
Donderdag 23 november 1967
29e jaargang no. 35

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Kerkdiensten

ZONDAG 26 NOVEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. Geers van Haarlo

10.30 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur Gemeenschappelijke zangdienst met de Geref.

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

Gereformeerde kerk
10.15 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur Gemeenschappelijke zangdienst in de Herv.

kerk. Voorgangers ds. Th. P. van Belzen en
ds. J. J. van Zorge

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

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 (5752) 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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 <bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Norbert Johannes Bernardus, zoon van A. J.
Garritsen en J. M. W. Nijenhuis.
Ondertrouwd: J. W. Biekart en Y. J. Blekman; H. G.
Beumer en M. F. H. Belderink; H. H. Lichtenberg en
C. W. Vreman; R. Pelser en J. Brandenbarg; A. J. Beef-
tink en J. H. Aalderink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Johannes Hendrikus Zieverink, 73 jaar, echt-
genoot van H. M. Kasteel; Johan Frederik Israël, 84
jaar, weduwnaar.

MOOIE SUKSESSEN

Op de provinciale tentoonstelling van hoenders, konijnen
en sierduiven te Groenlo, waarbij ondergebracht de club-
show van PKV te Vorden, behaalden enkele leden van
deze vereniging zeer goede predikaten met hun hoenders
en konijnen.
De heer H. Doornink had het mooiste en het op één na
mooiste konijn van de Vordense inzenders.
De prijzen hiervoor waren beschikbaar gesteld door de
Ned. Bond van Konijnenfokkers.

Geef
panioCux.
pantoffels!

^rwennend-comfortabel

warm-gezellig
modfe.

aantrekkelijk

Wullink 's S c h o e n h a n d e i
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

Nieuwe Gems-winkel geeft centrum
van Vorden fraai aanzien!

Opening trok ruim 2500 belangstellenden

Toen de 82-jarige mevrouw B. H. Emsbroek-Bielderman
moeder van de huidige direkteur, zaterdagmiddag om
precies half drie de deur opende van de nieuwe Gems-
winkel, betekende dit niet ajflfti dat er in het centrum
van Vorden een nieuw winlï^pand officieel in gebruik
was genomen, maar bovendien werd deze opening door
de Gems-direklie gezien als openstelling van die ge-
bouwen welke de laatste jaren „stilzwijgend" in gebruik
zijn genomen. Wij bedoelen hier de nieuwe kantoren, ma-
gazijnen, kantine, garage en het centrale ketelhuis waar-
aan tijdens de dngebruiknemjng geen of vrijwel geen
aandacht was geschonken.
Dit kan niet gezegd worden ̂ an de opening van deze
nieuwe winkel annex showroom, want de belangstelling
van publieke zijde was zeer groot. Zij die aanwezig wa-
en zullen hierover niet verbaasd staan want het geheel
is een pracht stukje werk geworden. De bezoeker heeft
keus uit een grote verscheidenheid aan artikelen.
Zo vindt men er alles op het gebied van huishoudelijke
artikelen, elektrische apparaten, radio, televisie, wasau-
tomaten etc. Er is een speciale afdeling ijzerwaren waar-
uit zowel de vakman als de doe^het-zelver een ruime keu-
ze kan doen. Hetzelfde kan gezegd worden van de ge-
reedschappenafdeling, waarvoor men rechts achter in de
winkel een flinke ruimte heeft gecreëerd. De grote sor-
tering merkartikelen die men hier aantreft, vestigt te-
recht de indruk dat men bij de Gems voor kwaliteits-
gereedschap uitstekend terecht kan. Voor autobezitters
zijn ook vele artikelen aanwezig.
Wanneer men aan het eind van de winkel de trap opgaat
naar boven, dan vindt men daar een showroom waar de
sanitaire artikelen zijn opgesteld. Wastafelkombinaties
in kleur, diverse modellen douchemengkranen, gootsteen-
mengkranen etc. Bovendien vindt men er een ruime kol-
lektie badkameraccessoires. Voorts is er een Holwy keu-
ken geplaatst met aanbouwmogelijkheden.
Om de bewoners van Vorden alvast te wennen aan het
idee aardgas, heeft men in de showroom een speciale
afdeling voor gaskachels en kookapparaten. Kortom het
is een winkel/showroom geworden waar de Gems te-
recht trots op kan zijn.
Voordat de officiële ingebruikneming plaats vond werd
er in de tekenkamer een intieme bijeenkomst voor geno-
digden gehouden waar o.m. het voltallig kollege van B
& W aanwezig was.
In zijn toespraak heette de direkteur, de heer J. W. Ems-
broek allen hartelijk welkom, waarbij hij dank bracht
aan hen die het de firma mogelijk hebben gemaakt het
openen van de winkel zo snel te kunnen realiseren. De
voorafgaande onderhandelingen zijn allen vlot verlopen
zodat de visuele verbeteringen, die hieruit voor de dorps-
kern van Vorden voortvloeien, mede aan u zijn te dan-
ken, aldus de heer Emsbroek. Spreker hoopte dat de
PTT er op haar beurt in zal slagen nu ook op korte ter-
mijn het nieuwe PTT-kantoor te kunnen verwezenlijken.
Architekt Van Houte heeft aan deze bouw een lastig
maar vooral verantwoordelijk werk gehad, maar het ge-
durfde werk is bekroond door zijn perfektie. Hoewel
vrijwel de gehele onderbouw weggebroken is geweest,
is er geen scheurtje in het geheel te ontdekken.
Vervolgens bracht de heer Emsbroek dank aan de aan-
nemers t.w. de firma's Bielderman, Bos en Cuppers.
Eveneens werden de heren Greuters (schilderwerk); fa
Hesselink (steenhouwer); fa De Boer (puien) dank ge-
bracht voor het door hen verrichtte werk. Van de aan-
nemers was een brief binnengekomen vergezeld van een
prachtig schilderij. De heer Emsbroek toonde zich voor
deze geste zeer erkentelijk.
De kommissarissen van de Gems-metaalwerken werden
dank gebracht voor hun waardevolle adviezen voor het
financiële beleid.
De staffunktionarissen t.w. de heren Bunkers, chef win-
kel; Van Dorsten, personeelschef en verkoopleider; Jee-
ninga, chef afdeling centrale verwarming; Kettelerij,
alg. procuratiehouder; Van der Wey, alg. bedrijfsleider,
werden dank gebracht voor het verantwoordelijke werk

eeds met veel toewijding hebben gedaan.

u hier ip^'T^ra g^Jdt tweneens voor uw medewerkers, die
de heren (^^'.vertegenwoordigt. Speciaal werd verzocht

£*65en «u Wevers de dank over te brengen.

De heer Koerselman, die de personeelsvereniging verte-
genwoordigde, werd verzocht aan alle medewerkers dank
te brengen die met vlijt en vakmanschap door de jaren
heen al deze uitbreidinge^Miede hebben mogelijk ge-
maakt.
Het belangrijkste van deze dag vond de heer Emsbroek
dat zijn vrouw en moeder gezond en wel aanwezig Hon-
den zijn. Ook het feit dat zijn beide zoons zich voorbe-
reiden om t.z.t. het bedrijf over te nemen, stemde de
heer Emsbroek tot grote vreugde.
Hierna bood de voorzitte^Mn de personeelsvereniging,
de heer Koerselman, zijn gSukwensen aan. Door de mo-
derne werkmethoden vinden steeds meer mensen werk
in dit gestadig groeiende bedrijf. De gehele Vordense
gemeenschap is hiermee gebaat, aldus de heer Koersel-
man. Spreker hoopte dat de heer Emsbroek de ingesla-
gen weg zal blijven volgen.

In zijn funktie als personeelschef werd hierna het woord
gevoerd door de heer H. van Dorsten. Namens het ge-
hele personeel van de N.V. en de c.v. bood hij zijn ge-
lukwensen aan. Voor u als onze direkteur wil ik graag
een woord van waardering toevoegen, een woord van
waardering van „onderaf". Dat is allereerst voor de ge-
ruisloze manier waarop u deze bedrijven weet te leiden.
Het oude spreekwoord: „In de storm leert men de stuur-
man kennen" is in positieve zin ervan op u van toepas-
sing, aldus de heer Van Dorsten. De Emsbroeken hebben
altijd bewezen zuinig te willen zijn op bemanning en
schip, of om in concreter taal te zeggen: liever tijdelijk
een lage prijs voor de produkten, dan mensen te moeten
ontslaan. Met het uitspreken van de hoop dat de heer
Emsbroek nog vele jaren direkteur van de Gems zal
kunnen blijven, besloot de heer Van Dorsten zijn toe-
spraak.

In zijn dankwoord toonde de heer Emsbroek zich zicht-
baar ontroerd voor de lofzwaaingen die hem ten deel
waren gevallen.

Op de foto:
De officiële opening door mevrouw B. H. Emsbroek-
Bielderman. Rechts de direkteur, de heer J. W. Emsbroek.

GEEF MET DE A.S.
SINT NICOLAAS

een paar
schaatsen!

Wij zijn ruim gesorteerd in noren,
friezen en prachtige schoonryders
enz.

Jongensnoren vanaf ƒ 28,50

Door aanschaf van een slijpapparaat
zijn wij in staat ook alle merken

VAKKUNDIG TE SLIJPEN

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN
BIJ

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Regelmatig sparen
is succesvol sparen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Zangdienst
met „Zingende Zusjes'

A.s. zondagavond (26 november) om
7 uur in de Herv. kerk te Vorden.

Voorgangers: ds. Th. P. van Belzen
en ds. J. J. van Zorge.

Met medewerking van de „Zingende
Zusjes"; een koor o.l.v. de heer
D. Woudstra en aan het orgel
Adriaan Bol.

Ook veel samenzang!
Iedereen hartelijk welkom!
Deuren open half 7!



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenslever
Saucijzen
Runderlappen
Ribkarbonade
Haaskarbonade

(mager) 500 gram 138
158
198

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

Wist u dat eerste kwaliteit vlees toch niet duur hoeft te zijn?
Eigen fabrikaat! Grove en fijne Gelderse rookworst
Volop alle kruiden voor de slacht!.

