zit een kleine bedoeling van de damclub achter, nl.
om t.z.t. lid van de club te worden, aldus de heer Brink-
man. Met een driewerf hoera voor de organiserende
damvereniging werd deze morgen besloten.

JAARVERGADERING BUURTVERENIGING
DELDEN

[n café „'t Zwaantje" aan de Hengeloseweg hield de
buurtvereniging Delden een matig bezochte jaarverga-
dering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer M. H.
jotinik, op het belang en het nut van een buurtvereniging.
Set is nog steeds „eendracht maakt macht", aldus spre-
ker. Daarom betreurde hij het dat van het aantal leden
il. 140, maar een gering aantal aanwezig was, want ook
op deze vergadering kunnen allerlei in- en externe be-
angen en wensen besproken worden.
Jit het verslag van de penningmeester, de heer H.
Schouten, bleek dat het boekjaar 1967 sloot met een na-
delig saldo van ƒ 17,—. In verband hiermede werd be-
sloten de jaarlijkse kontributie van ƒ 2,— op ƒ 2,50 per
id te brengen.
Iet jaarlijkse buurtfeest zal gehouden worden op 12 en
13 juni a.s. De eerste avond traditiegetrouw een toneel-
avond, een avond voor elck wat wils. De tweede dag in
de namiddag diverse volksspelen en's avonds een gezel-
ig samenzijn. Als slot van dit winterseizoen wordt op

27 april a.s. een oriënteringsrit voor auto's en motoren
georganiseerd.
3ij gehouden bestuursverkiezing werd de aftredende
oorzitter herkozen. De feestkommissie bleef onveran-

derd.
Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar het buurtfeest weer
gehouden worden op het terrein van de gebroeders Go-
ink, terwijl de familie Harmsen, van café „'t Zwaantje"
/oor de verfrissing zal zorgdragen. Verder zal op het
errein aanwezig zijn een koek-, fls- en viskraam.



JAARVERGADERING NCVB
In zaal Eskes vierde de afdeling Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwenbond haar feestelijke jaarvergadering.
Uit het verslag van de sekretaresse bleek, dat de afde-
ling thans 130 leden telt.
Inplaats van de aftredende vice-presidente, mevrouw
Jeeninga en de sekretaresse, mevrouw Luimes, werden
de dames Berenpas-v, d. Kamp en Zeevalkink geïnstal-
leerd.
De penningmeesteresse kon een batig kassaldo meedelen.
De afdeling werkt in de Bond mee aan een aktie voor
Bartimeus waarvoor deze avond een verloting en een
pakjesaktie was.
Het verdere van de avond werd gevuld met een gezellige
onderlinge wedstrijd en een schets in dialekt, wat hilari-
teit verwekte.
De presidente, mevrouw Van Zorge, dankte allen die hun
medewerking aan deze jaarvergadering hadden willen
geven.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

25 april Jaarvergadering Bond voor
Staatpensionering

25 april Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

25 april Vergadering Herv. Vrouwengroep
Wildenborch

26 april Volksdansen Jong Gelre bejaarden-
centrum „De Wehme"

27 april Oriënteringsrit Buurtver. Delden
27 april Dansavond Jong Gelre
29 april Ledenvergadering Marktvereniging
30 april Dansen, Nutsgebouw
7 mei Kontaktavond o.l. school dorp
8 mei Reis naar Beurs van de N.B.P.V.

29 mei „Van de wieg tot het graf"
door dhr. S. Kulsdom

11 mei Beatbal, Beatclub „Turn"
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse

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.

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, Ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

AKTIVITEITEN JONG GELRE
Op vrijdag 26 april vindt onder leiding van de heer H.
v. d. Brom uit Dinxperlo de volgende les in volksdansen
plaats.
Voor zaterdagavond 27 april is de afdeling Vorden uit-
genodigd om samen met de afdeling Warnsveld in het
St. Ludgerusgebouw te Wichmond 'n sokkenbal te gaan
houden.
Maandagavond 29 april houden de dames hun laatste
ledenvergadering van dit seizoen. Voor de pauze wordt
het huishoudelijke gedeelte afgewerkt, waarna er na de
pauze een gezellige ontspanningsmarkt van gemaakt zal
worden. Plaats van handeling is café Eskes.
Zij die interesse hebben om deel te nemen aan de provin-
ciale Oriënteringsrit in Kootwijkerbroek op zaterdag 18
mei, kunnen zich hiervoor opgeven voor 30 april bfl een
der bestuursleden.
Tevens zijn er nog plannen om te komen tot een week-
enduitwisseling, terwijl er vanuit de Ring Berkelstreek
plannen bestaan de vakantie door te brengen in Aschaf-
fenhaus in Duitsland van 29 juni t.m. 4 juli. De kosten
bedragen ƒ 160,—. Zij die belangstelling hebben, dienen
zich zo snel mogelijk op te geven.

