
30e jaargang no. 31
Donderdag 24 oktobrr 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 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 27 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Rasch van Drempt

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

19.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Wilhelmina Jeanette, dochter van J. A. Norde
en A Oortgiesen; Ronny, zoon van J. J. Smits en T. J.
Hietbrink,
Ondertrouwd: G, W. Nijenhuis en J. Regelink; J. F. van
't Spijker en B, G. Klein Ikkink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Hermina Assink, 92 jaar, weduwe van G. J.
Schurink.

AANKOMST SINT NICOLAAS
Zoals wij vorige week vermelden zou Sint Nicolaas za-
terdag 16 november om 14.00 uur op het station in Vor-
den aankomen. Dit moet echter zijn om 13.25 uur.

GEVONDEN VOORWERPEN
l herenportemonnaie inhoud ƒ 3,67; l grijs plastic za-
deldek; l nationale vlag met 2 meter stok; l rechter
voetbalschoen met grijze sok; l dubbele bruine linnen
fietstas; l zwart jonigensgymnastiekbroekje; l gouden
of doublé damesarmband; l kleine portemonnaie met
knipsluiting waarin ƒ 3,11; l baby-album; l aktetas,
waarin 3 schroevedraaiers en reparatiedoos; l paar lan-
ge, zwarte dames glacé handschoenen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat
5, telefoon 05752-1230.

NUTSKLEUTERSCHOOL ,DE KROEZESTULP'
Op donderdagavond 31 oktober zal in de Nutskleuter-
school ,De Kroezestulp' een ouderavond worden gehou-
den. Na het bespreken van schoolzaken en medede-
lingen door de voorzitter over het a.s. Sint Nicolaasfeest
zullen de leidsters door de ouders gestelde vragen be-
antwoorden. De heer E. Wellinga, direkteur streekschool
voor opleiding van kleuterleidsters te Arnhem zal spre-
ken over het onderwerp ,Wat zegt u de tekening van
uw kind'. Tjjdens de pauze worden de ouders in de gele-
genheid gesteld de werkstukken van de kleuters te be-
kijken.

OPBRENGST KOLLEKTE DIERENBESCHERMING
De kollekte ten bate van de Dierenbescherming heeft in
Vorden opgebracht ƒ 327,25.

avond goed geslaagd
en ^iermen mmerman blyk en

ook, ia fjorden populair te zijn.
De stunt van de ZD winkeliers in de Dorpsstraat om
door middel van een zegelaktie, waarbij een bepaald
aantal zegels recht gaf op een gratis toegangsbewijs
Gert en Hermien Timmerman in hun televisieshow in
Vorden te laten optreden, is een groot sukses geworden.
Ruim 800 man publiek trok deze voorstelling die gehou-
den werd in een grote feesttent aan de oprit naar kas-
teel Vorden. Uit het grote aantal bezoekers kan men
afleiden dat Gert en Hermien ook hier een grote popu-
lariteit genieten. Behalve het echtpaar Timmerman
werkten verder aan deze show mee het bekende akkor-
deonduo de .Frontalini's. Zowel voor als na de pauze
speelden zij een potpourri van bekende liedjes dat de
aanwezigen tot spontaan meezingen dwong.
Voor de pauze kreeg men verder nog een optreden te
zien van Peter Oran. Zijn goocheltrucs kwamen in deze
tent niet goed tot zijn recht omdat de meeste mensen
te ver van het toneel afzaten om een en ander goed te
kunnen volgen. Het zakkenrollen was daarentegen wel
een sukses. Dat Peter Oran het rollen verstond onder-

vond o.a. burgemeester A. E. van Arkel die enkele ma-
len, tot hilariteit van het publiek, onopgemerkt van zijn
horloge beroofd werd. Het nieuw ontdekte talent, zan-
geresje Ria Carels zong zowel voor als na de pauze een
tweetal songs waarvan het ,Olé oké' een prettig in het
gehoor liggend liedje bleek.
Gert en Hermien gaven tijdens deze show duidelijk blijk
van hun vocaal kunnen. Het door Hermien gezongen
,Blacky' en het door Gert in de Nederlandse versie ge-
zongen .Delila' waren voor de pauze de toppers. Ook
voor zijn gezongen ,Ave Maria' mocht Gert een gul ap-
plaus in ontvangst nemen. Gedurende deze show werden
de artiesten terzijde gestaan door bassist Tonny Sottee
en drummer Frans de Groot. Beide zijn reeds meer dan
10 jaar bij Gert Timmrman werkzaam.
De show werd op amusante wijze aan elkaar gepraat
door conferencier Jack Reinders. Zijn kreatie als sol-
daat voor herhaling werkte flink op de lachspieren.
Alles bij elkaar een vlotte show waar met plezier naar
geluisterd en gekeken werd.

Oofe de jeugd ken genieten van de beatmuziek
De ZD winkeliers hebben wel voor elck wat wils be-
dacht bij hun zegelaktie want voor de jeugd was er za-
terdagavond in de feesttent een knal-beatavond. Voor
deze gelegenheid had men een tweetal bekende bands
weten te kontrakteren. Dat waren in eerste instantie
,The Outsiders' uit Amsterdam. Bovengenomde group
heeft als startcity A'dam. Ze bestaan uit Wally Tax zang
Ronny Spiender leadgitar, Frank Bake bas en Leendert
Buzz drums. De sound die ze deze avond in Vorden ten
gehore brachten was meer afgestemd op de .under-
ground'. De formidabele muzikaliteit van Wally Tax be-
heerste de gehele band. Muzikale inzichten- had deze
band pertinent want voor het publiek, ca 8 a 900 man,
dat deze muziek niet kende, kwaaa er toch een climax.

The Outsiders probeerden achterWnvolgens de volgen-

de instrumenten te hanteren: bas, citer, fluit, tamboe-
rijn, piano, drums en solozang.
De tweede group die deze avond optrad was ,The Buf-
foons' uit Enschede. Deze close harmony group no. l
bestaat uit Hilco ter Heide zang, Gerard van Tongeren
zang, Bob Luiten bas, Ben de Groot organist-pianist,
Maarten Assink drums. Deze group wist zo'n gezellige
sfeer te scheppen dat de gehele tent meedanste, mee-
schreeuwde, huppelde enz. Vooral de nummers waar Eil.
lerd van Tongeren en Maarten Assink als kopstem fun-
geerden sloegen goed in. The Buffoons wisten zelf hun
nummers precies na te spelen van de plaat (hetgeen bij
een andere group bijna niet mogelijk is). Binnenkort
staat er voor The Buffoons eöl toernee door Amerika
op het programma, waar ze ̂ ^ wereldfaam proberen
waar te maken.

HACKFORTFEEST OP 13 NOVEMBER

Op woensdag 13 november zal in de openbare lagere
school weer het traditionele Hackfortfeest worden ge-
vierd. Het is een traditie gewor^^idat de nieuwe leer-
lingen, die de openbare dorpsscnBl in het daarop vol-
gende jaar hopen te bezoeken, reeds als kennismaking
dit Hackfortfeest kunnen meemaken. Ook kunnen zij
aanwezig zijn als Sint Nicolaas de laagste klassen van
de school bezoekt. Dit zal zijn op 5 december 's morgens
om 9 uur.

GESLAAGDE KOLLEKTE RECLASSERING

De opbrengst van de kollekte ten behoeve van de Na-
tionale Reclassering bedroeg ƒ 2.149,25. Een prachtig
resultaat. Het komité betuigt dan ook zijn grote tevre-
denheid en oprechte dank aan alle goede gevers en de
onmisbare kollektanten.