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, in pfrties v.a. f4,50 per kg:c
Uit onze groente afdeling
WltlOt 500 GRAM

Champignons 200 GRAM

Goudreinetten ZKILO

Mandarijnen 15 STUKS

Panklare rode kool SOOGRAM 19 cent

79 cent

89 cent

79 cent

169 cent

Panklare ANDIJVIE i/2 kg 39 CENT

Panklare WITTE KOOL i/2 kg 25 CENT

Panklare HUTSPOT i/2 kg 39 CENT

Gesneden KOOLRAAP i/2 kg 29 CENT

Gesneden PREI i/2 kg 29 CENT

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

Fijne
vleeswaren!

Gekookt spek 150 gram 59 et
Boerenmetworst 150 gram 69 et

4 pakjes

margarine
nu voor 99

Pindakaas
grote pot

nu slechts

Pak mee dit voordeel!
Van Delfts taai-taai 2 pak 98
Chocoladebeestjes 150 gram 98
Speelgoed taai-taai 500 gram 89
Suikerkransjes 2 zak voor 109
Banketstaven 2 voor 119

Chocolademelk
litersflessen

Italiaanse tomatenpuree 3 blikjes 49
Zoute pinda's 300 gram 79

Uit onze wijnafdeling!

Originele Franse land wij n
per fles van 235 voor 198

Richesse perle
sprankelende mousserende

Luxemburgse wijn van 395 voor 325

8 knakworsten per pot 98
Capucijners literblikken 79
Appelmoes literblikken 69
Nieuw! Litersblikken hazenpeper slechts 179

nu si



Groot assortiment:
«JoïHustreerde bladen
Damesbladen
Sport- en knutselbladen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

. Te koop: Prima gitaar met
vibrator. B. van Hackfort-

\wëf' 42

Gevraagd: Jong meisje als
hulp in de huishouding voor
4 halve dagen per week.
Mevr. Kurz, Industrieweg 7
telefoon 1649

Te koop: G.o.h. bromfiets
Rap met Puch motor plus
verzekering. Te bevr. tussen
2 .en. 3 uur. Insulindelaan 18
Vorden

Wie heeft vrijdagavond met
de ouderavond in het Nuts-
gebouw een verkeerd groen
jack meegenomen?
Gaarne ruilen bij Jannie KL
Bramel, Almenseweg 11

Te koop: 2 vlot neurende
vaarzen met goede melklijs-

. ten. H. M. A. Helmink E 79
Vorden

Te koop: Dekrype BB gelten
G. Vliem „de Eersteling"
B 13

Te koop: Dragend varken
bijna aan de telling.
H. Beumer, E 42, Vorden

Te koop: Zware biggen.
J. Wassink 't Elshof D 162
Vorden

GEZELLIGE
ONTSPANNINGS.
LEKTUUR

voor jong en oud
vindt u bij

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Te koop: 2000 8-weekse
hennen R x W.
A. Bukman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Wfcülen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
B, vao Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Blijf gezond,
eet kip!

GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

l
WIM RONDEEL
en
WILLY MOKKINK \

• i

X
'X

\t hebben de eer u, mede namens wederzijdse*
W ouders, kennis te geven van hun voorgeno-

men huwelijk, waarvfitfi" de voltrekking zal
plaats vindeji op vrijdag l deëember om-10.30

f \ uur ten ger&eenitehuize te Vorden.
X Daarna hopen zij elkander het H. Sacrament

van het huwelijk toe te dienen onder de ge-
){ zongeij_H,. Mis om 11.00 uur*ln de H. Antofiius
X van Padüakerk te Kranenburg, Vorden. '<.
U \ '

Hengelo (Gld.), C 2
i Vorden, D 90

X november 1967

Xu Toekomstig adres: Vondelstraat 16, Zoeter-
meer.

Receptie 's middags van 2.30 tot 3.30 uur in
zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

l
X
K
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X HEMMY BEUMER
n en
X MARIETJE EELDERINK

X
X
X
X
X
X
X
r i

X
X
X
X
X
X
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag l december a.s.
om 11.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2.00 uur in de Herv.
kerk te Vorden, door de Weieerwaarde Heer
ds. J. J. van Zorge.

Vorden, E 40
Zelhem, „Tenk" B 36
november 1967

Toekomstig adres: E 40, Vorden.

Receptie van 3.00 tot 4.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. Smit) te Vorden.

Heden is van ons heengegaan, in de gezegende ou.
derdom van 89 jaar, onze lieve vader en
grootvader

HENDRIK ALBERT GREUTINK
weduwnaar van G. H. Klein Bramel

J. W. Klein Kranenbarg
H. W. Klein Kranenbarg-Hietbrink
Z. Bloemendaal-Greutink
G. J. Bloemend-aal
en kleinkinderen

Wichmond, 15 november 1967
Hackforterweg 25

De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 20 nov.
om l uur op de Alg. Begraafplaats te Wichmond.

Geheel onverwachts, nog voorzien van het Sacra-
ment der Zieken, is zacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

JOHANNES HENDRIKUS ZIEVERINK
echtgenoot van Hendrika Maria Kasteel

in de gezegende ouderdom van 73 jaar.

Groot is ons verlies.

Vorden: H. M. Zieverink-Kasteel

Den Haag: G. A. Zieverink-Huitink

Vorden: T. W. Zieverink-Greve

Hengelo (O): G.M. Schaapherder-Zieverink

Vorden: H. M. Lijftogt-Zieverink

Vorden: H. J. Zieverink en verloofde

Vorden, 18 november 1967
Veldwjjk C 157

De gezongen uitvaartdienst heeft plaatsgehad
woensdag 22 nov. in de parochiekerk van Chr.
Koning te Vorden, waarna de begrafenis op het
R.K. kerkhof te Kranenburg, Vorden plaatsvond.

H,HL veehouders
HET TEPELBETRAPPINGSSPOOK
UITGEBANNEN.

Wij hebben voor u uiernetten, merk
Bron.

Door H.H. veeartsen aanbevolen.

Fa G* W* Luimes
Vorden

NEEMT U TIJDENS UW SINT
NICOLAASINKOPEN EENS EEN
KIJKJE IN ONZE

U BENT VAN HARTE WELKOM
EN HET VERPLICHT U TOT
NIETS

Uw adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

l Uitgerekend! l
O ^

22-29 november 1967

o Rookworst
vacuüm verpakt, per stuk

> Zuurkool
pak 500 gram

Gereedschap voor de
doe-het-zelver

> Bubble-Up
> Mix-drank, fles van 73 vóór

Soldeerbouten vanaf
Nijptangen vanaf
Waterpomptangen vanaf
Kombinatietangen vanaf
7 stuks schroevendraaiers, set
7 stuks in etui
Handzagen set 5-delig
Handzagen vanaf
Figuurzaagbeugels vanaf
Figuurzaag drilboor
Figuurzaagklemmen
Figuurzaagkaarten vanaf ...

ƒ 7,55
ƒ 1,65
ƒ 2,95

ƒ 1,90
ƒ 9,90

ƒ 4,15
ƒ 3,90
ƒ 4,80
ƒ 1,90
ƒ 0,90

ƒ 0,35
ƒ 3,25

Choc. Kikkers
en Muizen 5 stuks

Gereedschapkisten in diverse prijs-
klassen enz. enz. teveel om op te
noemen

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

GRATIS WAPENZEGELS, DIE LOPEN LEKKER OP!
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Altijd een bezoek waard

'ietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

Arcopal
vuurvaste dekschalen met bloemdecor
l liter

f3,95

Jena
vuurvaste schalen 1% liter

f 1,95

VRIJ ENTREE TELEFOON 1364

Voor kleine en grote geschenken gaat de sint
naar Diverse soorten koperen heksenketels vanaf ... ƒ 4,95

Barsets ( schenkkurk flesopener kurketrek.) v.a. ƒ 2,80
Originele ouderwetse petroleumlampjes
Elektrische koffiemaker vanaf ƒ 59,95

Koffiemolens, mixers, ventilatorkachels, strijkijzers

Roestvrijstalen eierdopjes iets nieuws p. set 6 st. ƒ 8,95
Knijp*ertjes, yzer, vanaf ƒ 37,25
Droogkappen, vanaf r. ƒ 59,—
Elektrische bakovens (Meyep) ƒ 69,50
Gasfornuizen, wasautomaten, centrifuges
Elektrische dekens, volkomen veilig

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. Willink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Tips voor de sint!
RADIO. EN TELEVISIETAFELS
THEEMEUBELEN
BERGMEUBELEN
FAUTEUILS
ROOKSTOELEN
LOSSE KUSSENS VOOR
ROOKSTOELEN
MIMISETS
LEKTUURBAKKEN
NAAIBOXEN
THEEWAGENS ENZ.

Zie onze etalages Zutphenseweg 14 en 16
!

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEQ 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

De sint weet
VOOR SPORTIEVE MANNENMODE, IN ZUIVERE
SCHEERWOL

SIR EDWIN
TRUIEN, VESTEN, PULLOVERS EN VESTONS
WORDEN HET MEEST GEWAARDEERD

MARTENS WAPEN- EN SPORTHANDEL
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ACTIE!
Koopjes zolang de voorraad strekt!

HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN

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

Openingsprijs ƒ 19,95

SETS METAAL SPIBAALBOBEN
sneldraaistaal uitvoering. In plastic cassette, inhoud negen bo-
ren van 1,0 - 5,0 mm met 0,5 mm oplopend

Openingsprijs ƒ 4,95

Set in metalen doos, inhoud elf boren van 1,0 - 6,0 mm met
0,5 mm oplopend Openingsprijs ƒ 12,10

STALEN GEBEEDSCHAPKIST, DBIEDELIG, 53 CM LANG
met een royale inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer
250 gram; nijptang 18 cm; combinatietang 7"; cetaflex lijm;
fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr; potlood; duimstok;
zijsnljtang; buigtang; spijkers Openingsprijs ƒ 29,75

STEL a 6 STUKS „GEDOBE" STEEKSLEUTELS
van 6 tot en met 17 mm; Gedore schroef sleutel 8"; kruiskop-
schroevendraaier; buigtang 5" en een stel ringsleutels
10 -15 mm Openingsprijs ƒ 17,50

PYBOFLAM KOOKPAN
bestand tegen elk temperatuurverschil, uit de koelkast zo op
het vuur. Schaal inh. 1,6 liter ƒ 23,— Openingsprijs ƒ 17,50

VUUBVASTE SCHAAL
„Arcopal" met fruitdecor, inhoud l liter ƒ 6,95

Openingsprijs ƒ 4,95
VBUCHTENSAPGLAASJES

met decor, zes stuks Openingsprijs ƒ 0,70

BIEBGLAS OP VOET
Openingsprijs ƒ 0,90

GLASSEBVIES
kristal „Leerdam" model „Monaco" 30-delig

Koelkasten-diepvries

met bierglas op voet

Elqf rische apparaten
STBlSilJZEB

„Erres" van ƒ 32,50

HAABDBOGEB
„Erres" „Rosetta" ƒ 69,50

HAABDBOGEB
^Plrres" „Rosetta de Luxe" ƒ 99,50

TAFELVENTILATOB
„Erres" ƒ 22,50

Openingsprijs ƒ 98, —

Openingsprijs ƒ 25, —

Openingsprijs ƒ 39, —

Openingsprijs

Openingsprijs ƒ 18, —

KOELKAST
130 liter tafelmodel merk B.B.C, ƒ 298,—

Openingsprijs ƒ 235,—
DIEPVBIESKIST

„Esta" met een inhoud van bijna 300 liter
Openingsprijs ƒ 669,—

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN

AFWASAUTOMAAT
„Philips" een bovenlader voor 8 standaardcouverts.
Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes.
Drie afwasprogramma's Met waterontharder ƒ 999,—
MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN ƒ 100,—

AFWASAUTOMAAT
„Philips" royale voorlader, capaciteit 12 standaardcouverts.
Drie afwasprogramma's Met waterontharder ƒ 1549,—
MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN ƒ 150,—

Autobenodigdheden

Hobbysets
EEN PBACHTIGE COMPLETE EBBES HOBBYSET

m. slijpschijf; staalboorstel; komborstel; spiraalboren; opspan-
bak; rubbersohijf; lamswollen vacht; schuurschijven; opname-
doorn enz. In stevige cadeauverpakking ƒ 99,—

Openingsprijs ƒ 79,—

SKIL ELEKTBISCHE BOOBMACHINE 8 MM
inclusief poets vacht; lappenschijf; staaldraadborstel; messen-
slijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven; rubber steunschijf met
as en bevestigingsas. Alles in een sterke GRATIS koffer

Openingsprijs ƒ 95,—

BOVENDIEN EEN WAARDEBON VAN ƒ 7,50 EXTRA

Huishoudelijke artikelen
FLESSENDBAGEB

in geplastificeerde uitvoering, voor zes flessen
Openingsprijs ƒ 2,95

KOOKWEKKEB
„Stella" ƒ 12,95 Openingsprijs ƒ 9,95

PEBSONENWEEGSCHAAL
weegvermogen tot 125 kg ƒ 18,50 Openingsprijs ƒ 13,50

WASBOX
„Carmen" een royale wasbox voor de vuile was

Openingsprijs ƒ 12,50
PEDAALEMMEB

„Gerda" plastic, royale inhoud ƒ 9,75 Openingsprijs ƒ 6,25

FLUITKETEL
koper verchroomd, inhoud 2 liter Openingsprijs ƒ 11,95

SCHEEBAPPABAAT
„Remington Selectric" van ƒ 98,50 met inruil

Openingsprijs ƒ 73,50
SCHEEBAPPABAAT

„Philips" met verende scheerhoofden ƒ 59,95
min ƒ 10,—• openingspremie.
Bovendien tondeuse en wandhouder GRATIS

Openingsprijs ƒ 49,95
STOFZUIGEB

„Philips" draaitop ƒ 199,— Openingsprijs ƒ 159,—

ELEKTBISCH FOBNUIS
B.B.C. 4-plaats waarvan l snelkookplaat,
oven met thermostaat, zonder afdekplaat ƒ 375,—

Openingsprijs ƒ 325,—

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

„Marijnen" met centrifugegang, ruim 4 kg inhoud
en 8 tot 10 wasprogramma's ƒ 799,— Openingsprijs ƒ 599,—

MABIJNEN
5 kg volautomaat ƒ 999,— Openingsprijs ƒ 779,—

MABIJNEN
5 kg volautomaat luxe ƒ 1099,— Openingsprijs ƒ 879,—

AUTOMATISCHE WASMACHINE
„Zanussi" 4 kg inhoud met centrifugegang ƒ 849,—

Openingsprijs ƒ 645,—
WASAUTOMAAT

„Erres Ecomatic" acht wasprogramma's en
speciale 2 kg knop capaciteit 5 kg ƒ 740,—

Openingsprijs ƒ 680,—

SPECIAAL WINTEBPAKKET VOOB AUTO-BEZITTEBS
bestaande uit: Valma Ruitschoon Winter, spuitbus Valma Ice
Free, verstuifbus Tectyl glashelder en ijskrabber van ƒ 14,20

Openingsprijs ƒ 11,25
PECHPAKKET INHOUDEND

sleepkabel voor personenwagens; gevarendriehoek en pech-
lamp met batterijen Openingsprijs ƒ 14,75

VOOB DE AUTOWASBEUBT
flacon Valma Wash and Shine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons Openingsprijs ƒ 9,75

Radio en televisie
DBAAGBABE BADIO

„Philips" kompleet met batterijen ƒ 99,—
Openingsprijs ƒ 69,50

DBAAGBABE BADIO
„Philips" tafeltoestel kompleet ƒ 99,—

Openingsprijs ƒ 79,—
BADIO

voor lichtnet „Telefunken" met F.M.
in houten kast ƒ 258,— Openingsprijs ƒ 199,—

BADIO
„Telefunken" in piano-uitvoering,
moderne vorm ƒ 378,— Openingsprijs ƒ 299,—

TELEVISIE
„Philips" en „Telefunken" met aantrekkelijke inruilmogelijk-
heid. Prijzen al vanaf ƒ 629,—

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 5 DECEMBEB

EN ZOLANG DE VOOBBAAD STBEKT

VERDIEN EEN KLEURENTELEVISIE! Vraag de
zegelkaart in
onze winkel

ot één van de andere prachtige prijzen

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.fVERLICHTING,TELEVISIEfRADIO,GEREEDSCHAPfIJZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.
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Gemeenteraad van Vorden stelde begroting vast
B & W ontworpen nieuw programma van kapitaalswerken

De hoofdschotel van de dinsdagavond gehouden raadsvergadering was vanzelfsprekend
de aanbieding van de gemeentebegroting 1968 door B & W. Alvorens hiertoe over te
gaan gat" burgemeester A. E. van Arkel allereerst een korte beschouwing.
Bij de beschouwing over de begroting van 1967 mocht ik konstateren, aldus de voorzitter,
dat de financiële positie van de gemeente Vorden geleidelijk aan rooskleuriger wordt.

De gemeente had toen nl. voldoende inkomsten uit het gemeentefonds te verwachten om
een verheugend programma van nieuwe kapitaalswerken te kunnen opstellen. De hoop
dat de benodigde financieringsmiddelen door het rijk toegewezen zouden worden bleek
ijdel. Met moeite slaagde de gemeente erin om een geldlening toegewezen te krijgen
voor het bouwrijp maken van een gedeelte van het plan Zuid, alsmede een vaste lening
voor de verbetering van de Lochemseweg. De andere grote kapitaalswerken moest de
gemeente in 1967 tot haar spijt weer laten varen, aldus de heer Van Arkel.
De begrotingspositie voor 1968 is zelfs beter, dan die voor 1967, dankzij een hogere in-
komst uit het gemeentefonds en de baten van de verfyningsregeling voor de riolering.
Hoewel het gemeentebestuur er geen peil op kan trekken hoe het met de geldlenings-
markt is gesteld en op welke wijze Den Haag deze leningen via de N.V. Bank van
Nederlandse Gemeenten over de „om voorrang voor urgentie vragende gemeenten"
verdeelt, moet ik toch vaststellen dat het er nog even somber uitziet, aldus de voorzitter.

B & W hebben echter terecht besloten geen afwachtende houding aan te nemen maar
een nieuw programma van kapitaalswerken te ontwerpen en zo goed mogelijk voor te
bereiden. By de werken voor 1968 worden toegevoegd de niet-gerealiseerde werken van
1967, zoals de verbetering van de Almenseweg, de Kerkhofweg etc. B & W blijven de
hoop koesteren dat het getij het komende jaar, wat de financieringsmiddelen betreft,
weer in de goede richting zal keren. Inzake de kosten van verbetering van de weg langs
het Hogeslag, de weg naar de Leuke, de Eikenlaan, de Onsteinweg en de weg naar de
Maandag, deelde de voorzitter mede dat men thans de gegevens van de Ned. Heide Mij
heeft ontvangen. Een en ander zal nader worden uitgewerkt en zal z.s.m. in een volgende
vergadering ter vaststelling worden aangeboden.