LANDELIJKE RIJVERENIGING ,DE GRAAFSCHAP'
ORGANISEERDE PUNTENRIJDEN
Zaterdagmorgen bestond er op het terrein „De Wientjes-

voortkamp" voor leden van de rij verenigingen Vorden
en Ruurlo gelegenheid dressuurproeven af te leggen.
De organisatie van dit evenement was in handen van de
landelijke rijvereniging „De Graafschap" uit Vorden. Het
geheel stond onder supervisie van de Koninklijke Neder-
landse Federatie van Landelijke Rijverenigingen. Keur-
meester was de heer Weenink uit Sinderen.

Van Vorden-zijde namen drie ruiters aan dit zgn. pun-
tenrijden deel. Bennie Wagenvoort slaagde met Guman-
da voor B 2. Enkele weken geleden slaagde Wagenvoort
in Ruurlo voor de B l proef, alsmede de Caprilliproef.
Jan Krijt slaagde deze zateragmorgen met Dolly voor
B l, terwijl de Caprilliproef eveneens met goed gevolg
door hem werd afgelegd. Over een paar wekeni zal Krijt
proberen L-ruiter te worden.

Door de rijvereniging Ruurlo werd met vier ruiters aan
het puntenrijden deelgenomen. Gerrit Nijveld slaagde
voor B 2, terwijl mejuffrouw Ten Cate met Pedro voor
de B l proef slaagde. Op 6 april slaagde Gerrit Nijveld
voor B l en de Oaprilliproef. G. Vlierman slaagde toen
met Bento voor B 2 evenals H. Bukman met Charlotte.
Appie Klein Brinke slaagde met Givetta voor B 1.
Op zaterag 4 mei zal er door beide verenigingen weder-
om het puntenrijden plaats vinden. Het is momenteel
nog niet bekend waar dit sportgebeuren zal plaatsvinden.

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

PRACHTIGE

Badmutsen
slechts f 1.45

Bierglazen
op voet f 95 et.

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Kwaliteit is onze reklame
Reklamedagen!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever 500 GRAM

Gehakt 500 GRAM

Speklappen 500 GRAM

15O

198

15O

Prima koffie
250 GRAM

Margarine
3 PAK 84

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. nam

500 GRAM

500 GRAM 375

Verse worst

Gehakt

500 GRAM

500 GRAM 198

200 gram boterhamworst voor 50 cent

200 gram snijworst voor 98 cent

Unilux Was auto m aten
De eerste automaat met elektronische
temperatuur niveau-regeling

Temparatuur op 1° nauwkeurig
Roestvrij stalen trommel en kuip
Kleine wasjes kunt u economisch wassen

Prijzen vanaf 695.-
2 Jaar garantie
Koken op 100°

Vooraan in service Vooraan in techniek

FA BREDEVELD
Zutphen Wég naar Laren 56 Telefoon 3813



De Raiffff eisenbank
is goed voor uw geld...

In ruim
14OO kantoren. /||f|

De Raiffeisenbank die u kent maakt ••• jjjjjSliV,
deel uit van een keten van ruim /AV//yc}//??ï**

1400 vestigingen. Samen beheren die 9<!••••£&•£&•
banken ruim 6 miljard gulden ••̂ {•••••SïJss»

aan spaargelden van meer dan 2 miljoen ••£••*
Nederlanders. U kunt bij deze

kantoren ook terecht voor onpartijdig
advies in al uw financiële aangelegenheden.

De Raiffeisenbank is immers een spaarbank
waar u tevens voor alle bankzaken terecht kunt

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

In blijde
verwachting P

Koop dan uw totale baby-uitzet in de speciaalzaak
speciaal voor uw baby of kleuter

U VINDT IN ONZE TOONZALEN ALLES VO^fcuW
LIEVE KLEINE EN NATUURLIJK GROOTS GESORTEERD

Verder een extra service van uw
baby- en kleuterhuis _

U heeft bij ons de mogelijkheid
alles ineens voor uw baby
aan te schaffen!
Want in samenwerking met een financiële instelling kunt u
thans

uw gehele of gedeeltelijke baby-uitzet
laten financieren
DUS ALLES WAT U NODIG HEEFT, ZOALS

v BABY-VERZORGINGSARTIKELEN

^L BABYKLEDING

^L WIEG EN/OF LEDIKANT

B COMMODE OF KINDERKAST

DEKENS, MATRAS ENZ.

KINDERWAGEN

Wilt u meer hierover weten, stuur
dan nevenstaande bon in of komt u
even langs, wij verstrekken gaarne
alle gewenste inlichtingen.