Eet NU goedkoop Fruit
Fruitteeltbedrijf „Medler

J. W. LUCASSEN - D 153 - Telefoon 6811

JAARVERGADERING JONG GELRE (DAMES)

De afdeling dames van Jong Gelre hield onder leiding
van mejuffrouw T. Pardijs een druk bezochte leden-
jaarvergadering in café-restaurant ,'t Wapen van Vor-
den' (F. P. Smit).
Uit de diverse jaarverslagen bleek dat de afdeling zich
in toenemend ledental mocht verheugen en dat het voor-
bijgaande boekjaar sloot met een bevredigend kassaldo.
Een zevental nieuwe leden werden door de presidente
van harte welkom geheten. Verder werd medegedeeld
dat op 2 november met de afdeling Apeldoorn geza-
menlijk een dropping in de omgeving van Klarenbeek
worden gehouden.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd inplaats van me-
juffrouw Eggink gekozen mejuffrouw G. Stegeman. De
presidente dankte mejuffrouw Eggink voor alles wat zij
in het belang van de afdeling had verricht.
Verder zullen deze winter enige sport- en spelavonden
worden belegd. Het verdere van de avond werd met
spel gevuld. Aan het slot werden crocusbolletjes voor
een kweekwedstrijd uitgereikt.

OPEN UW HART EN UW BEURS VOOR HET
GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND

Het is een lustrumkollekte. De tiende door en voor alle
gezindten ten behoeve van de geestelijk misdeelde me-
demens. Na negen jaren is het doel meer dan bekend.
Zorg voor het misdeelde kind en zorgmindering voor de
ouders.
Veel is reeds bereikt maar nog meer is er te doen. Par-
tikulier initiatief is noodzakelijke voorwaarde om over-
heidssubsidie te verkrijgen. De Algemene, de Katholie-
ke en Protestants-Christelijke sociaal pedagogische
zorginstellingen werken nauw samen met de drie ou-
derverenigingen waardoor dagverblijven, peneiontehui.
zen, internaten, observatiecentra en werkplaatsen kon-
den worden opgericht.
Dankzij uw geldelijke steun kon reeds veel maatschap-
pelijk werk worden verricht. Moge uw voorspoed en
uw gezinsgeluk met wellicht gezonde kinderen uitgangs-
punt zijn voor een extra bijdrage aan deze lustrumkol-
lekte opdat voor het geestelijk misdeelde kind het ma-
ximum aan menselijk geluk bereikbaar wordt.
Deze kollekte wordt u van harte aanbevolen door de 3
ouderverenigingen: Voor het Zorgenkind (R.K.); Phi-
ladelphia i(Prot.-Chr.) en Helpt elkander (Algemeen).

\\EHME NIEUWS
Als eerste gezellige avond werd ons op donderdag 17
oktober door bemiddeling van het Prinses Irenefonds
een toneelavond aangeboden^^teiorgd door het toneel-
gezelschap ,De Micro's' uit dQ^ni.
Het blijspel ,De aardappeleters' werd door deze groep
zeer goed gebracht. Het gegeven van het stuk, waarbij
een gezin de beschikking kreeg over een belangrijk ka-
pitaal, waarbij als voorwaarde gesteld was, dat er geen
aardappelen meer genuttigd mochten worden, werkte
danig op de lachspieren van de toehoorders.
Met de wens dit gezelschap nog eens te mogen terug-
zien, werd met een dankbaar applaus voor het genotene
afscheid genomen.

,KLAAROVERS' DORPSSTRAAT

Zoals bekend worden de leerlingen van de openbare la-
gere school dorp, die na de ochtend- en middagschool-
tijd de Dorpsstraat over moeten steken, hierbij geholpen
door de .klaarovers', hierbij geassisteerd door iemand
van het onderwijzend personeel.
Toch kwam de vraag naar voren of de klaarovers ook
niet ingeschakeld konden worden voor schooltijd. Het
onderwijzend personeel is van mening dat het verkeer
op de rijksweg nu een zodanige intensiviteit heeft aan-
genomen dat ook nu 'smorgens om half negen en 's mid-
dags om kwart over een de klaarovers ingeschakeld
zullen worden.
Deze regeling zal ingaan op maandag 28 oktober. De
plaats van oversteken blijft gelijk aan de bestaande nl.
tussen ,t Wapen van Vorden' en de firma Groot Obbink.
De tijd is tussen tien voor half negen en half negen en
tussen vijf over een en kwart over een. Het is wel zaak
dat iedereen zich stipt aan deze tijden houdt.

GOUDEN JUBILEUM VAN HERMAN MOLENDIJK
ALS DRIJVER
Maandag 21 oktober 1968 heeft de heer H. A. Molen-
dijk, voor vele Vordenaren beter bekend als Herman
van de Slüter, het unieke feit herdacht dat hij 50 jaar
lang meeging op de jaarlijkse drijf jachten van het land-
goed 't Onstein onder Vorden. Van deze 50 jaar is hij
ruim 40 jaar rechtervleugelman geweest, een funktie
die vanzelfsprekend aan de meer ervaren drijvers wordt
opgedragen.
Hij heeft het drijven altijd met veel plezier gedaan en
beschouwde het als een liefhebberij, die elk jaar enkele
malen kon worden beoefend. Omdat zijn vader vroeger
pachter was van 't Onstein debuteerde Herman uiter-
aard als 16-jarige boerenzoon op zijn eerste drijfjacht,
waarbij de landgoedeigenaar, wijlen Baron A. C. C. van
der Heyden van Doornenburg een der schutters was.
Meer dan 40 jaar ging hij op jacht met de baron die een
sportief en uitstekend schutter was die praktisch nooit
misschoot, zegt Herman. Smakelijk kan hij u ook ver-
tellen over de vele staaltjes die hij al die 50 jaren heeft
meegemaakt.
Herman, die na het overlijden van de baron nog ruim
6 jaar meeging met de jacht van de heer Oorlog uit
Doetinchem, heeft de laatste vier jaar gedreven met de
nieuwe landgoedeigenaar de heer M. J. A. M. Janssen
en het bevalt hem nog best, al gaat het lopen niet zo
snel meer.
Het zeldzame feit is niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Na de jacht, toen het tableau van tiro's, petoets, kool-
duiven, markollen e.a. op het gazon voor het kasteel
lag uitgespreid, wenste de heer Janssen zijn trouwe drij-
ver van harte geluk en dankte hij hem voor de vele hulp.
Hij overhandigde hem enkele passende cadeaus en hoop-
te dat hij nog verschillende jaren in gezondheid de jacht
zou mogen meemaken. Ook de jagers en zijn kollega
drijvers wensten de heer Molendijk van harte geluk met
dit zeldzame feit.

VERLICHTINGSKONTROLE WERD EEN SUKSES

Gedurende drie avonden werd in Vorden bij verschillen-
de garagehouders een verlichtingskontrole gehouden,
hetgeen werd georganiseerd door de plaatselijke afde-
ling van Veilig Verkeer in samenwerking met de ga-
ragehouders.
Zoals we reeds eerder mededeelden, werden er begin
vorige week 83 autoverlichtingen gekontroleerd. Don-
derdag- en vrijdagavond werd er bij de garages Kurz
en Boesveld gekontroleerd nl. 61 verlichtingen. Alles bij
elkaar dus 144.
Op het marktplein werden vrijdagmorgen en -middag
achterspatborden van fietsen wit geverfd door leerlin-
gen van de lagere landbouwschool. Ook kregen de scho-
len een beurt. Bij elkaar werden er zo'n 700 spatborden
geverfd.

LEDENVERGADERING BIJZ. LAGERE SCHOOL

Woensdagavond werd in een der lokalen van de bjjz.
lagere school aan Het Hoge een algemene ledenverga-
dering gehouden, waarvoor een matige belangstelling
bestond.
Na een kort openingswoord door de voorzitter, ds. J.
H. Jansen, verkreeg de sekretaris, de heer H. J. Be-
renpas, gelegenheid tot heit uitbrengen van het jaarver-
slag over het afgelopen jaar. Spreker ging op uitvoe-
rige wflze het wel en wee van de school na, waaruit wij
in het bijzonder aanstippen dat het leerlingental thans
273 bedraagt. Aan de school zijn thans 8 leerkrachten
verbonden t.w. 5 mannelijke en 3 vrouwelijke. De Chr.
kleuterschool ,De Springplank' aan de Schoolstraat
wordt geleid door 2 kleuterleidsters. De verhouding tus-
sen ouders-bestuur en personeel werd zeer goed ge-
noemd.
De penningmeester, de heer Ten Broeke, deed rekening
en verantwoording van het financieel beleid. Uit een
en ander bleek dat de financiën van de school weer ge-
zond waren. Tot leden van de kaskommissie voor het lo.
pende jaar werden aangewezen de heren H. W. Esselink
en Spreijers. De aftredende bestuursleden, de heren G.
Lenselink en H. J. ten Broeke, werden herkozen.
Het hoofd van de school, de heer Zeevalkink, deelde me-
de, dat de gemeente thans gelden beschikbaar heeft voor
de verbouwing van de voorgevel der school zodat deze
thans van moderne ramen met meer lichtoppervlak kan
worden voorzien. Getracht zal worden de aanbesteding
op korte termjjn te doen plaatsvinden.
Bij de rondvraag kwam naar voren om de school in-
plaats van 's middags 12 uur om kwart voor twaalf de
lessen te beëindigen, zulks in verband met de veiligheid
van de leerlingen in het verkeer. Het bestuur zegde toe
•een en ander onder ogen te zien.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer Zeevalkink
voor in dankgebed.