Beschouwing KVP-fraktie
De fraktie van de KVP gaf hierna bij monde van de heer
Hartelman zijn visie over de begroting 1968. De heer
Hartelman bepleitte de begroting iets aantrekkelijker t
maken, het is een ondeelbaar stuk en gaat al aardig op
een „miljoenennota" lijken.
Het bedrag dat enkele jaren geleden werd uitgegeven ter
financiering van de jaarlijkse investeringen, is nu niet
voldoende meer om zelfs maar de kapitaalslasten per
jaar te dekken. De schuldenlast der gemeente i's in een
tijdsbestek van 6 jaar verdubbeld, bedroeg deze in 1963
nog ruim 4 miljoen, begin 1968 zal deze 8,6 miljoen be-
dragen, aldus de heer Hartelman. Omvangrijke investe-
ringen in de publieke sektor zijn hier mede debet aan
(riolering). De op de gewone dienst drukkende kapitaals-
lasten zijn dienovereenkomstig toegenomen. De kapi-
taalslasten zijn sedert 1963 in dezelfde verhouding ge-
stegen dan de algemene uitkering nl. 2,3 maal. Dit houdt
in dat de gemeente in financieel opzicht volledig gebon-
den blijft aan de overheid, aldus de heer Hartelman.
Naar aanleiding van het voorstel van B & W betreffen-
de overdracht van woningwetwoningen, moest het de
heer Hartelman van het hart dat het niet rechtvaardig
is een ihuurbelasting te vorderen in gemeenten waar de
woningsituatie nog dusdanig is, dat van een redelijke
doorstroming geen sprake kan zijn, zoals in de gemeente
Vorden wel het geval is.
Een moeilijkheid bij de verkoop van woningwetwoningen
lijkt mij, aldus de heer Hartelman, indien er van een
aangesloten blok bv. één verkocht wordt. (Eenzelfde
vraag kwam van het CHU-fraktielid de heer Bannink).
Nu het tekort van de exploitatie van de Alg. Begraaf-
plaats uit de algemene middelen gefinancierd wordt,
verzocht de heer Hartelman aan de „bijzondere" begraaf-
plaats op de Kranenburg een overeenkomstige bijdrage
te verstrekken (ca ƒ 9425,—).

Antwoord B & W
Dat de investeringen zijn toegenomen was de heer Van
Arkel met de heer Hartelman eens, hierover kunnen wij
ons allemaal verheugen. Wat de schuldenlast van het
jaar 1968 betreft, merkte de heer Van Arkel op, dat het
eindcijfer van 8,6 miljoen wel zodanig beoordeeld moet
worden, dat daarin een bedrag van rond 4,2 miljoen be-
grepen is aan rijksvoorschotten voor gebouwde woning-
en. Bedenkelijk is, dat deze schuldenlast nog hoger moest
zijn, omdat het aangetoonde financieringstekort van
rond 1,5 miljoen uitsluitend op het debet komt van de
post riolering.
De gemeente mag met kort geld financieren zolang de
kasgeldnorm van plm. ƒ 500.000,— niet is overschreden.
B & W hebben heden aan GS en de minister van Bin-
nenlandse zaken een brief gezonden waarin erop wordt
gewezen dat de gemeente Vorden de hoognodige finan-
cieringsmiddelen, bestemd voor urgente kapitaalswerken
(zoals verbetering wegen) noodgedwongen heeft moeten
aanwenden voor de rioleringsuitgaven. B & W zullen
onderzoeken of het mogelijk is een bijdrage te verlenen
in de onderhoudskosten van de R.K. begraafplaats, al-
dus de heer Van Arkel.

Beschouwing fraktie Boerenparty
Namens de fraktie van de Boerenpartij voerde hierna
de heer Gotink het woord. In 1968 staan wij weer voor
belangrijke beslissingen waarbij ik dan speciaal denk aan
het in voorbereiding zijnde „bestemmingsplan" van de
gemeente Vorden. Voor het ontwerp kan ik niet warm
lopen, aldus de heer Gotink. Ook de informele bespre-
king met de stedebouwkundige, de heer Van Droffelaar,
heeft mij niet optimistisch gestemd.
Het streven naar een goede verhouding tussen geven en
nemen is in ons land niet meer zuiver gericht, denk maar
aan het PBO. Wij vrezen dat thans de wet Ruimtelijke
Ordening een nog- groter avontuur gaat worden, een
avontuur dat o.i. tot 'n debacle zal leiden. Wanneer 't be-
stemmingsplan Van Droffelaar gerealiseerd wordt, dan
gaan de boeren in de gemeente Vorden een sombere toe-
komst tegemoet. Nu ook het kollege van B & W aan
handen en voeten gebonden zal zijn, wordt het gezonde
evenwicht in gevaar gebracht, hetgeen voor de gehele
gemeente zal gelden, aldus de heer Gotink.

Enkele bezwaren fraktie Boerenparty op
gemeentebegroting
Namens de fraktie van de Boerenpartij noemde de heer
Gerritsen enkele bezwaren die hij het afgelopen jaar
heeft waangenomen.

Ten eerste noemde de heer Gerritsen de grondpolitiek
van de gemeente. In het afgelopen jaar werden er gron-
den aangekocht en verkocht, er werd zelfs geprocedeerd
om gronden te verkrijgen, doch nimmer werd ons een
kalkulatie van de kostprijs hiervan voorgelegd, deson-
danks moeten we iedere handeling met een goedkeuring
honoreren, aldus de heer Gerritsen. Spreker bepleitte
een apart „grondbedrijf" te stichten. De gemeente zelf
heeft slechts een kasboekhouding', een administratie die
geen inzicht geeft van de vermogenstoestand van haar
eigendommen. Een apart bedrijf heeft echter een com-
merciële boekhouding die wel de vermogenstoestand aan-
geeft. Een speciale raadskommissie zou belast kunnen
worden met toezicht en regeling. Bij grondaankopen
staat mij geen grove winst of spekulatie door de ge-
meente voor ogen; een matige en verantwoorde winst
is wenselijk voor de verdere ekonomische ontwikkeling
van de gemeente. De meest doeltreffende instelling lijkt
mij een apart grondbedrijf, aldus de heer Gerritsen.
Voorts vond het BP-fraktielid dat het kontakt tussen het
kollege van B & W en de raad en de voorlichting aan de
raad te wensen overlaat. H^^,gebeuren" op het ge-
meentehuis is voor de raadsie^^veelal een groot vraag-
teken, aldus de heer Gerritsen. De fraktie van de Boe-
renpartij stelde voor om de raadsleden regelmatig per
circulaire op de hoogte te houden omtrent het gebeuren
op het gemeentehuis, het algemeen beleid betreffende.
Voorts wil zij meer informele algemene besprekingen,
waarbij de betreffende hoof^ynbtenaar aanwezig kan
zijn om de achtergronden na^Btoe te lichten.
De voorzitter hoopte hierover t.z.t. nadere inlichtingen
te kunnen verstrekken.

Rapport begrotingskommissie
Namens de begrotingskommissie, bestaande uit de heren
Z. Regelink (AR), de heer G. Koerselman (PvdA) en de
heer W. B. J. Lichtenberg (KVP) bracht laatstgenoem-
de rapport uit over de gemeentebegroting 1968 en de
begroting van het gemeentelijk woningbedrijf.
De kommissie heeft over haar onderzoek een uitvoerig
rapport uitgebracht, waaruit wij de belangrijkste punten
zullen noemen.
De begroting van de inkomsten en uitgaven van de ge-
meente Vorden voor het dienstjaar 1968 is sluitend, met
een post voor onvoorziene uitgaven van ƒ 72.446,30.
De begrotingskommissie verheugt zich over de grote
aandacht, die in deze begroting is geschonken aan het
wegennet van de gemeente Vorden. Zij betreurt echter
dat de gemeente bij de verwezenlijking van haar plannen
vaak strandt vanwege het niet beschikken over de no-
dige financiële middelen. Nu de verbetering van de Lo-
chemeweg kon plaatsvinden, hoopt de kommissie vurig
dat eenzelfde medewerking mogelijk is bij de verbetering'
van de Almenseweg en de Kerkhofweg. Voorts toonde
de kommissie zich verheugd dat de volgende wogen ver-
beterd zullen worden: Baakseweg (hier zal bv. de scher-
pe en niet goed liggende bocht bij Wuestenenk verdwij-
nen); „Het Veldslag"; het „Hoge Slag"; Eikenlaan;
weg in de Leuke en de weg naar de Maandag. De kom-
missie hoopt dat deze objekten in 1968 in zijn totaliteit
voltooid kunnen worden, aldus de heer Lichtenberg.
De kommissie stelt B & W voor om alle aandacht te be-
steden aan de verkeersveiligheid van de wegen in het
algemeen. Om de bevindingen aangaande het wegennet
van Vorden af te ronden, vraagt de kommissie zich af
hoeveel voet- en fietspaden in Vorden, wat onderhoud
betreft, aan de „Vriga" zijn toebedeeld. Voorts ging de
kommissie met verschillende door B & W graamde sub-
sidies akkoord. Eveneens gaat de kommissie akkoord
met de post van ƒ 16.000,— die is uitgetrokken voor het
aanschaffen van een 'graafmachine. Men moet, aldus de
heer Lichtenberg, de beschikking hebben over een slag-
vaardig machinepark.

Sportveld
Voorts meent de begrotingskommissie haar goedkeuring
te moeten 'geven aan de post die is uitgetrokken voor
het verbeteren van het tweede speelveld (van het Ge-
meentelijk Sportpark), dat mede door het bouwen van
een nieuwe kleedgelegenheid annex kantine de akkomo-
datie sterk wordt verbeterd, is een verheugend feit, al-
dus de heer Lichtenberg. Wanneer deze werkzaamheden
voltooid zijn wordt de sportbeoefenende inwoner van
Vorden een goede gelegenheid geboden. De kommissie
meent wel dat in de toekomst nog uitbreiding nodig is
zowel van het sportterrein, alsmede parkeermogelijkhe-
den. Een vooruitziende blik van B & W is hier dan ook
op zijn plaats.

Verder gaf de kommissie haar fiat voor het aanschaffen
van een nieuwe rij wiel berging voer de openbare lagere j
school. Het aanstellen van een gemeente-opzichter meent
de kommissie te moeten steunen. Ook de geraamde kos-
ten voor de restauratie en onderhoud van de woning van
de gemeentebode heeft de instemming van de kommissie.
De kommissie verzoekt B & W of het mogelijk is nog
meer bejaardenwoningen te bouwen en wellicht is er
eveneens behoefte aan een aantal kleinere woningen
voor alleenstaanden. Voorts wil zij weten hoe het staat
met het aantal woningzoekenden en aanwezige woningen
en met de plannen omtrent de in 1968 te bouwen woning-
en. De kommissie heeft gekonstateerd dat de begroting
van het gemeentelijk woningbedrijf zich siert door een-
voud en duidelijkheid, aldus de heer Lichtenberg.

