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de allerbeste
kandidaat!!!
Stemt
lijst

Geen uw stem aan ben, die bewezen
hebben verantwoordelijkheid te kunnen
en willen dragen.
Onze lijstaanvoerder:

Wat onze Raadsleden in de afgelopen jaren deden, weet u (denkt u maar aan
de IJsbaan) wat ze in de toekomst willen doen, wél o.a.

H. Wesselink

1. STREVEN NAAR EEN ZO DOELMATIG EN EFFICIËNT MOGELIJK
GEMEENTE-APPARAAT.

Voor de middenstand:
H. S. J. Albers

2. HETBEVORDEREN VAN EEN DOELMATIG MEDE-BEOORDELEN VAN
NIEUWE GEMEENTELIJKE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN DOOR DE
RAADSLEDEN.
3. BEVORDERING VAN VERHARDING EN VERBETERING VAN DE ZANDWE

Voor de landtAftvv:
H. Tjoonk (Garmel)

4. AANLEG VAN EEN KAMPEERTERREIN.
5. UITBREIDING VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT SPORTBEOEFENING IN HET
BELANG VAN EEN GEZONDE JEUGD.

Voor de industrie:
J.W.Emsbroek (Gems)

Denk zelfstandig

6. STEUN AAN KOREN EN MUZIEKCORPSEN EN IN HET ALGEMEEN AAN
HET VERENIGINGSLEVEN.
7. DORPSVERFRAAIÏNG WAAR MAAR MOGELIJK, DOOR AANPLANTING
VAN BOMEN EN HEESTERS.

OVERIGE KANDIDATEN :

Leef zelfstandig
Stem zelfstandig
KERKDIENSTEN ZONDAG 29 MEI
(Eerste Pinksterdag)
Her v. K e r k
10.00 uur ds. J. H. Jansen
Geref. kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen (openbare geloofsbelijdenis)
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
R. K. K e r k d o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
KERKDIENSTEN MAANDAG 30 MEI
(Tweede Pinksterdag)
Her v. K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. J. van Zorge

G. J. VRUGGINK
H. F. G. STENGER-TORRINGA
B. WUNDERINK
H. W. C. HAVERKAMP
H. BANNINK
J. DEKKER

PROGRAMMA OPENBARE VERGADERING
Openbare vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op donderdag 26 mei 1966, des
namiddags acht uur in het gemeentehuis.
Aan de orde is:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Aanstelling in vaste dienst van de gemeentewerkman H. Doornink.
4. Wijziging Rechtspositie-regelingen Ambtenaren.
5. Verhoging crediet in rekening-courant bij de
n.v. Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
6. Aankoop grond van de heer en mevrouw
H. Elbrink-Visser, Burg. Galléestraat 5.
7. Eigendomsovername van stroken grond langs
het Hoge in verband met trottoiraanleg en
wegverbetering.
8. Onteigening van gronden in „plan Boonk" en
in het „Molenplan".
9. Begrotingswijzigingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
AB WASSINK WERD GEKOZEN
van zaterdagmiddag 1.30 tot maandagavond 11 u.
IN JEUGDTIENTAL
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk De jeugdige Ab Wassink, lid van de Vordense
damclub DCV, is onlangs de eer te beurt gevallen
tussen half tien en tien uur 's morgens.
om deel uit te maken van het jeugdtiental damWEEKEND-DD3NST WIJKVEBPLEEGSTERS men van Gelderland.
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond In zijn partij tegen een speler uit Dordrecht ge18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762) lukte het Wassink remise te behalen.
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van vrijdagmiddag 12.00 uur t/m maandag 30 mei
24.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

NU NOG VOLOP KEUS IN

sandalen
Wullink's Schoennandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KORTOM:
VORDEN

8. INSTELLING VAN EEN MODERNE GEMEENTELIJKE VUILNISOPHAALDIENST.
MAKEN TOT EEN NOG AANTREKKELIJKER WOONGEBIED ALS
KERN VAN DE MOOIE ACHTERHOEK.

GROENE KRUIS AFD. VORDEN
Het Groene Kruis te Vorden stelt binnenkort het
wijkgebouw ter beschikking voor een cursus gymnastiek voor a.s. moeders onder leiding van mevr.
Daling-Kamphuis.
Uit medisch oogpunt is de cursus aan te bevelen
aan ieder die tegen de bevalling opziet. Men leert
er het juiste gebruik van de spieren, zowel inspannen als ontspannen. Lichaamsbeheersing en
zelfbeheersing geven een groter zelfvertrouwen
wat het verloop van de bevalling gunstig beinvloed.
Zie advertentie in dit blad.
SCHOOLREISJE HET HOGE
Begunstigd door prachtig weer maakten de leerlingen van de 5e en 6e klas van Het Hoge een
tweedaagse bustocht naar Amsterdam en omgeving.
De eerste dag werd een bezoek gebracht aan de
Grebbeberg, de bloemenveiling in Aalsmeer,
Schiphol en Zandvoort.
Het gezelschap overnachtte in het slot Assemberg
in Heemskerk dat als jeugdherberg is ingericht.
De bedden zijn goed, toch valt het niet mee de
slaap te vatten als er zoveel op één zaal slapen.
Nagewuifd door de jeugdherbergouders ging het
de tweede dag eerst naar de sluizen in IJmuiden.
Er lag juist een groot schip in de Noordersluis.
In Amsterdam werd via de Dam, het paleis en
het Nationaal Monument naar de aanlegsteigers
van de rondvaartboten gereden om een tocht te
maken door de grachten en de havens.
Het Rijksmuseum was het volgende programmapunt. Met veel interesse werden juist die schilderijen bekeken die tevoren in school met een filmstrook waren getoond.
Nu nog naar het Muiderslot. De gids vertelde met
gloed en verve over het wel en wee van dit grote
gebouw.
Op de terugweg werd voor de laatste gepauzeerd
in de buurt van Kootwijk waar nog even gevoetbald en geravot kon worden op de hei en de zandverstuivingen.
Hoogvoldaan en dankbaar voor alles keerden de
leerlingen behouden in Vorden terug.

Pinksteren
ZOMERSE JAPONNEN EN
PAKJES
zonder mouw - met mouw,
ook grote maten.
FRISSE MEISJESJURKJES
bij modehuis

SCHOOLREISJE 2e JAARS LEERLINGEN
Met een 2-tal bussen van de G.T.W. hielden 70
meisjes van de 2e jaars primaire opleiding van de
Chr. Landbouwhuishoudschool haar jaarlijkse
schoolreisje onder leiding van de heer H. Slofstra
geassisteerd door de leraressen me j. D. Tap, me j.
N. Spaan en mej. P. Jacobi.
Via Zutphen naar Apeldoorn waar bij bezichtiging
van Huize „Het Loo" de aflossing van de wacht
van de manschappen der Kon. Marechaussee voor
de leerlingen een leuk gezicht was.
Na bezoek aan de „Julianatoren" werd op de heide bij Elspeet de lunch gebruikt. Op het Veluwemeer kon men naar hartelust zwemmen, roeien
e.d. Na genoten te hebben van een film van de
C.E.F.A. werd in het Chr. vakantieoord „De Duiventil" de nacht doorgebracht.
De volgende dag werd allereerst een bezoek gebracht aan Harderwijk met annex een boottocht
naar de Zuiderzeewerken. De meisjes genoten veel
in het Robarium waar de zeeleeuwen juist werden
gevoederd en allerlei kunstjes vertoonden.
Na een bezoek aan het St. Hubertusslot en de
watervallen bij Loenen werd dit leerzame schoolreisje besloten.

1. G. J. BANNINK
2. W. NOBDE
3. J. F. GEERKEN

Bejaarden e.a. die moeilijk ter been zijn
kunnen l juni afgehaald worden, tel. 1600

Dit is de gelegenheid om ook
op een Solex te gaan rijden.
Al 5 miljoen Solexrijders in
Europa zijn u voor geweest.
Inderdaad: 5 miljoen! Want
geen andere bromfiets biedt
voor zo'n lage prijs ook nog
zuinigheid, veiligheid,
rijcomfort en kwaliteit.

Siemerink
Vorden

SOLEX AGENTEN

SOLEX SERVICESTATION

fa.
MARTENS
Wapen- en Sporthandel

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

BARINK

TRAGTER

KUYPERS

RIJWIELHANDEL
Nieuwstad, Vorden

Zutphenseweg, Vorden

Telefoon 1393

ANWB
Tentenverhuurder
FABRIEKSNIEUW

GEVRAAGD:

een meisje

C.L.V. De Eendracht

Wasautomaat f 595.Keui\f

te Vorden

NIJVERHEIDSWEG

voor kantoorwerkzaamheden.
Liefst met enige ervaring op
dit gebied.
Aanmelden voor l juni a.s. ten kantore van

Publicatie van de
Boerenpartij
Artikel 14 van ons urgentieprogramma zegt:
"Handhaving van een bevolkt platteland met een
"EIGEN levenssfeer, terwille van het nationale
"voortbestaan in de verdere toekomst van het
"Nederlandse volk.

Ons streven is dan ook:
HET PLATTELAND WELVAREND TE MAKEN.
DE GEMEENTEN MEER ZELFBESTUUR EN
AUTONOMIE TE GEVEN.
EEN EIGEN LEVENSSFEER TE SCHEPPEN.
GROTERE DIENSTVERLENING VOOR HET
PUBLIEK TE VERWERVEN.
DE GEKOZEN B.P. RAADSLEDEN ZULLEN HIERIN
DOOR HUN 2e KAMERLEDEN WORDEN GEHOLPEN

METTERDAAD

DAT IS NU

REEDS DE TRADITIE VAN DE B.P.

U ruikt de verse koffie!
Verse koffie, vers gezet en direct voor het zetten zelf gemalen. Dat belooft een lekker kopje koffie te worden.
En lekkere koffie, dat is Douwe Egberts koffie. Het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand en, door
de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.
FIJNE DESSERT 250 g
ROODMERK
250 g

2.18
1.98

WEGENS AFWEZIGHEID

gesloten
27, 28 en 31 MEI a.s.

SMEDERIJ LETÏIHK

HSU bromfiets
REEDS VANAF ƒ 570,—
BIJ

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 — Vorden

Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter
VERA JUSTINE
W. J. J. Huisman
W. M. HuismanHeuveling
Nuenen, 19 mei 1966
Stationsweg l
Tijdelijk: St. Anna-ziekenhuis, kamer 134,
Geldrop

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon
GERRIT WILLEM
(Gerrit)
D. J. Pardijs
T. Pardijs-Nijhof

X
X
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Heden overleed onze inniggeliefde man, vader, behuwd- en grootvader

BENNY STIJNTJES
en

GERDA VREMAN
hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
27 mei a.s. om 10.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Zij hopen elkaar het H. Sacrament van
het huwelijk toe te dienen tijdens de
gezongen H. Mis van 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Kranenburg-Vorden welke
wordt opgedragen om de zegen van
God te vragen over hun huwelijk.