BON
Naam:

Adres:

Plaats:

D U gelieve mij inlichtingen te verstrekken over

i
financieringsmogielijkheid.
Te noteren voor toonzaalbezoek.

.BABY- EN ̂jeannefte
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

WIJ BEZORGEN GRATIS DOOR
DE GEHELE ACHTERHOEK

HET BABY- EN KLEUTERPALEIS
VOOR DE ACHTERHOEK

Wij gaan met vakantie
VAN 6 MEI TOT EN MET 13 MEI

A. H. A. Hartman
Zutphenseweg- 24

k/Vt/VtASWWWWW i

GEVRAAGD ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN

nette actieve

jongeman
(min. 21 jaar)

Voor de bediening van ons Shell-
tankstation annex autoshop.

In het bezit van rijbewijs.

Aanmelden 's avonds na 8 uur

garage Kuypers
Telefoon 1393

GEZELLIG EN TEGELIJK . . . STOEISTERK
IN TERLENKA OF TREVIRA

Meisjesjurkjes

Meisjesjacks

Jongensbroeken

Jongensblouses
ZO GEMAKKELIJK !

Badstoftruitjes
Velour sweaters

voor jong en oud

FEESTELIJKE KLEDING

U/sseï
^^—^^VOfC

GEVRAAGD:

Een net winkelmeisje
een nette jongeman

Albers supermarkt

A.S. MAANDAGMORGEN GEOPEND

TE KOOP GEVRAAGD:

een kleine eensgezinswoning
(2 pers.) in of zeer nabij de
dorpskom.

Brieven met opgaaf van ligging, indeling en
vraagprijs onder no. 4-1 bureau van dit b'ad

TRAGTER

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

Gevraagd in jong artsenge-
zin een meisje voor hele da-
gen. Aanmelden bij
Mevrouw Eenkema van Dijk
Van Hogendorpstraat 23
Zutphen

®met ^

BOVEkoek
gemiddeld 0.24%
méér vet in de melk

Voetbed sandalen
HET BESTE OM UW VOETEN IN KONDITIE TE
HOUDEN.
|

VOORRADIG IN ALLE MATEN.

MET BLOKHAK OF PLATTE HAK.

Met blokhak ook bijzonder geschikt voor dragers van
steunschoenen.

Natuurlijk bij

Wullinks Schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e

VORDEN

WESSANEN ( WORMERVEER

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Flamingobehang
Fantastisch

Plaktafel en gereedschap in bruikleen. Gratis afranden

Drogisterij „De olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZOON gediplomeerd drogist



OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken ei f 1000,—.
6i/2% RENTE

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarte, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

comfortabel
en charmant:

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

't is zover i
De zon breekt door
in japonnenmode

EN... U SLAAGT EXTRA
GOED DOOR ONZE DRIE
EXTRA'S
• een kollektie vol variatie
• gastvrouweli jke bediening
• vrije prettige sfeer

i Voordel i
24 april • l mei 1968

Gratis f eesttoeter bij:

Luxe melange
(drups), per zak

Oranje knotsen
per zak

Limonade siroop
hele fles

Beschuit
Ie rol 40 2e rol

Kaas
iets belegen, 400 gram

> VOORSNEL-GRATIS-GEMAKKELIJKSPAREN! O
VIVO-KRUIDENIERS:

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

UW MODEHUIS

A.S. MAANDAGMORGEN GEOPEND

'n compliment voor uw s maak!
Comfortabel wonen? Daltonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

••••••••••

wat bromt
dat fijn

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn I Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En de kenners
(zoals Peter Post en zijn vrouw) weten wel wat dat
betekent, 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit
moment de beste lichte brommer is, die u voor f. 419.-
kunt kopen.

berini

Zig-Zag naaimachines
KOMPLEET IN KOFFER

f 268.-

OP MEUBEL

f 335.-
•

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Buurtvereniging Delden
Zaterdag 27 april a.s.

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen.

Aanvang 7.30 uur. Start bij café
Zuurveld. Deelname vrij.

VAN GAZELLE

Bromfietsbedrijf TRAGTER

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden;

brengen ter openbare kennis, dat in de maanden
mei en juni geen zitting voor woningzoekenden
zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 9 juli 1968 van 19.30 - 20.30 uur in het
gemeentehuis.

Vorden, 24 april 1968.
de Burgemeester,

van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

EEN BADPAK
EEN BADBROEK

BADMODE

A.S. MAANDAGMORGEN GEOPEND

Bouwfonds
Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarb'ank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie
in praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 6V2%.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden . Tel. 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
NYBOUWFONDS NEDERLANDSE GEMHENTl iN