B & W tot de raadskommissie
Nadat de voorzitter de begrotingskommissie dank had
gebracht voor de verrichtte werkzaamheden, deelde hij
mede dat de rekonstruktie van de Almenseweg en van
de Kerkhofweg dit in 1968 bij voorrang zal moeten wor-
den gedaan. Inzake de verharding van de Eikenlaan,
het weggedeelte naar de Leuke en de weg naar de Maan-
dag, deelde de heer Van Arkel mede dat bij de CTD op
subsidie zal worden aangedrongen.
Wat betreft de bouw van een nieuwe rijwielbergplaats
bij de openbare lagere sohool, zal worden gewacht tot
bekend is welke terreingedeelten voor de uitbreiding van
de speelplaats kunnen worden aangekocht. Binnenkort
zal een oproep voor een gemeentebode worden geplaatst.
Het aantal woningzoekenden dat op heden staat inge-
schreven bedraagt 124. De 48 woningwetwoningen die op
het ogenblik in het plan Boonk door de gemeente in de
zgn. stroombouw worden gebouwd, komen in de eerste
maanden van 1968 voor bewoning gereed, de eerste
groep in januari. Het gemeentebestuur onderzoekt thans
de mogelijkheid de stroombouw in samenwerking met
een aantal andere gemeenten in 1968 voort te zetten.
Het plan is 72 woningwetwoningen en 18 bejaardenwo-
ningen te bouwen. Het bouwen van een aantal woningen
voor alleenstaanden is eveneens in onderzoek, doch zal
naar het zich laat aanzien, moeilijk zijn te verwezenlij-
ken. Het Bouwfonds Ned. Gemeenten overweegt in plan
Boonk 14 premiewoningen te bouwen, aldus de heer Van
Arkel.

GEEF UW FAMILIEVERWANTEN,

VRIENDEN EN KENNISSEN

EENS WAT ANDERS

Geef wat aparts!
APART ZIJN ONZE

Dat is pas een leuk geschenk
met zo'n praktische gebruikswaarde
en met een blijvende herinnering.

Kijkt u eens in onze zaak!
LOOPT U EENS GERUST BINNEN

DAT IS PAS GEZELLIG

SINT NICOLAASINKOPEN DOEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

Subsidie voor het Nut
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Nut
adviseert de begrotingskommissie om een bedrag van
ƒ 3000,— te schenken met de uitdrukkelijke vermelding,
dat deze gielden besteed moeten worden voor het onder-
houden en eventueel opknappen van het gebouw.

De heer Bannink (CHU) over de begroting
De heer Bannink was van mening dat de manier waar-
op de gemeente Vorden subsidies verleent, erg willekeu-
rig is. Men moet hiervoor een andere regeling treffen.
Men moet bv. kijken naar de aktiviteiten van de desbe-
treffende vereniging. Ik zie liever de subsidietoewijzing
afgestemd op bv. het aantal leden van de vereniging,
terwijl men bovendien de leeftijden moet bekijken. In
Vorden hangt alles als los zand aan elkaar. De heer
Bannink adviseerde B & W de subsidieverlening in de
toekomst goed onder de loupe te nemen, hetgeen de voor-
zitter toezegde.
De heer Hartelman (KVP) haakte hierop in en meende
dat er in Vorden wellicht behoefte bestaat aan een jeugd-
raad. Dit wordt momenteel onderzocht en t.z.t. zullen
hierover wel voorstellen ingediend worden. Het doel van

dc/e raad zal dan o.m. zijn om tot een doelmatige sub-
sidietoewijzing te komen, aldus de heer Hartelman.

De heer Wesselink (VVD): zere henen eruit halen
Naar aanleiding van de begroting merkte de heer Wes-
selink op, hieruit een paar zere benen te halen. Ik kan
mij niet verenigen met een vierde gemeente-opzichter.
We kunnen nog wel eens een moeilijk jaar krijgen en
een hoofdleiding van vier personen vind ik voor een
gemeente als Vorden beslist te hoog. Ten opzichte van
andere gemeenten, bv. Warnsveld, Gorssel, nemen wij
teveel hooi op de vork. Wij moeten nu beslist nog nie-
mand aantrekken, aldus de heer Wesselink.
De voorzitter achtte het wel wenselijk een vierde opzich-
ter te benoemen, temeer daar er veel werk aan de
winkel is in Vorden. Besloten werd uiteindelijk de beslis-
sing van GS af te wachten om dan nogmaals het voor-
stel in de raad te brengen.
Voorts deed de heer Wesselink een beroep op B & W
om toch vooral te bevorderen dat mensen met een goed
salaris een woning zullen gaan betrekken in plan Boonk
(woning met centrale verwarming d.i.v. met de zgn.
doorstroming). De voorzitter deelde mede dat tot op
heden drie aanvragen zijn binnengekomen.
A propos de gemeentebegroting werd door de raad aan-
genomen.

Restauratie „Den Bramel"
Van GS is een schrijven binnengekomen inzake goed-
keuring van het raadsbesluit om subsidie te verlenen
voor de restauratie van het dak van kasteel „Den Bra-
mel".
De fraktie van de Boerenpartij was naar aanleiding hier-
van, van mening dat de kasteeleigenaren zich nu ook
van hun g-oede zijde moeten laten zien door med(
king te verlenen bij de verharding van zandwegen. De
heer Gotink, die namens de Boerenpartij het woord voer.
de, kreog bijval van de heren Norde, Wesselink en Ban-
nink. De voorzitter vestigde er de aandacht op dat men
deze dingen niet aan elkaar moet koppelen, hoewel hij
het wel aangenaam zou vinden dat de kasteel eigenaren
op vrijwillige basis medewerking zouden verlenen bij bv.
het verharden van zandwegen.

Bouwfonds Ned. Gemeenten
Van de raad van bouwondernemers is een schrijven bin-
nengekomen waarin zij de gemeenteraad van Vorden
verzoekt geen verdere medewerking aan de N.V. Bouw-
fonds Ned. Gemeenten meer te verlenen. B & W ver-
zochten de raad dit schrijven voor kennisgeving aan te
nemen, waartegen de heer Gerritsen (Boerenpartij) zich
hevig verzette.
Is hier in Vorden geen sprake van voorkeurspositie ten
opzichte van het BNG, zo vroeg hij zich af.
De heer Van Arkel antwoordde hierop dat geen enkele
gemeente in de Achterhoek de relatie met het Bouw-
fonds heeft verbroken; Vorden is er altijd wel bij geva-
ren, de lijst woningzoekenden zou anders veel groter
zijn geweest, aldus de voorzitter.
De heer Geritsen: Geef de Vordense aannemer een ge-
lijke positie. Wij zouden het zeer op prijs stellen dat de
Vordense aannemers in aanmerking komen, maar dat
is tot dusver altijd uitgelopen op een fiasko, aldus wet-
houder Wuestenenk, bovendien hebben we de stroom-
bouw aan het Bouwfonds te danken.
De heer Koerselman merkte op dat de opzet van het
Bouwfonds is om alle minder draagkrachtigen aan een
woning te helpen. Deze doelstelling komt het BNG niet
meer na, want de woningen (door het BNG gebouwd),
zijn door minder draagkrachtigen vrijwel niet meer te
betalen, aldus het PvdA-fraktielid.
De heer Wesselink was eveneens van mening dat het
Bouwfonds haar doelstellingen is ontgroeid. Ook de heer
Bannink (CHU) deelde de mening van de heer Gerrit-
sen. Wethouder Lenselink merkte op dat wanneer het
Bouwfonds haar doelstellingen inderdaad voorbijschiet
hier tijdens de ledenvergadering van het BNG op gewe-
zen kan en moet worden.

Overige agendapunten
Gezien de uitvoerige wijze waarop de raad van Vorden
de gemeentebegroting 1968 heeft behandeld, memoreren
we voorts dat de volgende door B & W gedane voorstel-
len door de raad werden aangenomen:
Verkoop van plm. 180 m^ grond in plan Boonk, aan de
heer H. Bannink.
Aankoop 2.61.40 ha weiland van de heer A. H. A. Hart-
man voor een totale koopsom van ƒ 71.000,—.
Principebesluit inzake overdracht van woningwetwoning-
en.
Instandhouding van de openbare lagere school te Linde.
Toekenning van subsidie aan de Prot. Chr. kleuterschool
en de Nutskleuterschool voor het aanschaffen van mate-
riaal.
Toetreding van de gemeente Brummen tot de gemeen-
schappelijke regeling vleeskeuringsdienst.
Instellen van een parkeerverbod in de Kerkstraat.
Naamgeving aan wegen in de buitenwijken.
Eigendomsovername van stroken grond in verband met
de rekonstruktie van de Lochemseweg. Wat dit laatste
punt betreft, zij medegedeeld, dat de heren J. E. de
Rijke; B. F. Bennink en mr A. Staring stroken grond
om niet aan de gemeente hebben afgestaan.