(Wim)

H. H. Smeenk
J. SmeenkKreunen
Laren (Gld.), 21 mei '66
Burg. Rengersweg A 37

Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje
ALBERTUS GERRIT
Wij noemen hem
Ab

X

en

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
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N. J. EDENS
tandarts
AFWEZIG
van zaterdag 4 juni
t/m maandag
27 juni.
Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. v. Dijke,
Hengelo (Gld.), spr. uur
van 9-10 uur beh. zat.
Telefoon 05753-1370

ZUIVERE ZWARTE BESSENSAP

Vorden, 18 mei 1966
Delden B 15

ZOUTE PINDA'S EXTRA KWALITEIT
bij 2 pakjes het 3e GRATIS

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
maandag 23 mei op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

BIJ ELKE KILO SUIKER
l pak KOFFIEKOEKEN voor

Op 18 mei is tot ons groot verdriet op de
leeftijd van 60 jaar overleden

X

Inplaats van kaarten

A. L. Velhorst
G. Velhorst-Soek
LUC, Marieke
Vorden, 23 mei 1966
Burg Galléestraat 25

Voor uw blijk van belangstelling,
ondervonden bij de herdenking
van ons 40-jarig huwelijk
zeggen wij u heel hartelijk dank.
L. Wesselink
H. L. WesselinkDommerholt
Vorden, mei 1966
Zütphenseweg 28

Vorden:
A. H. Groot Jebbink-Walgemoet
Hengelo (Gld.):
H. Klein Gotink-Groot Jebbink
B. A. H. Klein Gotink
Bennie

139
149

JUS D'ORANGE,

89

LANGE VINGERS, 150 gram
Hele blikken GEMENGDE BISCUITS, inhoud l kg
slechts

Vakantie woningruil
aangeboden woning rand
Den Haag, 10 min. van
duinen en strand (Kijkduin). 31 juli t/m 13 augustus, voor 5 personen.
Telefoon 070-685409

189

2 rol EIERBESCHUIT

59

X
X
X
X
X
X
X
X
X

LOWIES ROSENDAAL
hebben de eer u kennis te geven, mede
jiamens wederzijdse ouders, dat zij op
dinsdag 31 mei 1966, tijdens de plechtige H. Mis om 10.30 uur, in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Didam, elkaar het H. Sacrament van het huwelijk zullen toedienen.
Vorden, Dorpsstraat 34
Didam, Spoorstraat 10
mei 1966
Toekomstig adres: Varkensmarkt 4,
Lichtenvoorde.
Receptie van 14.30 -15.30 uur in hotel
„'t Wapen van Gelderland" te Didam.

X
X
X
X
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X
X

Drager van de Ere Medaille van de Orde
van Oranje Nassau, die, gedurende 45 jaren ons met grote toewijding en kennis, als
tuinman op „Het Kiefskamp" heeft gediend.

Bij 2 gezinspakken PERSIL NIEUW
EEN PRACHT AFWASBAK GRATIS
Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, in het
ziekenhuis „Ziekenzorg" te Enschede, onze
inniggeliefde vrouw, moeder en oma
GERRITJEN HARMSEN
echtgenote van
D. J. Tragter
op de leeftijd van 48 jaar.
D. J. Tragter
G. H. Teunissen-Tragter
E. W. Teunissen
André
Vorden, 19 mei 1966
D 53

Opel trotseert de tijd
Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Geref. kerk te VorcÉ^fcn
14.30
uur door de Weleerwaarde^BRr
ds. J. Schelhaas Jzn, emeritus predikant te Hoogeveen.

NIEUWS
VOOR VORDEN EN OMGEVING

Vorden, Hengeloseweg 11
Vorden, Het Hoge 70
mei 1966

150 gram

SCHOUDERHAM

150 gram

Receptie van 16.30-18.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

f\
W

en

X

JOHANNA HERMINA ZWEVERINK

X
X
X
X
X
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden
D.V.
op vrijdag 3 juni a.s. om 11 uur
in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Wichmond door
de Weleerw. Heer ds. C. Fortgens.

X Vierakker, Koekoekstraat 19, post Vorden
X Vorden, B 66
W mei 1966
Toekomstig adres: Koekoekstraat
Vierakker, post Vorden.

Te koop : Eetaardappelen. A. G. Schotman
D 124

X
W
u
Q
ft
X
W
X
X
M

19, X
X

Receptie van 14.30-16.00 uur in zaal A
De Bremer, Toldijk.
X

Gevraagd : Net meisje,
voor lichte huishoudelijke
werkzaamheden.
Mevr. Bredeveld,
Weg naar Laren 56
Zutphen, tel. 05750-3813

AUTO
SPRAY
HANDIGE SPUITBUSSEN VOOR
IEDER AUTOMOBIEL

Prijs slechts 16.50
MEER DAN

500
KLEUREN IN
VOORRAAD
Kleurenboek van elk
merk voorradig

Zaterdag 4 juni a.s. hopen onze geliefde
ouders

ALLEENVERKOOP VOOR VORDEN

R. STEGEMAN

Te koop: Eetaardappelen, Pimpernel en Noorling. Joh. Groot Jebbink
„Bijvanck" Linde

69
98

2 grote potten APPELMOES
NIEUW ! ! heerlijk verfrissende VRUCHTENDRANK
perzik on smaak, abrikozensnmak, per fles

y
>
x
xi j

HET VERFHUIS

Te koop: Motor, merk
Expresse, km-stand
36852. G. J. Bouwmeister
E 101, Linde, Vorden

H

hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Enorme sortering - Billijke
prijzen

Dat God hen nog lang voor elkaar en X
voor ons wil sparen is de wens van X
hun dankbare kinderen en kleinkinde- M
ren.
Vorden, mei 1966
Rondekamp C 59
Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 4.00-5.30 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

198

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
WINKELCENTRUM

NIEUWSTAD

Badtassen, Zwembanden,
Zonnebrillen, Zonnehoeden.

Koersolman

Autoshop
en showroom
AAN DE BURGEMEESTER GALLÉESTRAAT 48

ALS OPENINGSAANBIEDING KOMEN WIJ
MET EEN

Autoradio
KOMPLEET MET LUIDSPREKER EN
ANTENNE

slechts f 135.Knipperlichtset
kompleet, bestaande uit:
2 ACHTERLICHTEN, 2 VOORLICHTEN,
AUTOMAAT, BEDRADING

slechts f 60.OOK GEVEN WLJ U VRIJBLIJVEND ADVIES IN
ACCESSOIRES.

en

J. H. STEGEMAN-OUDENAMPSEN

Dinsdag 31 mei na de
Pinksteren
De gehele dag gesloten.
Herenkapsalon
SIETSMA
Dorpsstraat 30

89
98

Litersblikken CAPUCIJNERS

VANAF WOENSDAG 25 MEI IS GEOPEND ONZE

W JOHAN DE GREEFF

XU

SNIJWORST POPULAIR

UW SUB-DEALER

Toekomstig adres: Leukseveldweg
D 36 a, Vorden.
X

NIEUW ! ! A.J.P. SOEPEN
Ter introductie by elke 2 zakjes, l pakje pudding (prijs
en smaak vrije keuze) GRATIS

Fam. van den Wall Bake

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 23 mei op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

geven u, mede namens wederzijdse ^
ders, kennis van hun voornemen^l^kt
huwelijk te treden op D.V. donWRfag
2 juni 1966 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

VENZ CHOCOLADEHAGEL, NU IN EEN PRACHT
STROOIAUTOMAAT

r i

Te koop alle soorten
koolplan ten
D. Klein Geltink,
„Klein Garmel"

65

GERRIT GROOT JEBBINK

FRANS JANSEN

WILLEM ANTONI
HENDRIK

Onze weekreklame

op de leeftijd van 60 jaar.

Ulft, Hogeweg 39 b
Vorden, Linde E 35
mei 1966
Toekomstig adres: Puttershof 2, Ulft.
Receptie van 2.00 - 3.00 uur in café
zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Vorden, 19 mei 1966
D 39 a

Met grote blijdschap en
dankbaarheid aan God
geven wij kennis van de
geboorte van ons zoontje

GERRIT GROOT JEBBINK
echtgenoot van
Albertha Hermina Walgemoet

X
X
X

J. M. TJITERWEERD
Ruurloseweg 35 - - Tel. 1523

A.S. ZONDAG

VORDEN - BREDEVOORT
AANVANG 2.30 UUR

RUIME SORTERING BANDEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

KURZ
Industrieterrein 7 en Burgemeester Galléestraat 48

LENTE

betekent

tuinieren
Werkelijk plezier geeft dit
werk met goed gekozen
gereedschap
STANLEY — WOLF
HELIOS — FREUNDE
TUINGEREEDSCHAPPEN
HELPEN U BIJ UW
BEZIGHEID

Ook voor

gazonmaaiers
kunt u beslist uw keus vinden
bij

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Nutsgebouw
VOBDEN — TELEFOON 1500
Maandag- 2e Pinksterdag 30 mei, 8 uur:

Zorba, de Griek
de beroemde film met de aanstekelijke dans
„de sirtaki".
In verband met de grote lengte der film
gewijzigde entreeprijzen.

GRATIS PUIN VERKRIJGBAAR.

nodigt alle jongeren tussen 12
en ± 20 jaar uit voor de

Zij, die wel willen komen, maar
zich nog niet via een vereniging hebben opgegeven, kunnen dit vóór 3 juni doen bij de
heer

(WIE

SPORTKLEDING

De B.P. ep lijst 2 De B.P. op lijst 2

VOOR:

Zomerpantalons en shorts

strand- en campingkleding
badpakken en -mutsen

GEVRAAGD:

mooie dessins
strandballen, badtassen

MET ZIJN VELE
VARIATIES EN
MOGELIJKHEDEN.
Komt ze zien en passen.
Echt leuk en modern.
Steeds Iets nieuws.

l BERIN!: 3IJPER SPORT
ƒ 225,1 GAZELLE IMPALA
als nieuw

HARTENS
SPORTHANDEL —^^phenseweg 15 a

HOOG LOON.

Bobby Brooks kleding

TE KOOP:
l PIJCH SCYRIDER 1965

zwembroeken en -slips

MAAR DAN

HET JUISTE ANTWOORD!

Vrije tijd en vakantie:

Lochemseweg 40, Warnsveld, tel. 05751-317

Tieners kiezen ook

DACHT 11 ANDERS ?)

EXCLUSIEVE

H. GOSSELINK

DD

HET ANTWOORD VAN DE B.P. WIE DAT BETALEN MOET :

JAN MET DE PET

spijkerbroeken

Aanmelden dagelijks bij de keet op het erf
van boerderij Beks, Het Hoge te Vorden.

EN DERGELIJKE EN GEEN ANDERE BEZUINIGINGEN ..

die op 12 juni a.s. in de Wildenborch wordt gehouden.

sweaters en shirts

liefst bekend met rioleringswerk.

ELLENLANGE WACHTLIJSTEN VOOR NIEUWE
TELEFOONABONNEES.

toogdag

Inlichtingen bij:

grondwerkers

Wordt het weer een bestedingsbeperking als toen?

BEZUINIGING OP ALLES
GEEN NUMMERPLAATJES VOOR DE ALMENSEWEG ?

te koop bij inschrijving.

P.G.E.M.-PALEN TE KOOP.

Is het 100O miljoen gulden of 4000 miljoen gulden?

De Hervormde Jeugdraad

Hengelosewog 17, Vorden

Smallegoor ± 70 are; Hemmersluis ± 80 are; Eersteling
± 45 are. Briefjes inleveren op
31 mei voor 8 uur.

Het zit in de lucht; begrotingstekort van Vondeling!

Weet U het nog, kiezers van Vorden?

TOEGANG 18 JAAR

A. KULSDOM

Hooigras

WIE ZAL DAT BETALEN?
WIE HEEFT ZOVEEL GELD?

l RAP 2 versnelling,
overjarig

4P

j tj\' IK A ïs 10 jaar
l MEISJEST7IETS,

l IDEM, 7 jaar

De nieuwe

BROMFIETS. EN RIJWIELBEDRIJF

Kaplein Mobylette

TRAGTER

MODEL EEG STAAT VOOR
U KLAAR VOOR SLECHTS

Wegens uitbreiding gevraagd:

l 399.-

ZEER EENVOUDIGE EN
GEMAKKELIJKE
BEDIENING.

Kom eens bij ons praten en maak eens een
proefrit. Geheel vrijblijvend ! Dan merkt u
het zelf, dit is wat voor oud en jong voor
dames en heren.

een werknemer
IN LOONBEDRIJF.
Zo spoedig mogelijk.

H. KORENBLIK
Dennendijk 6, Warnsveld, tel. 05750-5271

ZIE ONZE ETALAGE

Voor de Pinksteren

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Vorden

Alleenverkoop bij:

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

Dèt wordt een bestseller, deze charmante,
vrouwelijke geraffineerde Anita slingpurnp.
Met önbreekbare 4,
5,5 of 7 cm hak.Nylon,
dus lekker luchtig voor
zomers plezier, maar ook
heel goed geschikt om
b.v. bij een cocktailjurkje te dragen.
Wat ziet U? De prijs is
slechts
f 17.90

D. JANSEN
SCHOENENHUIS — VORDEN

Ieders devies . . .
een COMBINA-servies

ZONDAG 5 JUNI A.S.