GROTE BELANGSTELLING BIJ START DEKENALE
AKTIE '68 TE KRANENBURG

Pater H. Teunissen van Huize 't Spijck te Eefde, die
l verbonden is als aalmoezenier aan de jeugdgevangenis
1 te Zutphen, heeft de dekenale aktie 1968 in de Kranenr
burg ingeleid. Voor een groot aantal belangstellenden,
ook van elders, sprak hij over een der aktuele proble-
men van de tegenwoordige tijd: .Leidt generatieverscb.il
tot moeilijkheden ?'
Pastoor Van Berkel opende deze avond in zaal Schoen-
aker met een kort welkomstwoord; hij wees er op dat
deze dekenale aktie is ontstaan uit de werkgroep Warns-
veld met het doel om de veranderingen die in gezin en
maatschappij optreden, te kunnen volgen. Omdat de
moglijkheden van voorlichting en bezinning er wel zijn,
maar voor een parochie te beperkt, doet men dit in de-
kenaal verband.
In zijn boeiende inleiding bracht jeugdaalmoezenier P.
Teunissen naar voren dat de probleemmoeiiykheden tus.
sen jong en oud tegenwoordig ,in' schijnen te zijn en in
de publiciteitswereld tot een punt van diskussie worden
gemaakt. Bijna dagelijks ook worden we gekonfronteerd
met een bonte reeks jeugdverschijnselen. Er zijn veel
vormen van jeugdig samenzijn, men heeft ook behoefte
aan oriëntatie. Veel ouderen hebben nog te vaak het
woord .vroeger' in de mond; de jeugd van tegenwoordig
kan soms enorm .rommel' maken, maar, aldus spreker,
misschien is het nodig. Belangrijk is het dat de ouders
de jeugd durven zien in de tijd en de plaats waarin ze
staan. Kenmerkend voor onze tijd en beschaving is het
dat we de verhouding jong-oud aanduiden als een be-
trekking tussen de generaties.
Heeft de volwassene nog wat te zeggen over de jeugd
van nu ? In het verleden was er eeni grote mate van
zekerheid bij de ouderen, men moest dat doen en dat la-
ten, maar door het wegvallen van de tradities verandert
alles snel en zijn velen niet meer zeker van zichzelf. De
jeugd komt in kontakt met de wereld en de volwassene
kan de schijn niet meer ophouden. De jeugd doorziet
hen. De jongeren waarderen echter het positieve, maar
verachten voze principes.
Spreker wees er op dat autoritair optreden konfliktsitu-
aties schept en juist prikkelt tot tegenakties. De vol-
wassene van nu is ergens ,te kijk' komen staan; tal
van maatschappelijke betrekkingen staan nu ook open
voor de jongeren, het algemene ontwikkelingsniveau van
de ouderen is dikwijls geringer.
Naast het verstedelijkingsproces is er nog een andere
oorzaak van mogelijkheden tot konflikten: er is een gro-
te verzakelijking van kontakten. De mens van nu wordt
min of meer een soort nummer, de persoon ziet men niet
meer. Dit leidt tot steeds minder geborgenheid van de
volwassenen en dringt door tot in het gezin.
Als derde belangrijke punt bracht spreker naar voren
de kwestie van het vooroordeel. Zowel bij de jeugd als
ouderen zijn bepaalde stereotypen in gebruik bv. de
jeugd vindt de ouders ouderwets, lekker burgerlijk, ze
kunnen niet meer omschakelen, dus een soort kraak-
mentaliteit. De ouders vinden dat de jeugd ongrijpbaar
is geworden, materialistisch, weinig of geen normbesef,
sexueel ontremd, geen eerbied meer voor het gezag.
Het zijn meestal gezegden die zo gemakkelijk worden
overgenomen, de jongeren hebben ook op veel punten
waardering voor de ouders. Spreker wees er op om de
kinderen de kans te geven om zich zelfstandig te laten
ontplooien en tot een eigen meningsvorming te schep-
pen. Zij komen in een totaal andere wereld te staan en
in die wereld van morgen, waarin zo ontzaggelijk veel
en snel verandert, zullen zij de nodige flexabiliteit moe-
ten hebben. Voor elke ouder is het zeer moeilijk om in
het leven van yandaag verder te kijken dan een paar
jaar. Wij moeten hen voorbereiden op de wereld van
nu en niet in de .ivoren toren' laten zitteni. Belangrijk
is het gezin, waarin men voor elkaar open staat en
waar wederzijds begrip voor elkaar bestaat.
Na de pauze ontspon zich nog een levendige diskussie
over bepaalde onderwerpen. Pastoor Van Berkel dankte
de inleider voor zijn zeer duidelijke uiteenzettingen.



presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Voor een heerlijke erwtensoep

Varkenspootjes 3 stuks
Hamschijf 500 gram 248
Slavinken 3 stuks

met klein beentje500 gram

98
198

Bieistuk taartaar
Runderlappen

3 stuks 158

500 gram 248

Heeft u onze Gelderse Rookworst, al geproeft ? ?
EIGEN FABRIK^LT

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:
1ste kwaliteit RUNDERVOORBOUTEN per kg 3.90
1ste kwaliteit RUNDERACHtAtBOUTEN per kg 4.90DIEPVRIESKLAAR

ZONDER ENIGE KOSTEN

150 gr ham
150 gr palingworst

98

79

200 gr boterhamworst 49
100 gr lever 69

Uit onze groente afdeling
BIJ UW KLAPSTUK

Hutspot

Cox orange de handappel

Geschrapte wortelen
met peterselie

Fijne handperen

500 gram 29

I'l2kilo 98

500 gram 39

l kilo 49

Grote handsinaasappelen s voor 1 29

appelmoes

200 gram chocolaadjes
10 pennywafels
2 pak koffiekoeken
Ovenverse krentenbroden
Tuc zoutjes per pakje nu

129
98
98
98
59

• •• 3 blikjes fruit heerlijk voor de bowl •
* perziken, abrikozen, fruitcocktail *
* samen 169

Literblik doperwten fijn 99
%nox erwtenspoep per blik nu 98
2 blikjes soepballen 119
Jampot met 8 knakworsten 98

Goudkoffie per pak 19O
elk 2e pak 125

Goudthee pak 250 gram 119

| VOLOP ZURE HARING J
l EN ROLMOPS t

Zoete Spaanse wijn per fles 259
Vruchtenwijn met cherry brandy

per fles 325
250 gram zoute pinda's 89

Zuivere honing per pot 119
2 zak a 250 gram macaronie 59

400 gram

CHOCOL ADEC AR AM ELS
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Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje

Wilhelmina - Jeanette
(Linette)

J. A. Norde
A. Norde-Oortgiesen

Vorden, 20 oktober 1968
Wilhelminalaan 5

Dank aan God die ons ver-
blijdde met de geboorte van
een zoon.
Wij noemen hem

Jeroen
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen

Jeronimus Franciscus
G. J. Tolkamp
G. L. Tolkamp-

Groot-Kormelink
Ton
Caroliene en Regime

Vorden, 22 oktober 1968
Ruurloseweg D 144 a

God schonk ons een dochter
en zusje

Esther Johanna Gerdina
(Esther)

W. D, Jansen
J. B. Jansen-Nijhuis
Christof, Barthold,
Tristan

Vorden, 22 oktober 1968
.Schreevoord' D 59 a

Aan allen die op welke wij-
ze dan ook ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, onze hartelijke dank.