GEVONDEN VOORWERPEN
l bankbiljet van ƒ 5,—;" l groen meisjeswindjack met
capuchon; l goudkleurig halskettinkje waaraan zilver-
kleurig kruikje; l regencape; l groen-zwarte zijden da-
messjaal; l bankbiljet van ƒ 25,—; l blanke montage-
tang; l kinderportemonnaie waarin ƒ 0,50; l rood ge-
kleurde zijden damessjaal; l bos sleutels; l paar huis-
sleutels; l paar regenpijpen; l wieldop met sierring van
Fiat auto; l grijze regencape; l paar bruine handschoe-
nen met een plastic regenkapje in rood hoesje; l goud-
kleurig damespolshorloge, rond met zwart lederen band;
l zwarte damesportemonnaie met knipsluiting waarin
ƒ 1,01; l maiskleurig damesmantelpakjasje; l bankbiljet
van ƒ 10,—; l biggetje ongeveer l maand oud; l paar
groene gebreide wanten; l groen plastic regencape met
capuchon; l rol isolatieband; l Lips hangslot met 2 sleu-
tels no. 5458; l roodbruine geblokte wollen sjaal; l
bromfietsspin; l paar bruine handschoenen; l zwarte
parapluiehoes; l paar stoffen handschoenen; l zwarte
linker nylon kinderwant; l leesbril in rood etui.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Vordense winkeliersvereniging geeft dit jaar duizenden guldens aan prijzen!
DE BONNEN WORDEN VERZILVERD OP DE ZITTINGS A VONDEN (ZIE ELDERS IN DIT BLAD) EN NIET DOOR DE WINKELIERS



textiel
geschenken

practische
geschenken

Hollandia Herenmodes
ONDERJURKEN
JUPONS
BRUSHED NYLON
NACHTHEMDEN
BRUSHED NYLON PYAMA'S

Setter Set
NYLONS
FANTASIEKOUSEN
PANTY'S

DENO OVERHEMDEN
WEEKENDERS
PULLOVERS ronde hals en V-hals
VESTEN
SOKKEN EN ANKLETS
ZELFBINDERS
MANCHETKNOPEN
SHAWLS
HERENHANDSCHOENEN
SWEATERS
PYAMA'S

Setterlaine Heren- en jongenskleding
PULLOVERS
VESTEN

Geschenkverpakking
BEDSETS
BADSETS
TAFELSETS
ZAKDOEKEN
THEEDOEKEN

ENZ. ENZ.

KOSTUUMS
WINTERJASSEN

CAR COATS
LODEN JASSEN

TERLENKA JASSEN

KOLBERTS.
PANTALONS
ENZ. ENZ.

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VORDEN

MARKLIN treinen
BELLA- + WILDEBRASpoppen
BARBIE poppen + kleding
LEGO stenen en treinen
FALLER -f LINCOLN autobanen
JUMBO gezelschapsspellen
DINKEY TOYS MATCHBOX
TOMTE auto's
NOOITGEDACHT houten speelgoed
HOMAS sjoelbakken, voetbalspellen
HOMAS trek- en tafelbiljarts
MONOGRAM modelbouwdozen

Naast deze merkartikelen onze
bekende zeer grote sortering
ander speelgoed!

Koerselman
VRIJ ENTREE TELEFOON 1364

Luxe lederwaren
't mooiste uit het mooiste.

Herenglacé's, alle soorten tassen, koffers,
portefeuilles, portemonnaies, rjjbewysetuis,
broekriemen, fietstassen, enz.

Koopt de tassen bij de man,
die ze ook repareren kan.

Fa G. W. Luimes-B. Lammers
Telefoon 1421

VERLOVmOS

GROTE KEUZE
IN

..Lincoln
HORLOGES DAMES- EN

WEKKERS HERENPOLS-
* HORLOGES

KLOKKEN
Prima Zwitsers
precisiewerk
2 jaar gratis ver-
zekerd tegen ver-
lies en diefstal

Verder andere bekende merken zoals

Enicar, Kasper, Livano, Fusal etc.
Ook hebben wy pendules met zweef-
anker, elektrische klokken en
keukenklokken, Helmuhren, stijlklok-
ken en Engelse tafelklokken.

Goed gesorteerd in gouden en
zilveren sieraden.

FaJ.Wentink
Horloger - Juwelier

Voor nuttige geschenken
NAA
ADR

T U WELBEKENDE

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HEIMINK
VORDEN ZUTPHENSl 3 TEL.05752-1514

Veel keus
Voordelige prijzen en
10070 kwaliteit

Bama-haarsokken
IN UW RUBBERLAARZEN
LEUK VOOR SINT NICOLAAS

(vanaf ƒ 3,90)

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Vrijdag en zaterdag
ROOMTOMPOEZEN 5 stuks ƒ 1,50
SLAGROOMTOMPOEZEN
5 stuks ƒ 2,—
BANKETSTAVEN iets füns ƒ 0,90
SPECULAASFIGUREN 7 st. ƒ 0,95

KLEIN SPECULAAS
DIK SPECULAAS
GEVULD SPECULAAS

Neem eens proef,
u komt er op terug!

ONZE SINT NICOLAASTAFEL
STAAT VOOR U KLAAR

Bakkerij - Winkelparadijs Nieuwstad

Ook met St Nicolaas
VOOR HEEL DE BURGERIJ

„Jan Hassinks"
rookgerei

Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken enz. enz.

TIENER- EN TWENTASSEN

DAMES- EN
HERENPORTEMONNAIES

DAMES- EN
HERENPARAPLUIES

Jansen- 't Schoenenhuis
DORPSSTRAAT 34 — VORDEN

ZOU ER WEL EEN FIJNER GESCHENK BESTAAN DAN WARME

WINTERSPORTKLEDIN G
Knickerbockers, corduroy-manchester voor dames en heren. Helanca damespantalons
en wollen heuppantalons. Franse, noorse, italiaanse truien, vesten en pullovers, prach-
tige, warme kleuren en dessins. Sportieve warme sjaals, wol of zijd»', nieuwste kleuren.
Nylon jacks, wind- en sneeuwdicht, isothermyl gevoerd. Nylon en suède lederen ski-
wanten, warm gevoerd. Wollen schaats- en scootermutsen, duivelcaps, ijstruien.
„Janus" de echte noorse sokken en kousen.

HARTENS SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS

Vordense Winkeliersvereniging
In overleg met de Officier van Justitie te Zutphen is de St Nicolaasaktie gewijzigd*
Evenals in andere gemeenten geven wij nu ook

DUIZENDEN GULDENS AAN PRIJZEN
Doch hieraan is één voorwaarde verbonden en wel, dat u een puzzle samen met
uw waardebon (prijsbon) moet inleveren*

Puzzle formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij de sekretaris de heer Boersma en
bij de deelnemende winkeliers*

•

In tegenstelling tot voorgaande mededelingen in de Sint Nicolaaskrant delen wij u mede dat de verzilvering aan het publiek uitsluitend op de volgende avonden kan plaatsvinden en niet door de winkeliers:
VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER VAN 7 TOT 9 UUR; WOENSDAGAVOND 29 NOVEMBER VAN 7 TOT 9 UUR; VRIJDAGAVOND l DECEMBER VAN 7 TOT 9 UUR EN DE LAATSTE GELEGENHEID IS OP
VRIJDAG 8 DECEMBER VAN 7 TOT 9 UUR. OP DEZE AVONDEN ZAL HET BESTUUR ZITTING HOUDEN IN CAFÉ-REST. „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. SMIT).

HET BESTUUR



A.s. zondag 26 november

Vonten - Ruurlo
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

5 december. ,?
EEN SPORTIEVE PIJP
rookgenot voor lange tijd

EEN PRAKTISCHE
GASAANSTEKER
altijd vuur bij de hand

EEN DEGELIJKE EN TOCH
FRAAIE SIGAREN- EN
SIGARETTENROKER
geen breuk meer

Dit alles vindt u in grote verscheidenheid bij

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

„JAN HASSINK"
biedt u een uitnemende sortering

St Hicolaas- geschenken
waaronder:

FOTO-ALBUMS, LUXE POST
VULPENNEN, BALPENNEN
BOEKEN voor jong en oud
SCHRIJFMAPPEN, ZAKAGENDA'S
1968, VERFDOZEN

GOEDKOOP INKUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij le-
veren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert.: Zoerink Vorden
05752-6813

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHER-
MERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6 >/2% RENTE

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

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

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

fsint Hicolaas
vindt bij ons een ruime sortering voor
de hele famdlie in:

Jumpers, vesten, rokken, blouses,
steunkousen, nylons, shawls,
pyama's, nachthemden, dusters,
schorten cocktail e.a.

Herenvesten, truien, overhemden,
weekenders, zelfbinders, sokken,
(wol en crepe), nappa's
Jongens- en meisjestruien, vesten,
ondergoed (leuke stelletjes), rokjes,
pantalons (in helanca, wol en terlen-
ka), maillot s, wanten, babyartikelen

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte
artikelen zoals:

zakdoeken, baddoeken, washandjes,
tafellakens, lakens met slopen en
leuke kinderzakdoekjes.

Onze kollektie

HANDWERKEN

is ook de moeite waard om te
bekijken

J-#tr-*vv£n^

V O R D E N

Voor zelfbouwmeubelen
Bureaus, plantennieubels, tafels,
TV-meubels, kasten, wandmeubels
enz. enz. naar

Doe-kel-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

Vraag naar de grote folder

waar het snel
lekker warm
moet zijn...
deer zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Dlrekt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het Is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De Ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming In het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Verwarming."

Nieuwl
Stroombesparing door
de aangebouwde
thermostaat en de
4 standen schakelaar.

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a, verkrijgbaar b(]:

VUKUtH G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

Koopt uw cadeaus in Vorden

SINTERKLAAS IS ER VAN OVERTUIGD:

't Is Koerselman,
waar hij slagen kan!