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Bezichtiging park van het

GLAS- EN PORSELEINSERVIEZEN.
WEGENS FAMILIEFEEST

KOMBINEER ZELF UW
COMBINASERVIES

DINSDAG 31 MEI A.S.

VRUCHTEN- EN
SLAGROOMGEBAK MET
AARDBEIEN

PONGERS
Wiekart

Nieuwstad 10 - Telefoon 1474
SCHOENENHUIS — VORDEN

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Ruim 93 ha groot. Prachtige vergezichten,
romantische, meterslange lanen en duizenden rhododendrons in allerlei kleuren !
Vanaf Ruurlo en Vorden gemakkelijk per bus te bereiken.

Volwassenen 50 et, kinderen 6-14 jaar 10 et
kinderen beneden 6 jaar vrij.

DIEPVRIESKISTEN
U l L T V KI bO K A b

te Vorden.

Ten bate van sociaal-charitatieve verenigingen te Vorden en Kranenburg wordt een
kleine vergoeding gevraagd.

KOELKASTEN

tIM

„Landgoed de Wiersse"

. DEKKER
CN

Zutphenseweg 8 — Telefoon 1 253 — Vorden

Tuinen geopend van n.m. 2 tot
5.30 uur.

Honden worden, ook aangelijnd, niet toegelaten. Ruime parkeergelegenheid.
CONCERT IN HET PARK ! !

26 mei 1966

Tweede blad Contact

HERNIEUWING DOOPBELOFTEN
Naar wij vernemen zal de jaarlijkse hernieuwing
van de Doopbeloften - als plechtige afsluiting van
de lagere school - voor de St. Antonius van Paduaparochie op de Kranenburg worden gehouden
op zondag 19 juni a.s.
DE K.P.O. NAAR DUITSLAND
Met een luxe touringcar van de fa. Vlaswinkel
uit Zutphen hebben een 40-tal dames van de
plaatselijke Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie (K.P.O.) een door prima weer begunstigd uitstapje gemaakt naar Duitsland.
Al voor dag en dauw vertrok men in opgewekte
stemming vanaf de Kranenburg en passeerde men
na Groenlo, bij Zwillbrock de grens. Hier werd
een korte pauze gehouden om het prachtige en
beroemde kapellteje te bezichtigen, een uniek
bouwwerk met een fraai interieur o.a. het hoofdaltaar, de zijaltaren, kansel en het orgel.
Via Stadlohn ging het naar Geniën, waar het oude
slot (jeugdherberg) werd bezichtigd en koffie
werd gedronken. Van hieruit ging het verder
Duitsland in, richting Coesfeld en Billerbeck, waar
het glooiende landschap (Teutoburgerwoud) een
prachtig vergezicht tevoorschijn toverde.
Na Burchsteinfurt en Ochtrup arriveerde men tegen de middag in Bentheim, een bekend oud stadje, gebouwd op een heuvel. Hier werden de fraaie
burcht en uitzichttoren met een bezoek vereerd
en werd een lunchpakket opgepeuzeld.
Bij de Poppe kwam men weer in Nederland en
bereikte men tegen 2 uur Denekamp, waar de
bekende huishoudschool van de A.B.T.B. in noord
Deurningen werd bezichtigd en thee werd aangeboden. In Enschede ging men 's middags gezellig
winkelen, waarna tegen 7 uur in Haaksbergen
voor het laatst werd gestopt, voor een kostelijk
diner in hotel Centraal.
Tegen goed 10 uur bereikte het gezelschap in de
beste stemming weer de finish bij café Schoenaker op de Kranenburg.
JONG GELRE HIELD
BROMFIETSBEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD
Nabij de boerderij „Kostee" van de heer Koning
hield de herenafdeling van Jong Gelre zaterdagavond bromfietsbehendigheidswedstrijden waarvoor redelijke deelname bestond.
De deelnemers kregen op het parcours, dat door
de heer J. Koning was uitgezet, diverse hindernissen te nemen zoals een wipplank, ringsteken
etc. De eerste prijs werd gewonnen door de heer
M. Pelgrim met 16 strafpunten.
De verdere uitslagen waren:
2. W. Winkel, 16 str.pnt.; 3. H. Arfman, 25 str.
pnt.; 4. H. Berenpas, 27 str.pnt.; 5. J. Bloemendaal, 31 str.pnt.; 6. H. Visschers, 38 str.pnt.; 7.
D. Eggink, 38 str.pnt.; 8. J. Gotink, 46 str.pnt.
Voorzitter Joh. Pardijs reikte na afloop de prijzen
uit.
DEELNAME AAN INTERNATIONALE
MOTOCROSSWEDSTRIJDEN
De heren Bennie Braakhekke en Henk Klein
Brinke, beiden lid van de Vordense motorclub
„Do Graafschaprijders" hebben de vererende uitnodiging gekregen om Tweede Pinksterdag deel
te nemen aan internationale motocrosswedstrijden die in Zalt Bommel zullen worden gehouden.
Voor deze wedstrijden zijn de 5 beste Nederlandse
zijspanrijders aangezocht.
Zo zullen o.a. de volgende Nederlanders aan de
start verschijnen:
Cor en Stef van Heugten; Ben Snijder; Van der
Goorbergh en Klein Brinke en Braakhekke.
De Belgische kampioen Deo Lickens alsmede diverse rijders uit West Duitsland, Zweden en Engeland zullen van de partij zijn.
Wij zijn benieuwd wat het duo Braakhekke/Klein
Brinke in dit internationaal sterk bezette veld zal
presteren. Aan aanmoedigingen zal het hun niet
ontbreken want vele supporters uit Vorden zullen
de reis naar Zalt Bommel meemaken.

OUDERAVOND ASSISTENTENKLASSEN
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
Voor de ouders van leerlingen van de assistentenklassen (3 stuks) van de Chr. Landbouwhuishoudschool aan Het Hoge werd in de gymnastiekzaal der school onder leiding van de heer A. J.
Lenselink een ouderavond gehouden welke zich in
een goed bezoek mocht verheugen.
In zijn welkomstwoord werd door de voorzitter
in het bijzonder genoemd zuster Postma, direktrice van „Den Ooiman" te Doetinchem, die in
deze vergadering het woord zou voeren. Spreker
was dankbaar dat de ouders gekomen zijn om het
kontakt tussen school en ouders te verstevigen.
Hierna werd de leiding van de vergadering overgedragen aan de direktrice der school, mej. G.
Disbergen.
Zuster Postma het woord verkrijgende vroeg
zich allereerst af wat de leerlingen die klaar zijn
voor de primaire opleiding en de assistentenklassen dan zullen gaan doen. Het „verzorgende" beroep is een typisch vrouwelijk beroep. De huishoudschool is een schakel naar dat beroep voor
wat betreft de VVB-opleiding.
„Den Ooiman" is blij, aldus spreekster, met de
huishoudschool in Vorden t.w. met de opleidingen
na de WB o.a. kraamverzorging, gezinsverzorging, bejaardenverzorging, ziekenverzorging, welke laatste een opleiding van 2 jaar vergt. Verpleegtehuizen rijzen als paddestoelen uit de grond.
Na de 2e wereldoorlog mogen de chronische zieken niet meer in de ziekenhuizen blijven. Voor
hen zijn deze verpleegtehuizen bestemd. De ziekenverzorgstersopleiding komt onder toezicht van
de staat (Staatsdiploma) in de zeer wisselvallige
leeftijd van plm. 16 tot 18 jaar. Hiervoor is een
goede opleiding zeer gewenst. Spreekster gaf de
raad steeds overleg met de staf van de school te
plegen omdat deze van de diverse beroepen veel
weet uit de praktijk hebben door de begeleiding
van hun leerlingen gedurende enkele jaren.
In de pauze kregen de ouders gelegenheid zich
van het werk van hun kinderen op de hoogte te
stellen en over diverse toekomstmogelijkheden
van de meisjes te spreken. Een kopje koffie met
gebak liet zich wel smaken.
Na afloop hiervan werden door zuster Postma een
aantal vragen op duidelijke en bevattelijke wijze
beantwoord.
De direktrice dankte de spreekster voor haar medewerking aan deze leerrijke avond alsmede de
ouders voor hun komst, liet staande zingen „Grote God wij loven U" en ging vervolgens voor in
dankgebed.

Tanden blank-Adem

ROL
ULt
Onbetwist de beste tand pasta
JONG GELRE
HELLENDOORN
Voor de afd. Vord<STvan Jong Gelre staat er op
10, 11 en 12 juni een weekenduitwisseling met
Hellendoorn op het programma, zo werd ons medegedeeld.
Er staan de leden echter nog meer aktiviteiten te
wachten.
^^
Op zaterdagavond^Knei wordt er een oriënteringsrit gehouden voor leden van Jong Gelre, ring
Berkelstreek. De start is bij de O.L. school dorp.
Deelname is mogelijk voor auto's, motoren en
bromfietsen. Op 4 juni zal in het plaatsje Buren
in de Betuwe de Landdag worden gehouden.
Zondag 12 juni is de sluitingsdag van het winterwerk der Herv. Jeugdraad in de Kapel in de
Wildenborch. 's Morgens is er een jeugddienst,
voorganger is ds. Jansen. Daarna is er voor de
deelnemers een koffiemaaltijd in het Koetshuis,
terwijl er voor de middag muziek, speurtocht of
film op het programma staat. Tenslotte is er de
Provinciale oriënteringsrit op zaterdag 9 juli in
Hedel (Betuwe), voor auto's en motoren.
's Avonds is er in het dorpshuis te Hedel een culturele wedstrijdavond. Voorts zijn de heren van
Jong Gelre al druk aan het oefenen voor de a.s.
bedrijfsvoetbalcompetitie.
PLATTELANDSVROUWEN ONTVINGEN

DAT WIL ZEGGEN:

Een Evangelische Politiek
Sociale Gerechtigheid
Ruimte voor
particulier initiatief

A.R.

DAT WIL ZEGGEN:

LENSELINK

GASTEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen ontvingen leden van de afdeling
Haaften van genoemde Bond voor een bezoek.
De dames werden ontvangen op de coöp. zuivelfabriek in het dorp door enige bestuursleden waarna de gehele fabriek werd bezichtigd.
Na de lunch welke in „'t Wapen van Vorden"
plaats vond, werd de Achtkastelentocht gemaakt.
Met de gasten en leden van de afd. Vorden werd
een gezamenlijk diner gebruikt waarop een echt
Vordens programma aan de orde kwam t.w. vertoning van dia's van de Achterhoek en speciaal
van Vorden door mej. Arriëns. De dansgroep de
„Knupduukskes" verleende haar medewerking
met folkloristische dansen. Vooral de dansen die
samen met de gasten werden gedaan brachten
veel plezier.
De presidente van Haaften dankte de afd. Vorden
voor de fijne dag en bood de Vordense dames
enige Bosche koeken aan die bij de koffie heerlijk
smaakten. Tevens werd de afd. Vorden voor een
tegenbezoek uitgenodigd.
De sluiting van deze mooie dag werd verricht door
mej. Meinen presidente van de afd. Vorden welke
de Haaftense dames een behouden thuiskomst
toewenste.
LAATSTE SEIZOENAVOND N.C.V.B.

no. 1 van lijst 6

Op de laatste avond van dit winterseizoen sprak
ds. Bloemendaal uit Apeldoorn voor de afdeling
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes over het onderwerp: „De vrije zaterdag en
zondag, wat doen wij er mee ?"
Na door de presidente te zijn verwelkomt begon
spreker met er op te wijzen hoe ver wij maatschappelijk zijn vooruitgegaan in tegenstelling
tot vroeger. Er is een Bijbelse opdracht tot het
werk, maar wij mogen geen slaven ervan worden.
Het is een kunst om de vrije tijd goed te besteden, in het gezin, voor de naaste en met onze hobby's. Voor de zondag en de kerkdienst moet de
kerk pal staan, maar men hoede zich voor starre
krampachtigheid.
Spreker belichtte tevens de continuarbeid en
hoopte dat de kerken hierover spoedig een uitspraak zullen doen.
Na beantwoording van enige gestelde vragen
dankte de presidente, mevr. van Zorge, de spreker hartelijk voor zijn leerzame inleiding.