G. Nijenhuis
A. Nijenhuis-

Zweverink
Vorden, oktober 1968
.Hogevonder' D 67

Aan allen die op enigerlei
wijze onze 55-jarige huwe-
lijksdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt,
betuigen wij langs deze weg
onze hartelijke dank.

Fam. G. Gosselink-
Bijenhof

Vorden, oktober 1968
Raadhuisstraat 27

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor uw me-
deleven, ons betoond bij hét
overlijden van onze lieve
vrouw en moeder

M. M. Pardijs-Hilferink
Uit aller naam:
M. Pardijs en
kinderen

Vorden, oktober 1968

Aan komen lopen: Reepin-
certje. J. W. Lenselink
Lochemseweg D 43

Te koop: G.o.h. witte Pel-
grim keukenkachel ƒ 50,—;
witte kinderwagen ƒ 35,—
en kinderbox met dekje
ƒ 25,—. J. C. v. d. Linden,
Prins Bernhardweg 7, Vor-
den

(Metselen zonder specie)
SCHOORSTEENPLATEN

al vanaf ƒ 28,—
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Stoof peren, Win-
terjan. G. J. Rossel, B 34

Te koop: Ha stoppelknollen
H. Bosman bq 't zwembad

Te koop wegens verhuizing:
G.o.h. elektr. fornuis; Jaars-
ma haard; gasgeiser; radio-
t.v.-tafelkombinatie; vloer-
bedekking en hardboard ka-
mer; badkamerkachel.
H. J. te Lintelo, B. v. Hack-
fortweg 39

TELEVISIETAFELS
keuze uit vele model-
len

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd per l nov. of la-
ter: Een huishoudelijke hulp
voor hele of halve dagen.
Inlichtingen bureau Contact

Gevraagd: Goede werkster,
2 dagen per week, liefst
maandag en vrijdag.
Inlichtingen bureau Contact

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Bijzettafels
Eikenhouten
bloempotten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd voor 3 a 4 dagen
per week: Hulp op de boer-
dery. E. J. ter Maten, C 70
Vorden

Te koop: Voederbieten,
groenkraag. H. Hesselink,
.Spieker' B 74, Vorden

«Gevraagd: Huishoudeüjke
hulp 5 daagse werkweek.
Inlichtingen bureau Contact

Te koop: Z.g.a.n. knollen-
plukker voor paard.
Gebr. Barendsen, Zutphen-
seweg, telefoon 1261

Te koop: l paar voetbal-
schoenen maat 33. B. ,Vlog-
man, Nieuwstad 14, telefoon
1321

Te koop: 2 roodb. pinken en
2 zwartb. pinken, 18 maand
oud. B. Koers, Kranenburg

\ JAN VAN BOMMEL

> en
i

JACOBAJOHANNA MAAS

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 25 oktober om 14.00 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
De kerkdienst vindt plaats om 14.30 uur in
de Geref. kerk te Vorden. De weieerwaarde
heer ds. A. J. Bos van Halle hoopt het hu-
welijk te bevestigen.

Vorden, oktober 1968
Hengeloseweg 11
,Het Enzerink' C 127

Toekomstig adres: Zutphenseweg C 78,
Vorden.

Receptie in café-restaurant ,'t Wapen van
Vorden' (F. P. Smit) van 19.00 tot 21.00 uur.

-

i

::

GERUIT NIJENHUIS

en

JANTJE REGELINK

hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag l november a.s. n.m.
14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Her v. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, oktober 1968
Wildenborch D 67 / Wildenborch D 73

Toekomstig adres: Stationsweg 5, Vorden.

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

j

-• •
:~

"":"

Op maandag 28 oktober a.s. hopen onze lieve ?|
ouders

H. SCHOTSMAN

N. SCHOTSMAN - VAN LONDEN

hun 12% -jarig huwelijk te herdenken.

"
: :•

::

Tienie
Nellie

Vorden, oktober 1968
Zutphenseweg 60

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-rest.
,'t Wapen van Vorden' (F. P. Smit).

j
"
o

Op dinsdag 29 oktober hopen wij ons 25-jarig l}
huwelijksfeest te vieren.

G. W. EIJERKAMP

N. EIJERKAMP - LOK

Vorden, oktober 1968
Zutphenseweg 2

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00
uur in café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
(F. P. Smit).

>J/^ISMS
-,",--.-

"*

l~ *
-

Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen,
onze geliefde vader, groot- en overgrootvader

WILLEM BOUWMEESTER

weduwnaar van Johanna Maria Veltkamp

in de ouderdom van bijna 83 jaar.

2 Kor. : 5 vers l

Vorden: H. J. Bouwmeester
G. Bouwmeester-Hakkert

Eefde: Joh. Brummelman
Ruurlo: G. G. Zoerink-Bouwmeester

H. Zoerink

klein, en
achterkleinkinderen

Vorden, 16 oktober 1968
Klein Windenberg E 88

De begrafenis heeft maandag 21 oktober op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Weekend-reklame
van de bakker
5 GESORTEERDE GEBAKJES voor ... ƒ 2,50

STAAF BANKET ƒ 1,5»

ROOMBOTERCAKE ƒ 1,80

LEKKER KRENTENBROOD ƒ 1,85

IDEM ROZIJNENBROOD ƒ 1,85

SUIKERBROOD ƒ 1,69

ZWITSERSE MELKBOLLEN

heerlijk brood, 400 gram ƒ 0,48

ZWEEDS BROOD

op de ovenvloer gebakken volgens
oud recept, 800 gram ƒ 0,92

Maak uw koffietafel gezellig
met onze

ft HARDE BROODJES

ft MAANZAADBROODJES

ft ECHTE KADETTEN

ft PUNTBROODJES

ft RONDE BOLLEN

ft KRENTENBOLLEN

ft EN DAN ONZE ,GROFJES'
LEKKER EN LICHT VER.
TEERBAAR BRUINBROOD

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

Telefoon 1384

NIEUW NIEUW

Nu in enkele minuten uw

naambordje
kant en klaar.
Duidelijk en verantwoord van vorm
vanaf ƒ 3,95

JOOR SCHUMM-NAAMPLAATJES

NATUURLIJK NAAR

JDoe-het-zelf Centrum
HARMSEN . Schoolstraat 6 _ Vorden

adidas
met de banden

voe.tbalschoen
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kent u onze kollektie
VESTEN
en
PULLOVERS ?
FANTASTISCHE KWALITEIT

GROOT ASSORTIMENT EN

VOORDELIG IN PRIJS !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEVRAAGD:

Flinke leerling
OF AANKOMEND HOVENIER
zo spoedig mogelijk.

Hoveniersbedryf

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg - Vorden . Telefoon 1508

7-a, wy. faAfon, made
„£e*tt" mat stnaak.

Jacks
MET MENTON (bont) GEVOERD

HELEMAAL ,IN'

MET EN ZONDER CAPUCHON

Jassen
JUIST UNIEK IN STIJL

OOK IN LODEN

TERLENKA MET GEHEEL BONT
GEVOERD

Winterjassen
GROOTSE KOLLEKTIE
HERENKLEDING

CAMEL . MOHAIR . LODEN

VLOTTE MODELLEN

Kom eens aan en u komt weer

250 gram ijscups 98 et
4 pakjes margarine 159 st — 10%

l pot aardbeienjam nu 119 et — 10%

l blik erwtensoep van 98 et voor 79 et — 10%

1 pak café noir 85 et — 10%

2 pakken cacao slechts 89 et — 10%

150 gram snyworst 89 et

100 gram casselerrib 89 et

l zak aardappelen 59 et

l kilo bananen 89 et.

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281



KREBBERS & J A ARS M A
KUNDIG & BETROUWBAAR ((

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen

introduceren wij voor televisieapparaten
een REPARATIE- en ONDERHOUDSOVEREENKOMST
gecombineerd met een TERUGKOOPVERKLARING

De REPARATIE- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST houdt In:

1e. dat u voor slechts ƒ 20.— per jaar bent gevrijwaard tegen
onverwachte en mogelijk hoge kosten gedurende de levens-
duur van het apparaat.