VRIJ ENTREE TELEFOON 1364



— PARAPLUIES — VESTEN — PULLOVERS — ROKKEN —

O, kom er eens kijken, wat
LUTH

voor u heeft
NOG NOOIT ZO'N GROTE KEUZE BELEEFD

H. LUTH
VERLICHTE CENTRUM NIEUWSTAD

P
Q
— BADSETS — LAKENSETS — ZAKDOEKEN NYLONS —

Reklamedagen !
MAANDAG LEVul 500 GRAM

DINSDAG U 6 H 3 KI 500 GRAM

WOENSDAG uPBKl3PP6ll 500 GRAM

DONDERDAG U U II 3 KI 500 GRAM

VRIJDAG V6FS6 WOrSl 500 GRAM

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Ribkarbonade «.«*«
HaaskarbonadG «. «^• •MUVIIMI MVIIMMV

Schouderkarbonade ,. —
Fijne rookworst ™ ««AM
Heerlijke koffie *» ««A»
n3IHK33S io° GRAM
Boterhamworst ™«*™
Margarine «PAK
Rundvlees ». <**« vanaf

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en

17O
198
15O
198
225

225
225
225

75
125
50
3O
84

248

varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

'T IS GEMAKKELIJK KIEZEN
UIT ONZE GROTE

lederwaren-kollektie!
Wullink's Schoenhandel

Vordense
Winkcliersvereniging

Naar wy vernemen is het kopend
publiek een en ander nog niet dui-
delijk wat de aktie betreft van de
Vordense Winkeliersvereniging.
Wij zullen het zo duidelijk mogelijk
uiteenzetten:

1. Bij iedere aankoop van één gulden ontvangt u
een bonnetje.

2. Het bonnetje open maken.

3. Als u een bonnetje heeft waarop een bedrag in
letters en in cyfers staat vermeld hebt u prijs.

4. U vraagt aan de winkelier naar een gratis
puzzleformulier en vult dit in.

5. Met uw waardebon en puzzleformulier gaat u
naar de zittingsavonden die het bestuur houdt
in café-rest. „'t Wapen van Vorden" (F. Smit).
(Zittingsavonden elders in dit blad.)

Op deze zittingsavonden wordt uw prys uitge-
keerd bij overlegging van uw prijsbonnetje en<
uw opgeloste puzzleformulier.

En nu maar zorgen zoveel mogelijk waarde-
bonnen bij elkaar te verzamelen.
Duizenden en nog eens duizenden guldens aan
prijzen zijn er te verdienen.

Snelheidsbeperking
Lochemseweg
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van heden op de Lochem-
seweg, voor zover gelegen in de gemeente Vorden,
voor het verkeer in beide richtingen TIJDELIJK
een maximumsnelheid is ingesteld van 70 km/uur.
Deze snelheidsbeperking is nodig omdat in ver-
band met het jaargetijde nog geen stroeve slijt-
laag op de weg kan worden aangebracht.

Vorden, 22 november 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Het pantoffelhuis

bij uitstek!

Jansen-'t Schoenenhuis
DORPSSTRAAT 34 VORDEN

Geef goed...
geef textiel!
HET winkelcentrum

natuurlijk
naar....

Geef vreugde en gezelligheid
STEEDS BOEIENDE SPELEN VOOR PRETTIGE
AVONDEN

Stratego, Scrable, Monopoli, Mah Jongg, Tafeltennis,
Puzzles, Roulette, Dam- en schaakspelen, Kaartspelen,
Poker- en dobbelstenen

Martens WAPEN- EN SPORTHANDEL

Bent U
van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEQ 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

ZOEKT U VOOR SINT NICOLAAS EEN

ZOEKT U EEN

auto accessoire ?
GARAGE KURZ
Burg. Galléestraat . Telefoon, 1649 - 1326

HEEFT HET

goede gebruikte auto?

GARAGE KURZ
Burg. Galléestraat - Telefoon 1649 - 1326

HEEFT MISSCHIEN OOK IETS VOOR U.

Momenteel voorradig:

l DKW junior bouwjaar 1962
l VW 1200 bouwjaar 1962
l VW 1200 bouwjaar 1963
l Fiat 850 bouwjaar 1964
l Opel Rekord bouwjaar 1962

Tevens Inruil en financiering

EEN GOED ADRES VOOR AL UW
REPARATIE, PLAATWERK EN SPUITWERK

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Telefoon 1649
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PREMIEREGELING VOOR VERBETERING VAN
WONINGEN EN AGRARISCHE BEDRIJFSRUIMTEN

De premieregeling woningverbetering 1953 is, in het ka-
der van de bestrijding der werkloosheid, tijdelijk ver-
ruimd.
Bepalingen van belang zijn onder anderen:
De premie, welke zowel door de eigenaar als door de
huurder kan worden aangevraagd, kan thans worden
verleend zowel voor woningen, als voor agrarische be-
drijfsgebouwen.
Bij verbetering van agrarische bedrijfsgebouwen dient
door belanghebbenden overleg te worden gepleegd met
de Rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdienst; een ver-
klaring van deze instantie op het aanvraagformulier
voor de premie te stellen.
Een maximum verbouwingsbedrag is niet bepaald, wel
dient de verbetering voorop te staan; voor gehele of na-
genoeg gehele vernieuwing geldt de regeling niet.
De premie bedraagt eenderde deel van de bouwkosten
mot een maximum van eenderde van ƒ 10.000,—. (Hier-
bij wordt een gekombineerde verbouwing van woning
en agrarisch bedrijfsgedeelte als één objekt beschouwd.)
Hoewel een sobere uitvoering voorop gesteld wordt, zijn
de verbeteringen, welke voor premie in aanmerking ko-
men, in de nieuwe regeling ruimer gesteld; zo kan thans
ook premie worden verleend voor het uitbreiden van
slaapkamers t.b.v. een groot gezin; het vernieuwen van
de kap, e.d.
Tevens kan in bepaalde gevallen de rente en aflossing
van leningen ten behoeve van voorzieningen aan be-
staande woningen door de gemeente worden gegaran-
deerd.
Nadere inlichtingen worden, tijdens kantooruren, op het
gemeentehuis verstrekt, alwaar ook de benodigde for-
mulieren voor hot aanvragen van bouwvergunning en
premie kunnen worden verkregen.
Aangezien de nieuwe bepalingen zijn opgesteld, t.b.v. de
uitbreiding van de werkgelegenheid, moeten de werk-
zaamheden tijdens de normale werkuren worden uitge-
voerd. Bij de aanvrage om subsidie dient een verklaring
te worden gevoegd, dat de werkzaamheden geheel of
nagenoeg geheel door personen in dienst van bouwvak-
patroons, dan wel door bouwvakpatroons zelf zullen
worden uitgevoerd en wel in de normale werkuren.
Daar de werkingsduur van de nieuwe regeling wellicht
beperkt zal zijn wordt ieder, die verbouwingsplannen
heeft welke in de regeling passen, aangeraden spoedig
een aanvrage bij het gemeentebestuur in te dienen.

VEILIG VERKEER TE VORDEN WIL
VERKEERS TEACH-IN HOUDEN
Onder het waarnemend voorzitterschap van de heer Van
Ooyen hield de afdeling Vorden van Veilig Verkeer haar
jaarlijkse ledenvergadering, die zich niet in een grote
belangstelling mocht verheugen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer J. J. van
Dijk, bleek dat de belangstelling voor verkeersavonden
steeds verder terugloopt en het bestuur zich afvraagt
of het nog wel zin heeft dergelijke avonden te organi-
seren.
De verlichtingskontrole, die dankzij de bereidwillige me-
dewerking van alle Vordense garagehouders, gehouden
werd, is daarentegen een groot sukses geworden. Ook
de verkeerssleutelcursus trok dit jaar, mede in verband
met de vele wetswijzigingen, een zeer groot aantal deel-
nemers. De cursus in samenwerking met de EHBO „Hoe
te handelen bij verkeersongevallen" kon alleen doorgaan
dankzij de bereidwilligheid van een aantal diplomabe-
zitters van de EHBO, die zich ook voor deze cursus op-
gaven.
De aftredende bestuursleden, de heren Van der Peyl en
Van Ooyen, werden bij acclamatie herkozen.
Getracht zal worden een verkeers teach-in te houden,
waarbij belangstellenden die gaarne één en ander op
verkeers- of verkeerstechnisch gebied willen weten, hun
vragen kunnen stellen aan deskundigen van de rijksver-
koerspolitie en/of ANWB.
Dat de weg Hengelo-Vorden thans voorrangsweg is ge-
worden, vond aller instemming, gehoopt werd dat ook
de vernieuwde weg Vorden-Lochem en in de toekomst
ook de Almenseweg tot voorrangsweg gepromoveerd
kunnen worden, gezien hun karakter van doorgaande
wegen.

PARTIJ VAN DE ARBEH) AFDELING VORDEN
BEPLEIT BOUWEN VAN EEN ROUWKAMER
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman hield de
PvdA afdeling Vorden haar najaarsvergadering, die zich
ook nu weer in een goede belangstelling mocht verheu-
gen.
Na afwerking van de traditionele agendapunten kwamen
diverse onderwerpen ter sprake. Besloten werd de raads.
fraktie in de voorjaarsvergadering verslag te laten uit-
brengen over haar werkzaamheden.
De onlangs in de raad aangenomen beslissing betreffen-
de de verdeling van d£ kosten van de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie kon de goedkeuring van het merendeel
der vergadering niet wegdragen. Het aandeel dat de
huurders hierin moeten bijdragen werd te groot bevon-
den. Gehoopt wordt dan ook dat dit besluit dat voor
één jaar is genomen, herzien zal worden.
De heer Sikkens, die als afgevaardigde van de afdeling
Vorden het a.s. congres op 23, 24 en 25 november in
Amsterdam zal bijwonen, bracht enkele van de meer
dan 500 voorstellen en amendementen ter sprake, waar-
over de vergadering zijn mening uitte. Enige leden uitten
de vrees dat, wannéér er gas in Vorden komt, men ver-
plicht zal worden zich te laten aansluiten, ook als men
geen gas wenst.
Voorts pleitte men voor het bouwen van een rouwkamer
in Vorden. Naar de mogelijkheid hiervan zal geïnfor-
meerd worden.
Toegejuichd werd het initiatief van de bewoners in de
Molenwijk om te komen tot een centraal TV antenne-
systeem, waardoor het TV antennewoud tot het verleden
zal gaan behoren en men een betere ontvangst zal heb-
ben.

KRENTENBROOD AANGEBODEN
Door het personeel van de Gems afdeling centrale ver-
warming, loodgieters en elektra werd bij de heer en
mevrouw Jeeninga een krentenbrood aangeboden welke
een lengte had van 1,25 meter. Dit ter gelegenheid van
de geboorte van een dochtertje.
Dit Achterhoeks gebruik werd door de familie Jeeninga
zeer op prijs gesteld.