28e jaargang no. 9

Geestelijken gaan voetballen

A.s. vrijdagavond wordt op het Gemeentelijk
Sportpark alhier een voetbalwedstrijd gespeeld
tussen een elftal waaraan aan de ene kant vrijwel
de hele protestantse geestelijkheid van Vorden en
een deel der rooms katholieke geestelijkheid van
Vorden-Kranenburg zullen deelnemen en aan de
andere kant het gereformeerde jeugdelftal.
Het doel van deze wedstrijd is om geld in te zamelen voor een nieuw jeugdgebouw voor de gere-

formeerde jeugd te Vorden.
De organisator van deze wedstrijd is Bennie Groot
Enzerink. De gemeente Vorden verleent eveneens
haar medewerking door o.m. geen vermakelijkheidsbelasting te zullen heffen, terwijl de gemeente ook vergunning heeft verstrekt voor het
rondgaan met luidsprekerwagens door het dorp.
Toegangsprijs tot de wedstrijd bedraagt ƒ l,—
voor kinderen beneden de 10 jaar ƒ 0,50.

Opstelling oecumenisch elftal:
Ds. van Belzen (Geref.)
Ds. van Zorge (N. H.)
Rouwenhorst (Geref.)
Ds. Jansen (N. H.)
G. H. Wevers (Geref.)
Pater Holsteyn (R.K.)
Pater Soede (R.K.) Kuitert (Geref.) Wahl (N.H.) Smeenk (N.H.) Pater Pijpers (R.K.)
J. van Bommel
A. de Greeff

H. Hilferink
Henk Dijkman

•
J. Lenselink

Ben Groot Enzerink
J. Klein Ikkink

F. Kok
Bert Groot Enzerink

Jan Dijkman
H. Wevers

^•^
Opstelling jeugdulftal:
Scheidsrechter is q|^eer Jaap Buunk.
Rector Pans zal de aftrap doen en pastoor Bodewes zal vooraf een woordje spreken.
Voor de wedstrijd en in de pauze is er muziek.
GROENE KRUIS HAD WEER GOED JAAR
Onder leiding van haai^^Érzitter de heer W. N.
Lulofs, hield de afdeling^orden van het Groene
Kruis in het wijkgebouw haar algemene ledenvergadering. Het bezoek was matig.
Na een kort welkomstwoord tot de aanwezigen
werd allereerst het woord verleend aan de sekretaris de heer D. Luichies tot het uitbrengen
van zijn jaarverslag.
Hieruit delen wij het navolgende mede.
Spreker begon met te zeggen dat 1965 voor het
Groene Kruis één van de meest bewogen jaren
is geweest. In dit jaar is er bij de vereniging veel
veranderd. In de eerste plaats kon de voorzitter
weer geheel hersteld van zijn ziekte de voorzittershamer weer opnemen, welke tijdelijk door dr.
de Vries was gehanteerd. Dokter de Vries werd
hartelijk dank gebracht voor zijn werk als zodanig. Spreker sprak de wens uit dat de voorzitter nog vele jaren zijn plaats in het bestuur mag
innemen.
Mej. E. van der Schoot trad op 16 augustus 1965
als tweede wijkverpleegster in vaste dienst bij het
Groene Kruis. Het aantal leden is dermate groot
(tussen 1500 en 1600) dat een tweede wijkzuster
beslist noodzakelijk werd. Zuster Stoop kon dit
werk, aldus spreker niet alleen meer aan. Zuster
v. d. Schoot werd hartelijk welkom geheten in de
rij van medewerkenden.
Mevr. I. Rombach-Bosman nam op l oktober
1965 afscheid als leidster van de afdeling gezinsverzorging, welke afdeling op l januari 1966
overging naar de Stichting voor Diaconaal Maatschappelijk Werk Hengelo (Gld.)-Vorden. Op 15
oktober 1965 werd op hartelijke wijze afscheid
van mevr. Rombach genomen waarin zij dank
werd gebracht voor de belangeloze taak welke zij
op haar schouders heeft willen nemen in dienst
van het Groene Kruis.
In haar plaats doet thans dit werk de Maatschappelijk werkster mej. M. Kersten. Spreker was er
vast van overtuigd dat de afdeling Gezinsverzorging in haar een goede leidster heeft teruggekregen. Ook mej. Kersten werd dank gebracht
voor haar arbeid. Spreker wenste haar een
vruchtbare samenwerking toe met de gezinsverzorgsters.
Op 6 oktober 1965 werd afscheid genomen van
mevr. Luichies-Stoelhorst in verband met de benoeming van een tweede wijkzuster. Ongeveer 8
jaar heeft zij de wijkzuster Stoop hulp verleend
in het wijkgebouw bij het uitlenen van de diverse
artikelen, bij bestralingen en bij inentingen. Ook
mevr. Luichies mocht hiervoor warme dank in
ontvangst nemen.
Wegens ziekte van zuster Stoop werd haar taak
waargenomen door mevr. Arfman-Regelink en
werd door mevr. Hogendoorn-Blikman hierbij assistentie verleend. Ook aan deze beide dames was
het bestuur veel dank verschuldigd.
De kraam verzorgster, mej. Oosterink, had weer
een druk jaar achter de rug. Op 267 dagen was
zij de hulp in een gezin waarin een blijde gebeurtenis plaats vond. Ook werd zij menig keer opgehaald om één der doktoren bij een bevalling te
assisteren. Zij deed zulks 22 keer. Mej. Oosterink
werd op buitengewone wijze dank gebracht voor
haar werk in het afgelopen jaar waarin zij meer
dan haar plicht deed.
Zuster Stoop werd als wijkverpleegster in het
zonnetje gezet voor haar vele werk t.w. het geven van cursussen, het bezoeken van vele gezinnen en patiënten, het verzorgen van het consultatiebureau, het uitlenen van artikelen, het hou-

den van lezingen en het bijhouden van de administratie. In verband met de komst van een tweede
wijkzuster werd ditmaal afgeweken van de gewoonte tot het opsommen van haar veelzijdi'je
arbeid in het afgelopen jaar. Spreker hoopte op
een goede teamgeest tussen haar beiden.
Verder werden in het dankwoord opgenomen de
kwitantieloper de heer Beumer en de schoonmaakster van het wijkgebouw mevr. Korenblik. Tenslotte werd het overlijden (l januari 1966) herdacht van de heer G. Koerselman welks heengaan een groot verlies betekende voor het Groene
Kruis waarvoor de overledene bijzonder veel
werk heeft gedaan. Zijn naam zal nog lange tijd
met onze vereniging verbonden blijven aldus spreker.
De voorzitter dankte de heer Luichies voor zijn
uitvoerig jaarverslag.
Uit het verslag van de penningmeesteres, mej.
Jansen, bleek dat de vereniging nog een batig
saldo in kas heeft. De uitgaven voor de bejaardenzorg bleken in het afgelopen jaar viermaal zo
hoog te wezen dan een jaar tevoren.
Bij de gehouden bestuursverkiezing, waarbij aan
de heren G. Eskes en J. B. Vreman op hun eigen
verzoek ontslag was verleend, werden in hun
plaats benoemd de heer N. J. Edens (tandarts)
en mej. J. M. E. Rouwenhorst. Beide nieuw benoemde bestuursleden namen de benoeming aan.
De voorzitter riep hun een hartelijk welkom toe
in het bestuur. Hoewel de heer Eskes reeds sedert
1958 als penningmeester had bedankt wegens zijn
benoeming als kassier bij de Boerenleenbank was
deze tot op heden nog bestuurslid gebleven waarvoor de heer Eskes door de voorzitter dank werd
gebracht. Als blijk van waardering mocht deze
een boekenbon in ontvangst nemen.
De heer Eskes dankte voor deze geste en voor de
prettige samenwerking gedurende al deze jaren.
Spreker wenste in de toekomst het Groene Kruis
alles goeds toe.
De voorzitter deelde aan het slot mede, dat midden januari jl. is gestart met een kleuterbureau
onder leiding van de schoolarts dr. de Bruyn.
Tevens zal er een cursus voor a.s. moeders worden gegeven bestaande uit 10 lessen waarvan de
leiding berust in handen van mevr. Daling-Kamphuis.

^ Voor
* Baby

POEDER - C R È M E - OLIE - Z E E P

BURGELIJKE STAND
van 17 t/m 24 mei 1966
Geboren: Dick, zoon van J. W. Lindenschot en G.
E. Oldenboom; Gerrit W., zoon van D. J. Pardijs
en T. Nijhof; Hilda, dochter van M. D. Boon en
M. Mijnhardt; Wilmke, dochter van M. D. Boon en
M. Mijnhardt; Berend G. J., zoon van B. G. J. Olthof en G. J. Camperman; Marinus A. J. W., zoon
van W. J. M. Lenting en J. H. Luimes; Albertus
G., zoon van A. L. Velhorst en G. Soek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: D. J. G. Harmsen en M. J. Marsman;
T. F. M. Kempers en B. Jurriëns.
Overleden: G. Groot Jebbink, 60 jaar, man van
A. H. Walgemoet.