2e. dat defecte onderdelen (ook kostbare, zoals beeldbuis,
kanalenkiezer etc.) GRATIS geleverd worden.

3e. dat wij ons verplichten het toestel regelmatig te onderhou-
den. Dit garandeert u: a. de beste ontvangst

b. de maximale waarde bij inruil
De perfecte staat waarin uw toestel daardoor blijvend ver-
keert stelt ons in staat deze overeenkomst te combineren
met een

TERUGKOOPVERKLARING

Hierop wordt het bedrag vastgelegd dat u later bij eventuele
inruil van het toestel terugontvangt.
U weet dus waar u aan toe bent.

Alleen Krebbers & Jaarsma nv met de grootste
service-organisatie in Oost-Nederland kan een dergelijk uniek
aanbod aan het televisiekopend publiek doen.

Vraag nadere inlichtingen bij een van onze vestigingen.

UI

DE NIEUWSTE MODELLEN Cserie 19693 VAN ALLE BEKENDE MERKEN:
PHILIPS, GRUNDIG, ARISTONA, Ba.O, ERRES, BLAUPUNKT, TELEFUNKEN etc. etc,

DE GROOTSTE COLLECTIE VAN OOST-NEDERLAND

PRIJZEN REEDS VANAF
gespreide betaling mogelijk

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Te l: (05700) 170 03

ZUTPHEN' Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050
EMPE Emperweg68 Tel:(05758) 392

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

weerbestendig.
Keuze uit verschil-
lende maten en kleu-
ren

Doe-het-zelf -centrum
Harmsen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Retexturingsbedrflf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorme aanvraag
ook gedurende deze maand
mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

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

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

£om bij ons eigentijdse
dameskleding maken in 'n
leuk gezellig atelier.
Voor diverse werkzaam-
heden kunnen we weer
meisjes plaatsen!
Kom vrijblijvend eens in-
lichtingen vragen overdag
of 's avonds.
Confectiebedrijf

D. J. LAMMERS
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUIF.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 14 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

Sigarenmagazijn Centrum
DINSDAG 29 OKTOBER DE GE-
HELE DAG

GESLOTEN
Zutphenseweg 2

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek van 30 okt. . 9 nov.
kryg je GRATIS een vulboek by het kopen van
kinderboeken voor ƒ 5,— of meer.

Boekhandel Fa Hietnrink

IN ONZE SUPHRMARKT IS PLAATS
VOOR EEN

Net Winkelmeisje
Supermarkt Remmers
Zutphenseweg 41

Veilig Verkeer Vorden
Ledenvergadering
OP DINSDAG 29 OKTOBER A.S.
's Avonds 8 uur in café Eskes



TWEEDE BLAD CONTACT . Donderdag 24 oktober 1968 - Nummer 31

RAADSVERGADERING

Door beëdiging van de heer H. Tjoonk tot lid van de
raad was deze voor het eerst weer voltallig in de dins-
dagavond gehouden vergadering.
Over het punt liberalisatie huur. en woonruimtebeleid
in de provincie Gelderland ontspon zich een langdurige
diskussie.
De Stichting tot huisvesting van bejaarden te Vorden
verkreeg goedkeuring tot gemeentelijke garantie voor
du betaling van rente en aflossing van een te sluiten
geldlening groot ƒ 870.000,—• ten behoeve van de uit-
breiding van het bejaardentehuis ,De Wehme'.
Voordat de agenda werd afgewerkt verkreeg de heer
Gotink gelegenheid een. verklaring af te leggen inzake
zijn partijfraktie. De heer Gotink zei dat op 19 oktober
jl. werd opgericht de politieke groepering Binding-
Rechts. Zoals u wellicht al wist, aldus spreker, is deze
groepering ontstaan uit een groep mensen die zich heb-
ben afgescheiden van de Boerenpartij. Deze afschei-
ding was van uitsluitend organisatorische aard en wel
in die zin, dat de afgescheidenen zich onmogelijk meer
konden verenigen met de ondemokratische handelwijze
van de Boerenpartij, in partijverband en de geringe in-
spraak die de leden toebedeeld werd. Mede namens mijn
fraktiegenoot de heer Gerritsen, deel ik u thans mede
dat wij voortaan onder de naam Binding-Rechts zitting
zullen, blyven nemen in deze raad. Daar wij allen het
beginselprogramma van de Boerenpartij onderschrijven
en omdat wij deze beginselen als basis genomen heb-
ben voor onze nieuwe politieke organisatie, hebben wij
naar alle eer en geweten dit besluit genomen.
Op een vraag van wethouder Lenselink of bij eventuele
verkiezingen deze verklaring door deze zullen worden
onderschreven, merkte de heer Gotink op dat deze ver-
klaring zowel in de bestuurs- als in de afdelingsverga-
dering is vastgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede, dat van Ged.
Staten het besluit was binnengekomen waarbij de goed-
keuring werd onthouden aan de 81ste wijziging van de
gemeentebegroting 1968 tot uitbreiding en verbetering
van de bijz. lagere landbouwschool in verband met het
feit, dat de vereiste financieringsmiddelen niet beschik-
baar waren. Zodra deze middelen alsnog beschikbaar
komen kan een nieuw besluit tot wijziging van die be-
groting worden ingezonden. Spreker deed hierna de
mededeling dat zulk een besluit thans aan Ged. Staten
ter goedkeuring zal worden aangeboden en nu wel de
hoop heeft dat goedkeuring hierop zal volgen.

LINGERIE

Verkoopbesluiten
De raad ging akkoord met verkoop van bouwterrein in
plan Boonk aan de N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouw.
fonds Nederlandse Gemeenten ter grootte van plm. 31
13 vierkante meter tegen een prijs van ƒ 17,— per vier-
kante meter voor woningbouw.
Aan de heer F. J. Stertefeld werd een stuk bouwterrein
verkocht ter grootte van plm. 730 vierkante meter te-
gen een prijs van ƒ 22,— per vierkante meter aan het
Molenblick voor het bouwen van een woonhuis.
Eveneens aan het Molenblick werd aan de heren H. van
den Broek en C. A. M. Martens een stuk bouwterrein
verkocht van plm. 1332 vierkante meter tegen dezelfde
prijs in totaal voor ƒ 29.304,— voor de bouw van een
dubbel woonhuis.

.
Aankoop grond
Ten behoeve van de aansluiting van de te verharden
Eikenlaan in de Kranenburg aansluitend op de rijks-
weg Vorden-Ruurlo heeft de gemeente van de heer
mr R. E. Baron van Dorth tot Medler nodig 12 vierkante
meter grond. B & W stellen voor dit stukje grond tegen
een prijs van ƒ 0,50 per vierkante meter te kopen. Al-
dus werd besloten.

Voeren van een rechtsgeding
B & W stellen voor tot het instellen van een vordering
bij de pachtkamer van het kantongerecht te Zutphen
tot ontbinding van de met de heer W. Rietman, Zut-
phenseweg 78 lopende pachtovereenkomst voor een stuk
grond met een oppervlakte van 2.01.94 ha welke door
de gemeente van mejuffrouw H. W. Brummelman is
aangekocht, nodig voor de bouw van woningen en de
aanleg van een ontsluitingsweg, aangezien met de pach-
ter, de heer Rietman, en ook niet met zijn raadsman
overeenstemming is bereikt over pachtontbinding en de
te betalen schadeloosstelling. De raad verenigde zich
met het voorstel van B & W.