Voor elk doel
penningmeester voor hun vele werk in dienst van DE HEER HARTELMAN SPRAK VOOR KVP zien van de vereniging onder de loupe genomen.
Het voornaamste besprekingspunt gold het al of
VERF EN
de vereniging verricht.
Dinsdagavond werd door de plaatselijke KVP af- niet
van de vereniging. De kommissie
BEHANG VAN
Onder voorzitterschap van de heer A. E. van Ar- Tot leden van de kaskommissie voor het a.s. sei- deling in zaal Schoenaker een avond belegd, waar- was voortbestaan
algemeen van oordeel, dat het bestaansrecht
kel hield VVV Vorden dinsdagavond jl. een alge- zoen werden benoemd de heren van der Woude op het raadslid de heer A. J. A. Hartelman sprak van de
vereniging niet afhankelijk kan zijn van
en G. Potman.
mene ledenvergadering in zaal Eskes.
over het juist in deze verkiezingsdagen zo aktuele het ontbreken
van de bestuursfunktionarissen.
De voorzitter verwelkomde de aanwezige leden en De aftredende bestuursleden de heren Baron v. d. beleid der gemeente.
Hieraan kan een vereniging niet worden opgeof- Insulindelaan 5, tel. 1567
sprak vervolgens de hoop uit dat ook dit aanko- Borch, J. Bielderman en H. Luth werden allen bij De bijeenkomst werd voor het eerst gepresideerd ferd.
de diverse urgente punten uitvoerig te
mende seizoen weer goed mag worden genoemd. acclamatie herkozen en lieten zich hun herbenoe- door de nieuwe voorzitter, de heer W. B. J. Lich- hebbenNabesproken,
bleek dat er van de aanwezige H. JANSSEN
Verder wekte spreker de nieuw ingekomen inge- ming welgevallen.
tenberg.
een 8-tal zich spontaan bereid
Hypotheken
zetenen van Vorden op om lid van VVV te worden. Vervolgens werd het zomerprogramma vastge- Alvorens over het gemeentebeleid te gaan spre- kommissieleden
een bestuursfunktie te willen aanDe WV heeft, aldus spreker, een 50.000 kleuren- steld.
ken, wilde de heer Hartelman enkele vragen aan verklaarden,
Verzekeringen
folders van Vorden laten drukken welke er zeer Uit de vergadering kwam het voorstel om de PTT de orde stellen o.a. met betrekking tot de KVP vaarden.
Financieringen
verzorgd uitzien. Een en ander betekende een te verzoeken om ten gerieve van de ingezetenen als zgn. middenpartij.
Ruurloseweg D 18, Vorflinke aderlating voor de kas. Het bestuur heeft van Vorden en de vakantiegangers een brieven- Levens- en wereldbeschouwing, die uit het geloof
den, telefoon 1460
daarom gemeend van de Palmpasenoptocht of een bus te plaatsen naast de telefooncel in het dorp.
MEISJESBLOUSES
voortvloeit moet bewust of onbewust een rol speeierzoekwedstrijd voor de kinderen dit jaar te
len op elk gebied van menselijk handelen of denVESTJES
OPENBARE LES VIEL IN DE SMAAK
moeten afzien. Er werd een nieuwe bank geplaatst
ken. In het welzijn van de enkeling en volk dient
aan de Wildenborchseweg even voorbij de weg
ook
het
beleid
van
het
gemeentelijk
bestuur
op
PULLOVERS
Onder het motto „Voor kinderen, door kinderen" behoud en versterking der hoogste levenswaarde
naar het sportterrein en het zwembad.
hield
de
Nutsblokfluitclub
en
-Melodicaclub
alsROKJES
Dit jaar zal en zitbank worden geplaatst in de
te zijn gericht.
het meisjeskoor zaterdagavond in het Nuts- Hierna
Het gas voor iedereen
buurtschap Kranenburg welke in overleg met de mede
nam hij het beleid der gemeente onder de
JURKJES
gebouw
een
openbare
les
en
uitvoering
wat
zeer
Abonnementsgeld
vereniging „Kranenburgs Belang" een plaatsje
loupe
o.a.
de
begroting,
die
zeer
belangrijk
is
omin de smaak viel.
zal krijgen in de driehoek Rijksweg-Eikenlaan. Wanneer
dat
deze
bepalend
is
voor
de
omvang
van
het
geslechts
ƒ 5,— per fles
de voortekenen zich niet bedriegen dan meentelijk bestuursbeleid, tenminste in financieel
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de gaat Vorden
t.z.t.
nog
een
rijke
muziektoekomst
Provinciale Gelderse VVV zal op donderdag 16
Na enig cijfermateriaal omtrent uitgaven
want wat de jongens en meisjes deze opzicht.
juni a.s. te Wageningen worden gehouden. Deze tegemoet
en ontvangsten, bleek uit zijn verdere uiteenzetRuurloseweg 45
avond
lieten
horen
mocht,
gezien
de
jeugdige
leefvergadering zal door een tweetal bestuursleden
ting dat de gemeente Vorden de laatste jaren een
tijd, er beslist zijn. Natuurlijk viel er hier en daar grote
Vraagt
inlichtingen.
achterstand
heeft
ingehaald
m.b.t.
openworden bezocht.
DEZE WEEK DUBBELE
wel een vals nootje te bespeuren maar dat moet bare voorzieningen zoals riolering, trottoiraanleg
Telefoon 1217
De Achtkastelentocht is volgens de voorzitter vol- aan
ANIMOZEGELS
„plankenkoorts"
worden
toegeschreven.
op in trek. Zo maakten de Bond van Plattelandsenz. maar zal de invloed hiervan in de toekomst
H. Lüftogt,
was niet ten onrechte dat de voorzitter van nog
vrouwen uit Haaften en het gemeentepersoneel uit Het
vele jaren merkbaar zijn op de jaarlijks voor
B.
van
Hackfortweg 31
het
Nut,
de
heer
H.
Wesselink,
tijdens
zijn
opeLeersum, onder aanvoering van hun vrouwelijke ningswoord, waarbij hij een bijzonder woord van nieuwe projecten uit te geven bedragen.
burgemeester jl. dinsdag deze tocht respectievelijk van welkom sprak tot de heer en mevrouw Len- Een middel om goodwill te kweken en meer bePASFOTO'S
per bus en per rijwiel. A.s. vrijdag, 27 mei, komt selink, hij de heer D. de Boer in het zonnetje zet- grip voor eikaars standpunt op te brengen is de
een gezelschap van de Vereniging „Dorpsver- te voor de wijze waarop hij de jongens en meisjes instelling van een speciale kommissie. Naast de
voor
half
één gemaakt,
fraaiïng" uit Voorst, totaal 45 personen, per bus de beginselen van de blokfluit en de melodica raadskommissie voor gemeentewerken, de agradezelfde
dag
nog klaar.
rische
raadskommissie
en
de
raadskommissie
voor
de tocht maken, waarbij speciaal de tuinen van weet bij te brengen. Dit is een hele opgaaf, aldus
Kranenbarg
het kasteel „De Wiersse" worden bezichtigd. De de heer Wesselink, waar nog bijkomt dat de heer het uitbreidingsplan in onderdelen, werd in sepFOTO ZEYLEMAKER
jaarlijkse openstelling voor het publiek van de de Boer dikwijls de ouders van de leerlingen op- tember 1964 op advies van spreker een raadskomENKWEG 1-3 — VORDEN
Houtmarkt 77, Zutphen
voor aankoop van gronden ingesteld. Spretuin van de Wiersse is dit jaar vastgesteld op zoekt
om verschillende dingen met hun te bespre- missie
ker
was
van
mening
dat
in
verband
met
de
ontzondag 5 juni a.s. des namiddags van 2 tot 5.30 ken. Tot
slot stelde de heer Wesselink voor om eigening der gronden, toch het eigendomsrecht
VOOR HEEL DE
uur, wat een bezoek alleszins waard is.
volgend
jaar
de clubs deel te nemen aan het zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd en het
BURGERIJ
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer defilé dat elkmet
jaar ter gelegenheid van de ver- woord onteigening niet voor in de mond hoeft te
G. W. Eijerkamp, delen wij het navolgende mede. jaardag van Hare
de Koningin op pa- worden genomen.
Het vreemdelingenbezoek aan de Achterhoek en leis Soestdijk wordtMajesteit,
gehouden.
behandelde spreker het uitbreidingsspeciaal Vorden was in het afgelopen jaar weer Hierna kwamen de beginnelingen
de blokfluit- Vervolgens
plan Kranenburg, waar de grote meerderheid van
zeer bevredigend, ondanks de minder gunstige club voor het voetlicht om enkelevan
ROOKGEREI
nummertjes
zoweersomstandigheden. Het aantal pensions heeft als b.v. „Grootvaders klok" ten gehore te brengen. de raad achter staat. Een moeilijkheid is nog
steeds dat de overheid in het algemeen bebouwing
zich iets uitgebreid. Er bestaat evenwel wel een
meisjeskoor o.l.v. mej. Le Geer zong hierna van
Wij leveren alle
verspreide kernen tegengaat i.v.m. de moeitekort aan hotelruimte. Momenteel kunnen in Vor- Het
vijftal liedjes afgewisseld met voordrachten. lijk te
verwezenijke
openbare
voorzieningen
zoals
den ongeveer 600 personen in het vakantieseizoen een
HOMOEOPATiSCHE
leuk was het liedje „Swiebertje" waarbij trottoirs, wegen, riolering, plantsoenen etc.
slaapgelegenheid vinden. Aan de Achtkastelen- Zeer
Swieber
met
zijn
uitgestreken
snoet
over
het
toGeneesmiddelen
tocht werd onder leiding van burgemeester van neel paradeerde. Het laatste nummer voor de Spreker was een warme voorstander voor het
doorgaan van het uitbreidingsplan Kranenburg,
Specialité's
Arkel door 616 personen deelgenomen. Behalve pauze
werd verzorgd door de gevorderde blok- deze kern kent reeds een grote mate van bein groepsverband maken ook vele toeristen deze fluitleerlingen.
ook uit Emmerik.
Deze kinderen kunnen reeds noten bouwing, meer dan in andere buurtschappen en
tocht op eigen gelegenheid. Het aantal toeristen lezen en schrijven.
Ook
voor
bovendien
zal
de
noodzakelijke
verharding
van
onder leiding van de heer Folmer (meestal men- Het programma na de pauze, op amusante wijze
AAMBEIENdruppels
sen van verenigingen e.d.) bedroeg 699. Aan de door mevr. Besselink aan elkaar gepraat, begon de Eikenlaan alleen binnen het kader van het plan
kunnen worden.
avondwandelingen werd door 140 personen deelHOESTdruppels
zang en voordrachten van het meisjeskoor. verwezenlijkt
De voorzitter dankte de heer Hartelman voor de
genomen. De pijlen, die de Achtkastelentocht aan- met
Vermeldenswaardig
was
hierbij
„Ik
ben
met
CaRHEUMAdruppelg
bereidwillige
wijze
om
deze
avond
te
komen
spregeven, werden dit jaar weer vernieuwd.
naar de botermarkt geweest" en het liedje ken en had grote waardering voor de eerlijkheid,
ZENUWSTERKENDe drie landbouworganisaties onder leiding van tootje
van Rudi Carrel „De muis in de molen". Hierna waarmee de problemen waren behandeld.
de heer Graaskamp hebben dit jaar voor het eerst was
DE druppels
Wapen- en Sporthandel
de beurt aan de melodicaclub, eveneens
een excursie op touw gezet naar de zuivel, en o.l.v. het
naar uw D.A. drogist.
de
heer
de
Boer,
die
o.m.
eigen
liedjes
zoals
VOETBALUITSLAGEN
EN
PROGRAMMA
kaasfabriek in het dorp, met daaraan gekoppeld „Meibloemwals" en „Lorelei" ten gehore bracht.
D.A. drogisterfl en
Ajax (B.) l—Vorden l 3—0; Vorden A—Sp. Loeen bezoek aan een boerderij. Deze excursies (4 in
melodica, zo vertelde de heer de Boer, is het chem A 2—1; Voorst 4—Vorden 3 1—3; Vorden
fotohandel
totaal) zijn een groot succes geworden. Hieraan De
beginstadium voor piano en accordeon. De melo- 4—Warnsveld'se Boys 3 3—1; Vorden A—Grol A
namen circa 100 personen deel.
dica's
en
blokfluiters
speelden
nog
een
potporri
De touwtrekcompetitie trok beide avonden grote van bekende liedjes waarna de avond werd be- 2_2; Vorden B—Almen A 1—3; Vorden E—Be
belangstelling evenals de avondmarkten. De folk- sloten met een optreden van alle kinderen van de Quick C O—10; AZC G—Vorden F O—1.
Laarstraat 5
loristische avond met o.m. een Franse dansgroep blokfluit- en melodicaclub en van het meisjesBeatrix
l—Ratti
l
3—5;
Ratti
2—Zutphen
5
2—3;
trok weinig publiek. De ruiterdemonstratie moest koor.
De eerste de beste
Ratti 3—Hercules 2 0—6; De Hoven 7—Ratti 2
vanwege het slechte weer afgelast worden. Voor
voorzitster van het dameskoor, mevr. Klein 4—l; Ratti A—Doetinchem C l—0.
de oriënteringsrit bestond een redelijke belangstel- De
op
uw stembiljet is
bracht tot slot dank aande dames
ling. Vele toeristen hebben een kijkje genomen in Brinke-Gotink,
Besselink,
Groot
Obbink
en
Kemper^^»
de
heer
G. J. WUESTENENK
het Schildershuis Blaauboer. Het natuurbad „In de Boer, terwijl mej. Le Geer bloen^p in ont- Vorden l—Bredevoort 1; Sp.
den 2- Vorden 3—AZC 5; De Hoven 7—Vorüen 4;
de Dennen" trok weer veel bezoekers. Het VVV- vangst mocht nemen.
LIJST l P.v.d.A.
Vorden A—SSS A; Be Quick B—Vorden B; Vorinformatiebureau mocht weer vele inlichtingen
verstrekken. Het bestuur vergaderde in het afgeden D—Pax B.
50 JAAR GETROUWD
Verhuur
lopen jaar 6 maal. Het ledenaantal bedraagt momenteel 149. Van de gemeente Vorden werd een Met een druk bezochte receptie in de zaal van ZVV l—Ratti 1; AZC 6—Ratti 2; Steenderen B—
van
gelegenheidskleding
subsidie van ƒ 500,— ontvangen.
hotel „'t Wapen van Vorden" herdacfcè^et gou- Ratti A.
ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
voor heren, bont voor
De sekretaris besloot zijn uitgebreid verslag met den echtpaar H. Kettelerij en H. J. .IHlettelerijthuisbezorgd.
Statiegeld
RATTI KRIJGT EEN NIEUW BEST!
dames.
de hoop uit te spreken op een in alle opzichten Bruggeman de dag waarop het voor o^Taar in de
vrij. Gasdepot
In een dinsdagavond ten huize van de heer P. B.
goed seizoen voor 1966.
echt met elkaar werd verbonden.
GEBR. WILLEMS
Uit het verslag van de penningmeester, de heer De bruidegom die 76 en de bruid welke 72 jaren H. Schoenaker op de Kranenburg gehouden bijkleermakerij,
RozenhofH. Luth, bleek dat er een voordelig saldo in kas telt mogen zich nog in een redelijke gezondheid eenkomst van de onlangs benoemde reorganisalaan l, Zutphen, tel. 2264
was.
verheugen, vooral de bruid doet alle dagen nog tie-kommissie van de sportvereniging „Ratti"
Stationsweg l, tel. 1289
werden verschillende aktuele problemen ten aanDe voorzitter dankte de sekretaris alsmede de haar dagelijkse werk.
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VVV VORDEN

Boerstoel

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg

V.B. Benzine verkoop

„Jan Hassink's'

fa. MARTENS

P. C. Nipius, Zutphen

KEUNE

Hel constructieve van de Boerenpartij

•

HIEROP THANS, KIEZER VAN VORDEN, EEN ANTWOORD !

Deze vraag rijst immers bij iedereen direct, als de naam
van de Vrije Boer, of de Boerpartij valt.
Begrijpelijk, na de hetze die andere partijen vooral in
de „nacht van Koekoek" en de daarop volgende dagen
tegen ons hebben gevoerd.
• WILT U ZEKERHEID HEBBEN WAAR UW STEM BLIJFT ?
LINKS OF RECHTS ?

De B.P. is de enigste mogelijkheid.
• WILT U IETS DOEN TEGEN DE STAATSALMACHT ?
DE MOLOCH DIE ONS BESTAAN EN GELUK BEDREIGT ?

De B.P. is de enigste mogelijkheid
« WILT U WERKELIJK SOCIAAL STEMMEN ?
EERLIJKE BELONING VOOR EERLIJKE ARBEID, VOOR ZOWEL DE ARBEIDER, ALS DE BOER EN DE MIDDENSTANDER.

De B.P. is de enigste mogelijkheid
« WILT U MEEHELPEN DE GELDONTWAARDING TE BESTRIJDEN ?
DE STAATSUITGAVEN DAAR TE BESNOEIEN, WAAR HET PUBLIEK ALLEEN MAAR GEPLAAGD WORDT, EN NIET IN DE DIENSTENSECTOR.

De B.P. is de enigste mogelijkheid
•

CONSTRUCTEEF omdat:
• ONZE TAAL EEN KLARE TAAL IS
• ONZE POLITIEK LIJNRECHT IS
• ONZE LEIDERS VOET BIJ STUK HOUDEN

Stem daarom constructief
Stem positief . . . Lijst 2 de B.P.

B.P.

LIJST 2

BOERS'

Heropening
Het is ons een genoegen u te kunnen mededelen dat wij onze

geheel verbouwde en
gemoderniseerde zaak
heropenen op vrijdag 27 mei om 10.00 uur
Luxe- en
Huishoudelijke artikelen
Speelgoederen
Elektrische artikelen
Byouteriën
Souvenirs

FA. SESSINK
Ruurloseweg D 130
Kranenburg-Vorden
Bij uw bezoek zal een aardige attentie worden aangeboden.

Heropening

vee- en varkenshandel,
Vorden . Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408
Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6 ^/o rente
Inlichtingen en prospect!
bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

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

met verzekeringen van
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
't Jebbink l VORDEN
Telefoon 1531
(Inschrijving
Register B.)
(Sociaal Economische
Raad)
Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken
Die ene stem van u
kan grote gevolgen
hebben
STEM DAAROM BEWUST P.v.d.A. LIJST l

Geef een Grammofoonplaat,

van Muziekhandel „Vorden", Stationsweq l

VROUWEN !

Laat niet alleen de
mannen beslissen en
stem daarom:
MEVROUW
v. d. Heide-v, d. Ploeg
P.v.d.A. LIJST l

V.B. Benzine verkoop

De Speciaalzaak

Kranenbarg

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

ENKWEG 1-3 —

VORDEN

3 flessen Spar limonade gazeuse
van 132 et voor
l zak a 500 gram melk hagelslag
van 159 et voor
l zak a 500 gram puur hagelslag
van 149 et voor
l zak chewing fruittoffees l
l zak gevulde fruitcocktail ) van 110 ct voor
l zak palermo's
Bij aankoop van elk pak Spar koffie roodmerk
een pak café noir
van 80 ct voor
Bij aankoop van 6 pakjes Spar margarine
Een plastic voetbal voor slechts 50 ct

G. W. EIJERKAMP
Mevr. Staring 't Hoogezand vraagt voor 2 dagen per week zelfstandig
meisje
Boerderij (tje) te koop
gevraagd, voor week-end
bewoning. S.v.p. aanbiedingen:
J. C. M. van der Lelie,
Hoornestraat 20, Arnhem, tel. 08300-21835

Telefoon 1386
UIT VOORRAAD LEVERBAAR:
MEUBELEN
VLOERBEDEKKING
MATRASSEN
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGE

UW WONINGINRICHTING

Vakantiewoningruil

IJmuiden, vrij huis dicht
bij strand aangeboden,
in ruil voor huis omgeving Vorden van plm.
4 juli tot plm. 6 aug.
Andromedastraat 12,
IJmuiden, tel. 02550-8326
Gevraagd voor de maandag: Hulp in de huishouding.
Mevr. v. Dorth tot Medler, Huize „Medler",
Vorden, tel. 6753
Te koop volop: Tomatenplanten. M. van Eijkeren
Kranenburg
Te koop: 10-weekse hennen. H. E. Olthof, Lankhorsterstraat 8, Wichmond, tel. 311
MEDLER, LINDE ! !
STEM RIBBERS
P.V.d.A. LIJST l

Gelegenheid tot het inscharen van rundvee.
A. J. Denkers, Geesinkweg 3, Warnsveld,
tel. 05750-2467
Te koop: Enige roodbonte nieuwmelkte
koeien 20 tot 26 liter
melk per dag.
Veehandel Vlogman
Te koop: 2 stierkalveren
l nuchter en l van 8 dagen oud bij H. J. Willems
13 a Vorden
Te koop: Biggen.
G. J. E ij er kamp, B 35
Te koop: Biggen
J. W. Wesselink 't Elshof
Wij zijn ruim gesorteerd in alle soorten

perkplanten
tomatenplanten
en volop

en bij gunstig weer
na de Pinksteren
alle soorten

Koolplanten
Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508
ATTENTIE

Alle dagen
voorradig
VERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

Poeliersbeiirijl ROVO
Hengeloseweg l
Tel. 1283 b.g.g. 1214
52 kandidaten voor 13
raadszetels ! !
Dat wordt dringen !
Kies de juiste en die
ene juiste vindt u
altijd op:
LIJST l P.v.d.A.
Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.
FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Japonnen - Deux-pieces

ROKKEN, BLOUSES,
VESTEN EN PULLOVERS

STEEDS IETS NIEUWS.

Te koop: Alle soorten
koolplan ten

OP ONZE PRACHTIGE
KOLLEKTIE

Positiekleding

Te koop: Een in goede
staat zijnde hooischudder
H. Lindenschot, E 81
Vorden

H. C. Kettelerij
B. v. Hackfortweg 4

Ga nu uw koers bepalen

HEBT U MET DE
PINKSTERDAGEN EEN
VERLOVINGSFEESTJE ?
GAAT U LOGEREN ?

Neem dan een
cadeautje mee van

Kies ze uit bij:

l blik Spar appelmoes
l blik tuinerwten, fijn
l rol Spar tarwekoeken
l pak Spar zoutjes
l pot yorkers
l fles Spar druivensap
150 gram gekookte ham
100 gram baconspek

H. LUTH

149 et — 10%
139 et — 10%
"ct —10%
89 ct — 10%
60 ct — 10%

89 ct
105 ct
73 ct
90 ct
109 ct
149 ct
98 ct
78 ct

Zegelkorting
- 18 ct „
- 21 ct „
- 15 ct „
- 18 ct „
- 22 ct „
- 80 ct „
- 10 ct „
- 8 ct

REMMERS

NIEUWSTAD 4. VOROEN

Zelfbediening

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

IDE SPAR

Koerselman

100 et — 10%

Zutphenseweg 41

KOPEN BUDf SPAR?
" SPAREN BU Pk
'

Voor Pinksteren!

Telefoon 1 2 8 1

Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 3 7 9

DAMESVESTEN
PULLOVERS

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

ROKKEN
BLOUSES

hele o! halve liter ijs

om zelf een „lekker" toetje
van te maken.

Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—
met gratis zakje ijswafels
IJstaarten gaarne vroegtijdig
bestellen.

„De Msspecialist"
D. B O E R S M A

DORPSSTRAAT 6
TELEFOON 1553

DEZE WEEK DUBBELE
ANIMOZEGELS

Gemeentebestuur,
alleen een taak voor mannen?
DE BIJNA 2000 VROUWELIJKE KIESTERS IN
VORDEN ZIJN HET
DAARMEE NIET EENS EN

Algemene
ledenvergadering
DINSDAGAVOND 31 MEI a.s.
IN ZAAL SCHOENAKER,
AANVANG 8 UUR PRECIES

STEMMEN BIJ VOORKEUR

Mevr. v. l Heide-v. d. Ploeg

P. v. d. A. Lijst 1

„WEGWIJS"
MET VAKANTIE?
Dan eerst naar onderstaand adres voor het
afhalen van een aanvraagkaart voor GRATIS
buitenlandse wegenkaarten van Shell! Voor
uw kinderen desgewenst leuke Shell-jeugdpaspoorten.

Auto- Motor- en Bromfrefsbedr/'/Ven
Shell Tankstations

Kiest uw voordeel!
STEMT OP DE PARTIJ

V.B. Benzine verkoop

Kuypers

Tragter

Vorden

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

van het lekkere brood
SECRETARIAAT:

Nieuwstad 9

l i i

SAFARI-TAPIJT
INTERTEL-TAPIJT
WESTON-TAPIJT
PLOEGTAPIJT

uuuuuuuu
V.B. Benzine verkoop
Kranenbarg

DAT ZIJN ONZE 4 TAPIJTTROEVEN

ENKWEG 1-3 — VORDEN

Stemt woensdag a.s.
op LIJST 5

In onze meubelloonzalen vindt u een
grote kollektie
gezellige en

apart, beschaafd,
ook zonder naden

De K.V.P. biedt u:

zuiver van lyn

SfCCrVOlIC

WMK&

gezellig en practisch
energieke, jonge kandidaten
met frisse, moderne ideeën.
Zij zien vooruit in de toekomst
en willen met inzet van al hun
\
krachten, ijveren voor de belangen der gemeente Vorden,
dus voor alle ingezetenen !

„HET
BINNENHUIS"
Voor goede service
Voor vakmanschap
Voor betere woninginrichting
WONINGINRICHTING

Steunt hen met uw stem!
Zij zijn het dubbel
en dwars waard!!

wij adviseren u deskur
dig by de inrichting.

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL(05752)1314

Geef een Grammofoonplaat,

van Muziekhandel „Vorden", Stationsweg l

Waarom stemmen op de Boerenpartij ?
DAN BENT U VOOR :

vrijdag 4 juni a.s. om 7.30 uur
in gebouw Irene t.b.v. het Gereformeerd jeugdgebouw.
EEN FILM VAN HET PAUL KRUGER
DIERENPARK IN AFRIKA.

EERLIJKE BELONING VOOR EERLIJKE ARBEID

D
D

Prachtige kleurenfilm
ENKELE SPORTFILMS o.a. MET ABE
LENSTRA.
Toegang vrij.

PERSOONLIJKE VRIJHEID

Kollekte ter bestrijding van de
onkosten.

EERBIED VOOR EEN ANDERS GOED

Deze avond mag u beslist niet
missen ! ! !