Liberalisatie huur. en woonruimtebeleid
Volgens een ontvangen circulaire van de minister van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is de minister
van mening, dat het einde van het kwantitatieve wo-
ningtekort in meerdere gebieden van Gelderland dui-
delijk in zicht is en deze dan ook de tijd gekomen acht
om zich te beraden over de huur- en woonruimtelibera-
lisatie. De minister is van mening, dat deze liberalisatie
tegen l april 1969 kan worden ingevoerd.
B & W kunnen zich met deze mening van de minister
niet verenigen en wel om de volgende redenen. Het aan-
tal ingeschreven woningzoekenden in deze gemeente be-
draagt momenteel 78 t.w. 35 gehuwden en 43 ongehuw-
den. Dit zijn mensen die in Vorden wonen eni/of werken.
Het zijn urgente gevallen. Bovendien hebben zich op
een destijds geplaatste oproep nog een tiental gega-
digden aangemeld voor een zgn. bejaardenwoning. Daar-
naast hebben B & W nog een lijst van woningzoeken-
den voor de naar hun oordeel minder urgente gevallen.
Op deze lijst staan 36 namen vermeld. Totaal dus 124
een aantal dat nog wekelijks toeneemt. Uit een en an-
der blijkt dat het kwantitatieve woningtekort in Vorden
nog lang niet is opgeheven en tegen l april 1969 ook
niet opgeheven zal zijn. Verder is het te betreuren, dat
het stroombouwplan 1968 dat in samenwerking met de
buurtgemeenten zou worden uitgevoerd en waarbij aan
Vorden plm. 72 woningwetwoningen en ca 20 bejaar-
deniwoningen waren toebedeeld, niet kon worden gere-
aliseerd. In 1968 werd aan Vorden geen woningcontig-
nent toegewezen. Uit het vorenstaande blijkt, aldus B
& W, dat op het door de minister voorgestelde tijdstip
van invoering van de liberalisatie in Vorden geen even-
wicht in de situatie op de woningmarkt zal zijn bereikt.
B & W stellen de raad voor de minister te berichten,
dat de tijd voor de liberalisatie van het huur- en woon-
ruimtebeleid voor Vorden nog niet is gekomen.
De heer Gerritsen merkte op dat het woord liberalisa-
tie betekent het grotendeels afschaffen van de huurwet
nu, zoals voorgesteld per l april 1969 en de woonruim-
tewet 2 jaar later. Voor Vorden betekent dat, volgens
spreker, dat voor een relatief klein aantal woningen
voortaan de kontraktsvryheid van partijen weer terug-
keert. Voor de meeste woningen die na de oorlog ge-

bouwd zijn de zgn. woningwetwoningen, en de woningen
die in het bezit zijn van het gemeentelijk woningbedrijf
kunnen de huren derhalve ongewijzigd blijven. Van
slechts een klein aantal woningen die eigendom zijn van
partikulieren, wordt door liberalisering de kontraksvrij-
heid aan partijen teruggegeven en wel onder voorwaar-
de dat niet zonder meer het woongenot van de huurder
kan worden afgenomen. Het heeft spreker dan ook ten
zeerste verwonderd, dat B & W in hun pre-advies een
afwijkend standpunt hebben ingenomen dan onze minis-
ter. Dit pre-advies gaat bovendien grotendeels af op de
woningbehoefte van onze gemeente. De minister daaren-
tegen wil uitdrukkelijk de situatie van de woningmarkt
bezien in het kader van de totaliteit van de streek en
komt dan tot de konklusie dat invoering van een vrijer
huurbeleid niet tot onaanvaardbare toestanden zal lei-
den. Spreker is daarom van mening dat thans het juiste
ogenblik voor liberalisatie van de huren voor de ge-
meente Vorden is aangebroken. De voorzitter zegt dat
heel wat gemeenten uit deze streek zich tegen libera-
lisatie hebben uitgesproken en waarom zou de gemeen-
te Vorden hierop dan een uitzondering moeten maken,
destemeer nu de woningbouw bijna geheel stil staat in
deze gemeente.
De heer Bannink is van mening dat het woningtekort
door de gemeente dient te worden gerealiseerd wanneer
daartoe de gelegenheid bestaat. Doch jammer genoeg
is dit niet het geval. De kosten van het in het bezit heb-
ben van woningen gaan momenteel boven de baten al-
dus spreker en zijn dus niet meer rendabel te maken.
Ook volgens de heer Koerselman gaan al veel eigena-
ren van partikuliere woningen deze verlaten om de
vele onkosten die daaraan komen en naar een andere
woning omzien.
Wethouder Lenselink vindt het aantal woningzoekenden
nog veel te veel.
De heer Hartelman is van mening dat de tijd voor libe-
ralisatie nog niet rijp is. Er is nog geen evenwicht in
vraag en aanbod.
Bij gehouden stemming bleek dat het voorstel van B
& W met 8 tegen 5 stemmen werd aangenomen (tegen
dus voor vrije huren van partikuliere woningen waren
de heren Bannink, Gotink, Gerritsen, Albers en Tjoonk).

Gemeentehjke garantie geldlening
Het bestuur van de Stichting tot huisvesting van be-
jaarden te Vorden verzocht een gemeentelijke garantie
voor de tijdige betaling van rente en aflossing van een
te sluiten geldlening groot ƒ 870.000,— met de rijks-
postspaarbank tegen een rente van 6%% en een loop-
tijd van 40 jaar, zulks voor de uitbreiding/verbetering
van het bejaardentehuis ,De Wehme'. B & W stelden
voor deze garantie te verlenen. De raad ging hiermee
akkoord.

Rondvraag
De voorzitter deelde bij het begin van de rondvraag mee
dat hij enige vragen van raadslieden wilde beantwoor-
den. Zo zullen o.a. de nieuw aan te leggen oostelijke en
westelijke rondwegen als voorrangswegen worden ver-
klaard. In plan Zuid zullen enige verkeersborden wor-
den geplaatst i.v.m. het verkeer aldaar. In de volgende
raadsvergadering zal hierover meer worden medege-

| deeld. De heer Gerritsen werd medegedeeld dat in Bor-
culo geen faciliteiten bij woningbouw worden verleend.
Blijkens een bespreking met de direkteur van het ge-
westelijk arbeidsbureau te Zutphen zijn in Vorden nog
slechts 10 werkelozen, een cijfer wat dus zeer laag mag
worden genoemd, slechts 0,8%.
De heer Gotink kreeg te horen dat de bocht bij het
woonhuis van de heer Remmers aan de Hengeloseweg
zal worden verbeterd. • ^^
De heer Bannink wees op het gevaarlijl^^an de inrit-
ten bij de woningen aan de Hengelosew^^ en verzocht
om deze wat vlakker te maken. De voorzitter deelde
mee dat er nog een deklaag over de weg zal worden
aangebract.
Mevrouw Van der Heijden zou gaarne zien dat B & W
pogingen in het werk stelden om te komen tot het bou-
wen van een aula voor rouwplechtighed^^«angezien in
de meeste nieuwbouwwoningen geen g^pgenheid be-
staat om een gestorvene op te baren. Verder pleitte
spreekster voor meerdere groenstroken in plan Zuid.
Ook zou zij gaarne zien dat het straatje bij het tijdelijke
postkantoor aan Het Hoge bij de poszegelautomaten
werd verbeterd. Een en ander zal onder ogen worden
gezien.
De heer Regelink vroeg naar de belangstelling in het
Medler voor de geste van het gemeentebestuur om al-
daar voor de ingezetenen een spreekuur te houden. Hij

fffbnueruuoestbaarheiiT
gegarandeerd-

S jaar lang!

Lnndeweer
keurklnsstoElen

Vraag'n folder of kom even kijken

WONINGINRICHTINQ
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

kreeg ten antwoord dat slechts 3 personen hiervan ge-
bruik hebben gemaakt. (
De heer Tjoonk wees op de gevaarlijke Schuttestraat en
verzocht B & W in het belang van het verkeer daaraan
wat te willen doen.
De heer Albers wees tenslotte op de zeer slechte zand-
weg langs .Zomervreugde' in Linde. Hieraan dient vol-
gens spreker aandacht te worden besteed.
Na afhandeling van de agenda werd, nadat de heer
Wesselink was gearriveerd, van hem afscheid geno-
men als lid van de raad. De voorzitter sprak de heer
Wesselink toe en memoreerde zijn 19-jarige loopbaan
als raadslid waarin hij vele belangen voor de gemeen-
te Vorden heeft mogen helpen tot stand komen.
Namens de raad wenste de voorzitter hem een blijvend
herstel toe van zijn ernstige ziekte en wenete hem en
zijn echtgenote nog vele jaren van welverdiende rust
toe.
De heer Wesselink dankte voor de tot hem gesproken
woorden.