Dan bent U tegen:

ONZE ZAAK IS VOOR VERKOOP

gesloten

DE POLITIEKE „GROTE VIJF" BELOVEN U
THANS GOUDEN BERGEN, DOCH OOK IN DE
GEMEENTERAAD ZULLEN ZIJ GEWOON HUN
PARTIJPOLITIEK VOLGEN.

DINSDAG 31 MEI T/M
VRIJDAG 3 JUNI

AANSCHOUW SLECHTS DE VERKIEZINGSBELOFTEN
DE LEGE POT WORDT NOG VERDER
VERDEELD.

Kiezer van 1966

wegens inventarisvernieuwing
van onze verbouwde zaak.

HEREN KIEZEN

DDD

overhemden
Geen stembiljet nodig

KIES UW OVERHEMD OF
WEEKENDER UIT ONZE
KOLLEKTIE IN ALLE
MATEN.
ZELFBINDERS — SOKKEN

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE
VANAF 6 T/M 13 JUNI
de 14e zijn wij weer tot uw
dienst

G. Remmers, Nieuwstad
RAADHUISSTR.. VORDEN

VOLG UW HALF MILJOEN VOORGANGERS
DOORHEEN

KIJK ER

P.S. Zie heropeningsfolder in Contact van
a.s. donderdag.

voor
huidverzorging
en make-up

Geef door die dreun

VXN3Q|bi"C<3'*^»

stem op lijst 2
de B.P.

parfums

BAD- EN
STRANDMODE'64

DE PARTIJ VOOR IEDEREEN, VOOR ARBEDDER, BOER EN MIDDENSTANDER

vlindercollectie

LANCÖME
DROGISTERIJ

De Olde Meulle"

PUCH bromfietsen

Superreklame
Superbenzine

IN VERSCHILLENDE
VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN NOG VLUG
EVEN EEN NIEUWE

v.a. ƒ 715

45 cent
KEUNE
INDUSTRIETERREIN

J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

— VORDEN

DE TOPPER ONDER DE
BROMMERS

WANDELWAGEN
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

DEALER: BROMFIETSBEDRIJF

RAG1 IR

1.J.A.IHI Ui LM l

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Hoe het ook zij,
vlees hoort erbij

gymnastiek voor a.s. moeders
De kosten bedragen ƒ 45,—
voor 10 lessen die op dinsdagmiddag zullen worden gegeven.

Bestel vroegtijdig:
ROLLADES, BIEFSTUK,
RD3, BLINDE VINKEN,
ROSBIEF, KARBONADE

M. G.
JANSEN

Opgaven kunnen tussen 1.00 en 1.30 uur in
het wijkgebouw bij de wijkzuster plaats
hebben.

Helanca-jacquard
Maten 38-46 *

KOELKAST

28 MEI

28 MEI

H.H. HENGELAARS

Hengelsportartikelen
naar

„Jan Hassink
28 MEI

ERRES en SIGMA
koelkasten

SIGMA
ERRES
ERRES
SIGMA
ERRES
SIGMA
ERRES

inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud

130
145
170
180
200
275
305

liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter

massaal

Nummer 1 van lijst 5

OP MAAT.

Burg. Galléestraat 42 — Telefoon 1451

Onze kandidaten:
Mannen waarop u kunt
vertrouwen !
Mannen van het woord !
Mannen van de daad !
Daarom woensdag l juni ....
stemmen op

VOOR IEDER GEZIN EEN

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

28 MEI

Stemt KVP
Lijst S

Bij voldoende deelname beginnen wij met een cursus

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

298,335,425,478,478,698,748,-

Een royale keus uit een ruime
sortering van inhoudsmaten.
Komt u zelf eens kijken wat
voor uw gezin het beste past.

6. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

ONDANKS ALLE PRIJSVERHOGING BIJ ONS NOG
STEEDS DEZELFDE LAGE
LESPRIJS

f 8.50 per les
Deze prijs kunnen wij handhaven door onze leswagens uit
te rusten met moderne gasinstallaties.
STEEDS TOT UW DIENST
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

Je Eendracht"

Telefoon 1619 b.g.g. 1256 — Vorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. J. A. HARTELMAN
W. B. J. LICHTENBERG
J. J. CUPPERS
A. H. J. MOMBARG
Th. A. HULSHOF
A. F. J. WAARLE

Vrijdag en zaterdag
l kg vet
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram

spek
boterhamworst
hoofdkaas
bloedworst
kalfspattée
gekruide ham

M. Krijt

Dorpsstraat

150
50
50
50
100
100

Extra Bulletin Contact
Op veler verzoek publiceren wij het verslag
van de raadsvergadering gehouden op
donderdag 26 mei jl

UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS
V.H.

WOLTERS

Raadsleden debatteerden fel over
onteigening van gronden
Het donderdagavond In de raadsvergadering aan
de orde gestelde agendapunt over onteigening van
gronden in het plan „Boonk" en het „Molenplan"
heeft een langdurig debat in de raad tot gevolg
gehad.
Om het uitbreidingsplan in onderdelen met bebouwingsvoorschriften verder te kunnen uitvoeren dient de gemeente in het plan „Boonk" en het
„Molenplan" de beschikking te hebben over een
14-tal percelen toebehorende aan de volgende eigenaren:
Het R. K. Armbestuur in de parochie van de
H. Antonius van Padua; Mr. J. Rombach, Zutphenseweg 20; A. H. A. Hartman, Zutphenseweg
24; erven Poesse, Zutphenseweg 36; J. W. Bijenhof, Zutphenseweg 66; G. Hof s, Zutphenseweg 70;
mej. H. W. Brummelman, Zutphenseweg 72; W.
Jansen c.s., Burg. Galléestraat 59; J. W. Hissink,
Zutphenseweg 63; mevr. H. J. Zweverlnk-Bielderman, Zutphenseweg 61 en de erven Tersteeg,
te Soest.
De onderhandelingen met deze eigenaren om de
gronden aan de gemeente te verkopen op basis
van de door het contactorgaan voor Grond- en
Pachtzaken uitgebrachte taxatie-rapporten hebben geen resultaat gehad. Na overleg met de
raadskommissie voor grondaankopen en publieke
werken, bestaande uit de heren Z. Regelink, G. J.
Bannink en A. J. A. Hartelman, stelden B & W
aan de raad voor om tot voorlopige goedkeuring
van het plan tot onteigening ten name van de gemeente Vorden van de gebouwde en ongebouwde
eigendommen te besluiten.
De advieskommissie voor grondaankopen is in
haar rapport aan de raad van mening dat nu de
Kroon bij Kon. Besluit van 17 maart jl. in hoogst
instantie heeft beslist over het uitbreidingsplan in
onderdelen en de terzake ingebrachte bezwaarschriften, de gemeenteraad aan de uitvoering van
dit plan gevolg dient te geven. De kommissie
merkt op dat dit plan reeds is vastgesteld bij
raadsbesluit van 24 oktober 1962 en door de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel van B
& W met algemene stemmen is aangenomen. Nu
de raad inzake prijsbepaling gebonden is aan
taxatierapporten en met elf eigenaren hieromtrent geen overeenstemming kon worden bereikt,
rest ons, aldus vervolgt de kommissie in haar
rapport, mede in het belang van de woningbouw
niets anders dan akkoord te gaan met het voorstel van B & W tot vaststelling van het zgn. principebesluit tot onteigening.
Discussie

De heer Gotink (Boerenpartij) vond „onteigening"
een raar woord. Hij vroeg zich af of er wel al
het mogelijke was gedaan om met de eigenaren
tot een kompromis te komen. De voorzitter antwoordde hierop dat wanneer de raad het plan
tot onteigening voorlopig heeft goedgekeurd de
belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun bezwaren tegen een voorgenomen onteigening in te brengen. Evenbedoeld raadsbesluit
zal dan 30 dagen ter visie worden gelegd, waarna
dan de bezwaarschriften uiterlijk 14 dagen na deze termijn moeten worden ingediend. Dit zal voor
de betrokkenen wel vechten tegen de bierkaai
zijn, aldus de heer Gotink, die tegen het voorstel
van B & W was.
De heer Wesselink (VVD) die eveneens tegen het
voorstel van B & W was, zou graag zien dat men
tot een vergelijk met de eigenaars zou komen.
Het gaat hier om twee partijen waarvan de een
zo goedkoop mogelijk (de gemeente) wil kopen en
de ander (de eigenaars) zo duur mogelijk wil
verkopen. Mede doordat de vaste goederen te prefereren zijn boven onze gulden (denk maar aan
de geldontwaarding) ztyn er wat de prijzen betreft
enorme tegenstellingen ontstaan tussen beide partijen, aldus de heer Wesselink. Het VVD-raadslid
had het geval „Hartman en Jansen" nauwkeurig
bestudeerd, waarbij hij tot de konklusie kwam dat
er met deze mensen met redelijk overleg beslist
tot een oplossing kon worden gekomen. Laten 3
ervaren deskundigen de grond schatten, op één
of 2 schatters ben ik beslist tegen, aldus de heer
Wesselink.
Wij zijn nu al jaren bezig om grond te krijgen en
het is voor de gemeente van het grootste belang
dat de raad met ons voorstel akkoord gaat, zo
merkte de voorzitter op, waaraan wethouder
Wuestenenk (PvdA) toevoegde dat B & W ook
graag willen dat men d.m.v. taxateurs tot billijke
prijzen wil komen.
De heer Hartelman (KVP) vroeg zich af of de
eigenaars zich wel willen binden aan drie taxateurs. Bij de onderhandelingen noemden de betrokkenen in sommige gevallen nl. prijzen die bij
lange na niet haalbaar zullen zijn. Ik zie dan ook
geen heil in hertaxatatie, aldus de heer Hartelman.
De heer Bannink (CHU): In verband met de geld-

ontwaarding willen de eigenaars de verkoop zo
lang mogelijk uitstellen en is iedereen huiverig
om zijn bezit af te staan. Ik heb hier volkomen
begrip voor maar wfl zijn nu eenmaal aan rapporten gebonden waardoor een andere oplossing
dan onteigening helaas niet mogelijk is.
Wethouder Lenselink '(AR): We moeten het principebesluit tot onteigening nemen, eventuele bezwaarschriften kunnen dan later officieel behandeld worden. Nemen we het besluit niet dan komen we geen stap verder.
De heer Bannink: Wanneer we nog lang leuteren
is het t.z.t. duur wonen in Vorden.
De heer Wesselink die gesteld had dat de gemeente zo goedkoop mogelijk wil kopen, werd
door de heer Regelink (AR) uitgemaakt voor leugenaar. Wij hebben als raadslid voor de gehele
gemeente op te komen en met onderhandelen met
de eigenaars komen we er niet zodat we moeten
onteigenen, aldus de heer Regelink.
Hiertegen protesteerde de heer Wesselink fel.
De heer Wesselink bleef bij zijn mening dat hjj
het psychologisch juister vond dat men op vrijwillige basis tot een oplossing komt.
De heer Koerselman (PvdA): Een woning kost
thans reeds ƒ 25,— in ^£rden en wanneer de zaak
niet snel afgehandeld^Hrdt zijn de woningen in
de nabije toekomst voo^^ns onbetaalbaar.
De heer Bannink stelde tenslotte voor om het
principebesluit tot onteigening te nemen om daar.
na nog eens naar de betrokkenen te gaan om te
vragen of ze met 3 taxateurs akkoord gaan. Dit
voorstel vond wel weeji^nk in de raad maar bij
de hierna gehouden hflBelijke stemming waarbij
de heren Albers en Wesselink (beiden VVD) en
de heer Gotink (Boerenpartij) tegenstemden tegen
het principebesluit tot onteigening, kwam niet
duidelijk uit of men wel of niet met de betrokken
eigenaars gaat praten over de benoeming van drie
taxateurs hoewel dit wel aannemelijk is.
Een van de betrokkenen, de heer Mr. J. Rombach, die bezwaren maakt tegen de onteigening
van een gedeelte van de achteruin bij zijn woning,
had B & W verzocht zijn bezwaarschrift in de
raad ter discussie te stellen. Omdat de procedure
zoals de Onteigeningswet die aangeeft zal moeten
worden nageleefd, besloot de raad het schrijven
van de heer Rombach om advies in handen te
stellen van het college van B & W.
Aankoop grond

Voor de uitvoering van het plan „Boonk" besloot de raad tot aankoop van 155 m2 grond van
de heer en mevrouw Elbrink-Visser voor een totale koopsom van ƒ 487,50.
Ten behoeve van trottoiraanleg en verbetering
van Het Hoge neemt de gemeente van 17 eigenaars en eigenaressen stroken grond om niet
over. De heer Gotink werd medegedeeld dat men
met de heer Hondeveld en Seesink en met de
Gems nog in onderhandeling is.
De raad gaf eveneens haar fiat aan een voorstel
van B & W tot verhoging van het krediet in rekening-courant bij de n.v. Bank voor Nederlandsche Gemeenten tot een bedrag van ƒ 700.000,—.
Na 28 jaar in funktie te zijn geweest als waagmeester werd de heer J. H. W. Lubbers onder
dankzegging voor de bewezen diensten aan de
gemeente, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend.
Eveneens in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd werden de gemeentewerklieden t.w. de heren B. Antink en R. Hishink
na resp. 28 en 27 jaar in dienst te zijn geweest
eervol ontslag verleend, met uiteraard dank voor
de bewezen diensten.
Benoeming gemeentewerkman in vaste dienst
stof voor gesprek

Nu de zojuist genoemde gemeentewerklieden B.
Antink en R. Hishink met pensioen zullen gaan,
stelden B & W voor de gemeente-werkman H.
Doornink met ingang van l januari 1967 in vaste
dienst aan te stellen.
De heer Wesselink (VVD) die duidelijk stelde
geen bezwaar tegen de persoon van de heer Doornink te hebben, was het er niet mee 'eens dat er
weer een gemeentewerkman in vaste dienst aangesteld zou worden. Zijns inziens is een vaste
kern van 12 werklieden zeer behoorlijk voor Vorden. Bovendien ziet de toekomst er beslist niet
rooskleurig uit en zal er t.z.t. waarschijnlijk te
weinig werk zijn voor 13 werklieden in vaste
dienst, aldus liet de heer Wesselink uitkomen.
De heer Klein Brinke (PvdA) was het hier helemaal niet mee eens. Hij was van oordeel dat er
in de toekomst juist meer werk zal komen. Hij
werd in zijn mening gesteund door de heren Lenselink '(AR), Koerselman (PvdA) en Norde
(CHU). Met alleen de heer Wesselink als tegenstemmer werd hierna het voorstel van B & W

om de heer Doornink in vaste dienst aan te stellen aangenomen.
Judokvviii Vorden onder de pannen

Dankzij het initiatief van de heer Koerselman
<PvdA) blijft de judovereniging Judokwai Vorden voor onze gemeente behouden.
In een raadsvergadering van 16 november jl. verzocht de heer Koerselman aan B & W medewerking te verlenen om een geschikte ruimte te
vinden voor het beoefenen van de judosport.
Na besprekingen met de leider van Judokwai
Vorden, de heer H. W. Wentink uit Zutphen, zijn
B & W er in geslaagd in het „Molenplan" achter
de Nutskleuterschool een terreintje te vinden voor
een te stichten gebouw voor de judosport. Dit binnenterreintje is plm. 5002 'groot. De raad besloot
dit terrein aan de heer Wentink in erfpacht te
verstrekken. Het erfpachtsrecht wordt gevestigd
voor 15 jaar terwijl de verlenging van 15 jaar
mogelijk is. De heer Wentink is verplicht een
jaarlijkse canon van ƒ 70,— te betalen.
Het kerkgebouw van de Ned. Herv. kerk wordt
voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie.
De kosten worden geraamd op ƒ 2989,—. De raad
besloot een subsidie te v^^ien ten bedrage van
ƒ 298,90. De eind 1961 aa^lschafte Ford-vrachtwagen van de gemeente zal vervangen worden
door een nieuwe, zo besloot de raad. De kosten
^voor vervanging worden geraamd op ƒ 35.000,—
afschrijven in 5 jaar. De heer Klein Brinke
(PvdA) kon zich niet indenken dat een diesel na
50.000 kilometer gelopen te hebben nu al vervangen moet worden. Vol^^fe hem moet minstens
het viervoudige van de iVtand gehaald kunnen
worden.

Een Evangelische politiek
Sociale gerechtigheid
Ruimte voor
particulier initiatief

A. R.

Rondvraag

De heer Wesselink (VVD) maakte B & W attent
op de slechte afwatering van de Almenseweg. Op
een vraag van hetzelfde raadslid wanneer de
rioolwaterzuiveringsinstallatie klaar is antwoordde de voorzitter dat de verwachting is eind 1966.
Voorts vond de heer Wesselink het zonde dat het
postkantoor gesloopt zal worden. Het gebouw is
nog goed en bovendien is er niet voldoende parkeerruimte (op dezelfde plaats zal nl. een nieuw
kantoor verrijzen). Is er geen ander terrein zo
vroeg hij: want het is zonde dat er zo'n twee ton
(kosten voor slopen en aanbrengen lift in het
nieuwe kantoor) overboord gegooid wordt.
De voorzitter antwoordde hierop dat de gemeente
hier geen zeggenschap over heeft en dat het zuiver een beleidskwestie van de PTT is.
De heer Bannink stelde voor i.v.m. het noodpostkantoor in de oude Nutskleuterschool het bord
éénrichtingsverkeer te verplaatsen van de Schoolstraat tot aan de Smidsstraat. B & W zullen dit
nader bekijken, aldus de voorzitter.
Voorts was de heer Bannink van mening dat niet
de WD-raadsleden de ijsbaanvereniging in Vorden hebben opgericht, maar dat deze vereniging
dankzij de initiatieven van het Nutsbestuur is
opgericht. In het plaatselijk blad „Contact" werd
nl. in een advertentie gesuggereerd dat deze ijsbaanvereniging door de VVD (afd. Vorden) tot
stand was gekomen.
De heer Klein Brinke (PvdA) werd desgevraagd
medegedeeld dat de weg van het „Heidepol" tot
aan het Werkse Veld in het najaar met puin zal
worden verhard.
Voorts gaan er geruchten, aldus de heer Klein
Brinke, dat er in plan „Zuid" in het gedeelte dat
bestemd is voor bungalow-bouw, iemand een garage wil plaatsen.
Dit is bekend, aldus de voorzitter. Wij hebben dit
probleem aan de stedebouwkundige voorgelegd en
die zal trachten hiervoor een oplossing te vinden.
Wethouder Wuestenenk (PvdA) had gesproken
met de voorzitter van de voetbalvereniging „Vorden", over de ligging van het terrein. Dit naar
aanleiding van opmerkingen van raadsleden in
vorige vergaderingen om het voetbalveld dichter
bij de kom aan te leggen. Trots deze opmerkingen
was de heer Kuiper (voorzitter van „Vorden")
van mening dat het voetbalveld op de huidige
plaats moet blijven, het is nl. het mooise veld uit
de omgeving.
De heer Koerselman (PvdA) stelde de vraag of
de grond langs de spoorbaan in plan „Boonk" gebruikt kon worden voor het aanleggen van volkstuintjes. De voorzitter antwoordde hierop dat hier
t.z.t. een plantsoen zal worden aangelegd.
De heer Koerselman vroeg B & W verder of de
gemeente één lijn wilde trekken voor wat betreft
het opknappen van gemeentewoningen. De voorzitter antwoordde hierop dat het in de bedoeling
ligt aan die bewoners een subsidie te verstrekken
die 12% jaar een woning bewonen. Deze subsidie
zal in de toekomst worden verstrekt.

Nog
5 dagen
en dan stemmen
op MANNEN
die het
gemeentebelang
boven
eigen belang
stellen.
DIE MANNEN HEEFT DE

KVP
Geef ons de vijf

KVP lijst 5

L
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Geen woorden, maar DADEN
Geen woorden voor de schijn.

Als voorstanders van een eerlijke en open
politiek menen w\j te mogen en te moeten
concluderen, dat de Boerenpartij in haar
propaganda voor de komende Raadsverkiezingen de normen van een eerlijke en
fatsoenlijke reclame verre heeft overschreden.
DE KIEZERS GAAN THANS STEMMEN
VOOR DE GEMEENTERAAD.

De C.H.D. wil
rechtvaardig zijn!
Stemt, juist nu C.H.D.

Zaken van laiidspoütiek, telefoonaansluitingen, ambtenaren, geldontwaarding enz.
enz. staan hier volkomen buiten.
U durft afschaffing zwaarder loonbelastingtarief op overwerk en vakantietoeslag
aan de orde te stellen, terwijl juist uw
Tweede kamerleden meehielpen aan de tot
standkoming van deze onbillijke regeling.
Dat is spreken uit twee monden om alleen
door bedrog en misleiding stemmen te winnen.

v.d

Hoe u intussen over uw kiezers denkt moge
wel blijken uit uw benaming: „JAN MET
DE PET".

Een duidelijk beleid
met open vizier!
HET STREVEN IS GERICHT OP NAUWE SAMENWERKING TUSSEN WAT
TECHNISCH MOGELIJK, ECONOMISCH VERANTWOORD EN SOCIAAL NOODZAKELIJK IS.

Dringende^
oproep van de

Dit vinden wij een grove belediging voor
allen die door arbeid hun geld moeten verdienen.
Wij hopen dan ook, dat de in het verleden
altijd zo nuchtere Vordense kiezers op uw
opruiende, beledigende en onware propaganda een passend antwoord zullen geven.

P v.d. A LIJST
WELKE RAADSLEDEN STAAN ALTIJD OP DE BRES VOOR HET

particuliere eigendomsrecht
en een verantwoorde besteding
van onze gemeentegelden.
DIT KAADSVEri^^Ui BEWIJST HET VOOR DE ZOVEELSTE MAAL ! ! ! ! ! ! ! !

Boerenpartif

De VVD tracht ernstig prijsstijgingen en inflatie te vermijden en is er zich van bewust, dat dit alleen bereikt
kan worden door er ernstig naar te streven dat de loonkostenstyging de produktiviteit niet te boven gaat.

HET IS NU ZOVER ! l JUNI 1966 DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR !

ONS LAATSTE MEMO:
DENKT AAN UW PERSOONLIJKE VRIJHEID
DENKT AAN UW GEZIN, UW BEDRIJF,
UW TOEKOMST.

D
D

HELPT ONZE STRIJD TE VOEREN TEGEN STAATSALMACHT
HELPT ONS VOOR IEDEREEN GELIJKE RECHTSBEDELING TE
VERKRIJGEN
TENSLOTTE EEN BEROEP OP DE ARBEIDER ! ! !
MAG DE BOERENPARTIJ OP UW SOLIDARITEIT
REKENEN!

STEMT OP LIJST 2 - DE B.P.

Ook in het Gemeentebeleid is dit van groot belang. Dit
komt in het laatste raadsverslag tot uiting van onze
Irjstaanvoerder de heer WESSELJNK.
De VVD schroomt niet vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen „te zeggen wat er gezegd moet worden".
De economische toestand van vandaag stemt tot ernstig
nadenken, geef daarom uw stem niet weg aan diegenen
die, wanneer het ernst wordt, niet in staat zijn verantwoording te dragen.

Stem daarom V.V. D.
met candidaten die bewezen
hebben verantwoording te kunnen
en te willen dragen.
voor Vorden Vrijheid en Democratie

Boerenpartij

STEM LIJST

Een keus bepalen voor een
bepaalde partij kan moeilijk zijn
drukken

Anders gezegd: voor een grotere volkswelvaart dient
produktiviteit voorop te staan, welke de „ruimte" kan
scheppen voor hogere lonen.

'eevers
V.H. WOLTERS

OOK HET ADRES VOOR HANDELSDRUKWERK IN MEERDERE KLEUREN

DOCH OM UW KLANTEN DE JUISTE KEUS TE LATEN BEPALEN BEREIKT U
ALLEEN DOOR

REKLAME
Adverteer daarom in

CONTACT
HET MEEST GELEZEN BLAD VAN VORDEN EN OMSTREKEN.