DE NIEUWE NEDERLANDSE
SLAAPGEWOONTE IS SLAPEN
ONDER HET

IRISETTE
donzen dekbed
met afneembare overtrekken.

Vanaf heden uit VOORRAAD ver-
krijgbaar in alle maten en kwalitei-
ten. ZIE ETALAGE

UW IRISETTE SPECIAALZAAK

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

Ideale
kinderschoen
met steun (ook voor losse steunzolen).

MEER KEUS BIJ

WULLINK's

SCHOENHANDEL
Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het
medeleven ons betoond tij-
dens de ziekte en het over-
lijden van onze lieve moe-
der, behuwd- en grootmoe-
der

T. J. Weulen Kranenbarg-
Hammerman

Uit aller naam:
G. Weulen Kranen-

barg

Vorden, oktober 1968

DIESELOLIE
14 cent per liter

Olietank* met pomp
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

VERGADEREN

doet u doeltreffend by
BOERSMA

Intieme vergaderzaal
beschikbaar voor plm.
20 personen

Te koop: Eetaardappelen.
Ook per half mud.
Joh. Wesselink, Kranenburg

HBO I
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Shetlandse pony,
7 maand oud. G. J. Hulshof
Zutphenseweg C 62, Vorden

Te koop: Dragende maal,
zwartbont, aan de telling 25
oktober. Te bevragen G. J.
Breuker, D 50, Wildenborch

Te koop: 9-weekse jonge
hennen, reds en zwart.
Van Hussel, Leesten
telefoon 05750-6333

Te koop: 6-weekse jonge
hennen, 8 stuks.
A. W. Uenk, Zutphenseweg
C 60, Vorden

Te koop: Toom biggen.
R. Rouwenhorst, Almense-
weg 7

Te koop: Biggen. D. Eggink
Hoge Weide

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

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

SLAPEN ONDER

IRISETTE donzen dekbedden
MET AFNEEMBARE OVERTREKKEN
EEN IDEALE SLAAPGEWOONTE VOOR IEDEREEN
DIE VAN MODERN EN GEZOND SLAPEN HOUDT.

Uw voordelen zijn:
VV Een donzen dekbed vervangt twee dekens en de

sprei.

VV Een donzen dekbed is heerlyk warm in de winter
en houdt de warme zomers buiten.

VV Een donzen dekbed is licht van gewicht en
hygiënisch.

ALS INTRODUKTIE VOOR ONZE

IRISETTE donzen dekbedden
GEVEN WIJ U TOT 15 NOVEMBER A.S. BIJ AAN-
KOOP VAN l DONZEN DEKBED MET AFNEEM-
BAAR OVERTREK

Een bijpassend onderlaken cadeau!
(waarde ƒ 19,50)

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Irisulindelaan 5, tel. 1567

Bupro-gas
liet gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

SPEELTUINARTDXELEN
vraagt offerte
G. Weulen Kranenbarg

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

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

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

GEBR. WDLLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
iV-lefoon 2264

PETROLEUM per 1000 Ut.
vraagt prijs

G. Weulen Kranenbarg

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash 4 carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.T
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCQMFOREN
vanaf 1255.-
ush & carry prp

,uisnoudruilbeurs

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 ot per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

G- W. Eijerkamp
Vorden



INDIEN U DEZE WINTER BINNENSCHILDERWERK LAAT UITVOEREN

IN DE PERIODE VAN 2 DECEMBER TOT 7 MAART ONTVANGT U

ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN VAN HET BEDRIJFSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF EEN PREMIE VAN 10 G U L DE N PER AAN

DIT WERK BESTEDE MANDAG

DEZE

WINTER

OP

BINNEN-

SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

JAN u.d
HET HOGE 1 a - TELEFOON 1208

Attentie!!
> Koffie

Bonuto, 2 pakken

GRATIS 100 VIVO-ZEGELS

23-30 oktober 1968 UB

38OI
> Choc. hagel

VIVO, pak 500 gram

GRATIS 50 VIVO-ZEGELS

ö Mayonaise
GRATIS 60 VIVO-ZEGELS

1671
<

VIVO, per pot 1551
P Vermouth

Ricordo, literfles

GRATIS 100 VIVO-ZEGELS
3951

Panty Nylons 265
GRATIS 50 VIVO-ZEGELS

GRATIS VIVO-ZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
OPLAAT, WTJLDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

VIVO-KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

RAIFFEISEN-SPAARWEEK

Nog t/m 25 oktober 1968

IN DEZE TRADITIONELE SPAARWEEK
ONTVANGT IEDERE NIEUWE SPAARDER

een gratis inleg van l 5.-
(mits tenminste ƒ 10,— wordt ingelegd)

IEDER DIE EEN INLAGE IN DE SPAARBANK
DOET, ONTVANGT

een aardig geschenk

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

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

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
november GEEN ZITTING VOOR WONINGZOE-
KENDEN zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 10 december 1968 van 19.30 - 20.30 uur
in het gemeentehuis.

Vorden, 22 oktober 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Ar kei.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Alleen zaterdag 26 okt.
te koop

Ual-appels
slechts f 4.- perAst

Fruitteeltnedrijf Medler
J. W. LUCASSEN - D 153 - Telefoon 6811

«m M
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

Heinzelmann sweaters
VELOURS EN BADSTOF
NIEUWSTE MODEKLEUREN

IDEALE VRIJETIJDSKLEDING

GROTE KEUZE BIJ

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

vlugklaar vlees
Hamburgers
Beafburgers
Gelderse schijven
Blinde vinken
Slavinken 3 smaken
Fricandellen
Boomschnitzels

Speciaal ter
kennismaking

van dit
vlugklaar-vlees

BUBBELE

VRIJDAG EN ZATERDAG

VERSE WORST 500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram

VOOR DE BOTERHAM

TONGEWORST 150 gram

PEKELVLEES 150 gram

GEBR. GEHAKT 150 gram

BOTERHAMWORST 200 gram

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

245
24O

83
87

60
60

HOEFIJZER B. G. VIOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RUKG-POSTSPAARBANK, safe en
5% r t ;

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

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

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen 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.

GEMS metaalwerken n.v.
VORDEN
Zutphenseweg . Telefoon 05f752 -1546

heeft plaats voor een

HULP voor het
Centrale magazijn

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan bo-
vengenoemd adres.
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HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
gemaakte vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie, dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine - Rijwiel-
en bromfietshandel

Nieuwstad 24, tel. 1274

Best brood dat brood van

Schurïnk
Nieuwstad . Tel. 1384

Baby. en kleuterhuis

Jeannette
Vorden . Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47

Benzine en oliën

Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANTJFAKTUREN

DAMESKONFEKTIE

Nieuwstad 4 - Tel. 1396 l

Extra Buletin
voor alle inwoners van Vorden

en omgeving!

G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 45-47 en Enkweg 1-3, Vorden Tel. 1217 of 1811

Celtic service station
Door het grote sukses van onze zegeluitgave op Benzine

maken wij bekend dat wij op PETROLEUM welke door ons
bij u aan huis wordt bezorgd ook

Hoefijzerspaarzegels geven
n.L op 20 liter petroleum 10 punten bij 40 liter 20 punten enz.

Vraag ons daarom gerust bij levering van petroleum naar de
u wel bekende Hoefijlbrspaarzegels, waardoor^w kaarten
eerder vol zijn en u weet het: hoefijzerspaarkaarten zijn geen
guldens maar

rijksdaalders waaro!
Dit alles bij het Celtic service-station

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47 en Enkweg 1-3, Vorden Tel. 1217 of 1811

Het enige Celtic-station waar u uw volle hoefijzerkaarten

tegen petroleum in kunt leveren.
HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!

wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw kaarten
veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS spaart. Vraag daar-
om uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS !

VOLGENDE WEEK WEER EEN GROTE VERRASSING VAN
HOEFIJZER-SPAARZEGELS l

H.H. Middenstanders ! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of tele-
fonische inlichtingen onder nummer 02158-3953 •

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. UITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

Fa G. W. Luimes-
B. Lammers
Komplete meubilering
Stoffeerder}} _ Lederwa-
ren . Zadelmakerij

Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

Fa J. Derksen

Koelkasten, diepvriezers
huish. artikelen, glas- en
aardewerk, speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad . Tel. 1474

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561

Huish. artikelen _ Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij

Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen _ Konfek-
tie - Woninginrichting

Kranenburg . Tel. 6679

J. Wentink
Zutphenseweg 25

Juwelier

H. W.Groot
Enzerink
Zutphensew. 21, Vorden
Telefoon 05752-1254

Bromfietsen, rijwielen en
naaimachines en acces-
soires (behoudens be-
schermde artikelen

Fa Sessink
Huish. artikelen . Speel-
goederen _ Gereedschap.

Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658

W. B. Kurz
Autoshop
Burg. Galléestraat 48
Vorden . Telefoon 1644
en 1326

A. Wiggers
Smederij - Huishoudel.
artikelen

Linde Vorden, tel. 6730

Café 'De Zon'
annex slijterij
A. H. A. HARTMAN
Zutphensew. 24, Vorden
Telefoon 1236

FaJ.H.Wiltink
Loodgietersbedrijf
Het Hoge 26 _ Vorden,
Telefoon 1656

filiaal Schuppers Koerselman
»»..:„! i«iSJi-_ .._+:i.,,i..—

chocolaterie, levensmid-
delen en frisdranken

Burg. Galléestraat 46
telefoon 1877

Huishoudelijke artikelen
en speelgoed _ Kunstaüj-
verheidsartikelen

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

JL JL JL JL J t JL JL JL JL JL JL JL JL

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden 2 -
Eibergse Boys 2

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

15 november start de grote Sint Nicolaasaktie van de Vordense Winkeliersven

Geldprijzen en nog eens geldprijzen.
Zelfs op de nieten kunt u grote geldbedragen ontvangen !



PRESENTEERT ZATERDAG

beken^ van radio en televisie

Zaal Schoenaker
Kranenburg - Vorden _ Aanvang 7.30 uur

aanbieding

Voor mensen
die niet zwaartillend zijn

Dcrmireüa polyether matras. 14 cm. hoog. Een ma-
tras met zo'n elastisch karakter dat hij zich sleede
volkomen aan het lichaam aanpast. Heerlijk viakke
ligging en zeer licht in gewicht. Overtrokken met
luxe damast.

90x190 67,50 120x190 89,- 130x190 99,-

-III NGORA
TEGEN RHEUMA, ISCHIAS EN
ANDERE RHEUMATISCHE
AANDOENINGEN

J. M. VAN DER WAL ft ZN

Gediplomeerd drogist

Ouderavond
Nutskleuterschool
U wordt uitgenodigd voor de ouderavond op don-
derdag 31 oktober a.s. n.m. 8 uur in de Nutskleu-
terschool.

Na het bespreken van schoolzaken en medede-
lingen door de leidsters, krijgt u gelegenheid om
vragen te stellen.

De heer E. Wellinga, direkteur streekschool voor
opleiding van kleuterleidsters te Arnhem zal spre-
ken over:

„Wat zegt u
de tekening van uw kind"
Tijdens de pauze is er gelegenheid de werkstuk-
ken van uw kleuters te bezichtigen.

van donderdag 24 oktober tot en met vrijdag l november.

Iedere nieuwe spaarder die tenminste f 5,-- inlegt
ontvangt een gratis spaarinleg van f 2,50

(Voor de schooljeugd is er een aktie met mooie prijzen.)

Stap eens binnen bij de Boerenleenbank. Op een tijd die u zelf het best past, want de
openstellingsuren zijn er ruim.

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 2.00 uur tot 4.00 uur.
Bovendien vrijdagavond van 6.00 uur tot 8.00 uur.

Boerenleenbank
'•de bank vóór-iedereen

VORDEN KRANENBURG D 132

1000 vestigingen
TELEFOON 05752-6769

IJsver»
enigina
Vorden

TE HOUDEN OP DONDERDAG 31
OKTOBER OM 20.00 UUR IN HET
NUTSGEBOUVV.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Benoeming lid kaskommissie '68/'69. Aftre-

dend lid is H. G. Wullink.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar

J. F. Geerken, sekretaris; A. J. Zeevalkink, lid
en Maalderink, lid.

7. Kontributie '68/'69.
8. Mededelingen».
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Het bestuur deelt mede, dat de leden
hun kaarten '68/'69 kunnen afhalen
op vrijdagavond l november van 5-9
uur en zaterdagmorgen 2 november
van 10-12 uur in het Nutsgebouw.

1. Ie gezinslid ƒ 5,—.
2. Verdere gezinsleden tot 18 jaar ƒ 1,50 p.p.
3. Alle andere personen van 18 jaar en ouder

ƒ 51—.
4. Gezinskaart ƒ 10,— (man, vrouw en 3 of meer

kinderen beneden 18 jaar).

M. Groen, voorzitter;
J. F. Geerken, sekretaris;
A. Schipper, penningmeester.

GEVRAAGD:

Jongen of meisje

W asseri^Branden barg
Industrieterrein . Telefoon 1465

's Avonds na 19.00 uur
H. K. van Gelreweg 80

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

prachtige

6 STUKS DEZE WEEK

5.25

Roersolman TewTV 4/
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER

DINSDAG

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN ............ 500 gram

PRIMA KOFFD3 ......... 250 gram

MARGARINE .................. 3 pak

158

198

158

135

84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RD3- OF

SCHOUDERKARB. ...... 500 gram 290

DOORREGEN

RUNDVLEES ............... 500 gram 275

VERSE WORST ......... 500 gram 225

GEHAKT ..................... 500 gram 198

HAMKAAS ............... 200 gram 110

MIX ........................... 200 gram 100

BOTERHAMWORST ... 200 gram QQ

KALFSPATEE ............ 200 gram HO

HEIDEHONING ........................... 25O

BLOEMHONING ........................ 175

ZUURKOOL ............... 500 gram 3Q

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram 98

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

N.V.V. Bestuurdersbond
AFDELING VORDEN

Amusementsavond voor leden
2 november 1968, aanvang 8 uur in
zaal 't Wapen van Vorden'.

Met medewerking van 'gezelschap

TOEP
uit Winterswijk.

Kntrevkaarten ü ƒ 2,— bij J. D. Klein Brinke
Molenweg 38, Vorden

Verbijsterend ruim, zuinig en snel, echt Simca.
Voor bedrijf en familie. Denk ook aan de goede
service die onze garage geeft. Belt u eens voor
een proefrit.

Automobielbedrijf
A. G. Tragter

Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

W
f!

en metéén
voelt u
de
behaaglijke
warmte...
LOGISCH, WANT
DOET GEEN VLOEISTOF (b.y.olie)
IN ZIJN ELEKTRISCHE
PANEEL-RADIATOREN!
Zulke radiatoren bestaan wel,
maar Inventum begint er niet aan.
Inventum elektrische radiatoren
geven hun warmte direkt aan de
lucht af. Zodat u ook metéén die
warmte voelt. En daar gaat het
u toch om? Als de gewenste
temperatuur is bereikt, schakelt de
thermostaat de radiator uit. Hij
schakelt hem automatisch weer in,
zodra dat nodig is. Zo bereikt u,
dat in een vertrek altijd de door u
gewenste temperatuur heerst. Ver-
rijdbare elektrische radiatoren zijn
ideaal voor hoofdverwarming in
voor- en naseizoen en voor bij-
verwarming in de winter. Maar let
er wél op, dat u vraagt naar de
echte, vloeistofloze Inventum
radiatoren!

(Ook verkrijgbaar
zonder thermostaat of

met losse Inventum
snoerthermostaat.)

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM
BILTHOVEN

Inventum paneel - radiatoren zijn verkrijgbaar bij

VORDEN GEMS

Zutphenseweg/Raadhuisstr., tel. 1546

VORDEN G. PONGERS & CO

Nieuwstad 7, tel. 1474