VERKOOP POSTZEGELS EN KINDERKAARTEN
De leerlingen van de hoogste klassen van de openbare
lagere dorpsschool zijn er ook dit jaar in geslaagd weer
een flink aandeel te leveren in de aktie „Door het kind,
voor het kind".
Voor niet minder dan ƒ 2021,50 aan postzegels en kinder-
kaarten wisten zij aan de man te brengen. Een prachtig
resultaat.

„GRAAFSCHAPRIJDERS" HIELD WILDRIT
Ondanks het mistige weer hebben zaterdagavond toch
nog 36 personen deelgenomen aan de jaarlijkse wildrit
van de Vordense mötorclub „De Graafschaprijders".
De start van deze rit vond plaats bij café Schoenaker.
De lengte bedroeg ca 36 kilometer. De rit was uitgezet
in de omgeving van Vorden.
Na afloop reikte de heer W. Bielderman bij café Schoen-
aker de prijzen uit, die bestonden uit hazen, ganzen, fa-
zanten, eenden en konijnen.
De uitslagen waren als volgt.
Bromfietsen: 1. S. J. Faber.
Auto's A-klasse: 1. P. Reinders; 2. W. H. Rouwenhorst;
3. H. Lijffijt; 4. B. Houthof; 5. G. Postel; 6. L. van 't
Hul; 7. W. Hol; 8. G. Kuiperij; 9. D. Beek; 10. H. Bats;
11. H. J. Scheffer; 12. G. Donderwinkel; 13. J. H. Bak-
ker.
B-klasse (eigen leden): 1. D. C. Droppers; 2. H. Klein
Brinke; 3. H. Lichtenberg.
De poedelprijs die door de heer Schoenaker beschikbaar
was gesteld, werd gewonnen door de heer H. Kroeze
uit Zutphen.
Zondag 17 december houdt „De Graafschaprijders" een
pannekoekenrit.

WIJ HEBBEN EEN LIED VOOR DE WERELD
Zondagavond a.s. om 7 uur zal in de Herv. kerk te Vor-
den een grote gemeenschappelijke zangdienst worden ge-
houden. Voorgangers zijn ds. J. J. van Zorge en ds. Th.
P. van Belzen. Verder werken mee de „zingende zusjes"
Els en Tineke Rijke, begeleid door Adriaan Bol op het
elektronisch orgel.
Kun je zingen, zing dan mee!
Een zanggroep onder leiding van de heer D. Woudstra
zal ook zijn aandeel in deze dienst hebben.

KONTAKTAVOND „VORDENS DAMESKOOR"
Zaterdagavond organiseerde het „Vordens Dameskoor"
in café-rest. „'t Wapen van Vorden" een zeer geslaagde
kontaktavond.
In totaal werden er aan deze avond door zeven koren
en zangverenigingen medewerking verleend.
De voorzitster van het „Vordens Dameskoor", mevrouw
Klein Brinke, heette in haar openingswoord iedereen
van harte welkom en hoopte dat het een geslaagde kon-
taktavond mocht worden.
Voor de pauze traden het „Vordens Dameskoor" o.l.v.
dirigent H. Schierboom op, gevolgd door de gemengde
zangvereniging Excelsior uit Hengelo (Gld.). Dit koor
werd gedirigeerd door de heer Kortkamp. Het Vordens
Mannenkoor o.l.v. dirigent T. Wissink, en het Tienerkoor
Vorden o.l.v. de heer H. Schierboom, besloten het pro-
gramma voor de pauze. Speciaal het optreden van het
Tienerkoor oogstte bij het publiek (veelal supporters van
de verschillende verenigingen) veel sukses.
Na de pauze was het eerst de beurt aan het dameskoor
„Kunstgenot" uit Zelhem o.l.v. dirigent H. Wijkamp. De
gemengde zangvereniging „Irene" uit Epse mocht er
met haar optreden eveneens zijn. Het hoogtepunt van
deze zangavond was ongetwijfeld het optreden van de
„IJsselzangers" uit Zutphen o.l.v. dirigent B. Nijhof. Dit
koor oogstte veel sukses en was genoodzaakt een toe-
gift te geven.
Nadat mevrouw Klein Brinke aan het slot van de
avond alle medewerkenden had dank gebracht voor het
welslagen van deze kontaktavond, zorgden „De Zwer-
vers" er hierna voor dat er nog een dansje gemaakt
kon worden.

OPENBARE LAGERE SCHOOL LINDE
Vrijdag 17 november hield de o.l.s. Linde een ouderavond
in de school. Van zeventot half negen was er voor de
ouders gelegenheid he^^^brk van hun kind (eren) in te
zien. Hiervan werd eel^^eer druk gebruik gemaakt.
Daarna werd de vergadering geopend door de voorzitter
de heer E. Gotink, die allen hartelijk welkom heette, in
het bijzonder mejuffrouw A. van der Mei, die haar eers-
te ouderavond in vaste dienst meemaakte.
De sekretaris-penningmeester, de heer B. H. Fokkink,
las de notulen der vori^fcpergadering voor, waarin o.a.
gewag werd gemaakt^Pm de aanleg van een nieuw
sportveld, welke inmiddels is klaargekomen en in ge-
bruik genomen. Hartelijk dank hiervoor aan het ge-
meentebestuur en gemeentewerken.
Vervolgens werden een tweetal ouderkommissieleden
herkozen t.w. de heren J. Lenselink en B. H. Fokkink.
Tot slot van het huishoudelijk deel der vergadering volg-
den enkele mededelingen over de schoolraad en de rond-
vraag.
In de pauze werd koffie aangeboden. Hierna werd er een
lezing gehouden over de voeding door me j. A. M. de
Bruin, schoolarts. In de lezing viel te beluisteren dat het
kind zeer gebaat is bij een eiwit- en vitaminerijke voe-
ding. Verder dat er zuinig moet worden omgegaan met
suiker en vetten.
Hierna sloot de voorzitter onder dankzegging aan de
schoolarts, de goed bezochte en geslaagde avond.

FEESTELIJKE OUDERAVOND SCHOOL MET DE
BIJBEL
Vrijdagavond werd in het Nutsgebouw te Vorden de
feestelijke ouderavond van de Bijz. school Het Hoge ge-
houden. De zaal was goed gevuld. De avond werd ge-
opend door ds. J. H. Jansen, voorzitter van het school-
bestuur.
Naast een hartelijk welkom sprak hij ook een dankwoord
tot de ouders en leden voor hun spontane reaktie bij de
oproep tot de herdenking van een tweetal jubilea nl. dat
van de heer J. A. Berenpas, die 40 jaar onderwijzer was
aan de school op Het Hoge (10 oktober) en dat van het
hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink, die zijn 25-
jarig onderwijzersjubileum vierde (19 oktober).
Hierna werd begonnen aan het programma met een vijf-
tal zangnummers door de hoogste klassen, die vlot en
goed werden voorgedragen. Hierna volgden een tweetal
kinderstukjes. Beide werden vlot gespeeld.
Na de pauze, met verversingen en muziek door groepjes
en kleine solisten, werd het derde stukje voor het voet-
licht gebracht nl. „Prinses Zonnestraal". Door de prach-
tige aankleding en goede belichting kwamen zowel spel
als dansjes goed uit de verf. Dit was trouwens bij alle
stukken opmerkelijk.
Naast een dankwoord voor alle werk aan de voorberei-
ding van deze avond verricht, kreeg mevr. Zeevalkink
een bloemetje van het personeel voor het werk dat zij
heeft gedaan aan de verzorging van de kleding.

VOETBALPROGRAMMA
Voorst Al-—Vorden Al; Vorden A2—Hercules Al; Zut-
phen C2—Vorden C2; Vorden I—Ruurlo I; Vorden II—
Neede IV; Be Quick IV—Vorden III; Baakse Boys III—
Vorden IV; Hercules II—Vorden V; Keyenburgse Boys
IV—Vorden VI.
Zutphen V—Ratti II; Pax V—Ratti III. Zaterdagvoet-
bal Ratti I—AZSV VIII.

Tijdens de Nütsavond van het departement Vorden, heeft
de sekretaris-penningmeester van de Nutsspaarbank, die
tijdens deze bijeenkomst verslag uitbracht van de stich-
ting Nutsspaarbank over het jaar 1966, enkele interes-
sante mededelingen gedaan.
Zo kon hij namens het bestuur mededelen, dat door de
spaarbank is aangekocht het pand Dorpsstraat 15 (van
de heer Zeylemaker, fotograaf). Het bestuur heeft ge-
meend hiertoe te moeten overgaan, omdat het thans in
gebruik zijnde kantoor veel te klein is en niet voldoet
aan de eisen die men aan een spaarbankgebouw dient te
stellen. Ook komt daarbij de gunstige ligging, alsmede
het feit dat de bank gaarne, mede in verband met de
toekomst, over 'n eigen spaarbankgebouw wil beschik-
ken. In verband met de verbouwing heeft het bestuur
reeds een paar spaarbanken bezichtigd.
De heer Klein Lebbink sprak de hoop uit dat het toe-
komstige gebouw aan de verwachting mag beantwoor-
den, niet alleen wat de inrichting betreft, maar vooral
dat het tot een grotere omzet mag bijdragen.
De verlies- en winstrekening gaf overigens een nadelig
saldo te zien van ƒ 2.798,84. Dit nadelige saldo is ont-
staan door de koersverschillen die er zfln geweest.
De rente die aan de inleggers werd vergoed bedroeg het
afgelopen jaar 3,5% dagelijks opvraagbaar. Voor ter-
mijnrekeningen werd een hogere rente vergoed.
De koerswaarde van de effecten bedroeg per balansda-
tum ƒ 1.437.034,58, waarbij opgemerkt werd dat de stuk-
ken niet hoger zijn opgenomen dan 100%.
De geplaatste geldleningen onder hypothecair verband
bedroegen per 31 december jl. ƒ 1.003.140,—. De onder-
handse geldleningen, hoofdzakelijk aan gemeenten ver-
strekt, bedroegen ƒ 38.798,80. Per 31 december 1966 was
aan inleggers van de Nutsspaarbank ƒ 2.599.821,35 ver-
schuldigd.
Wegens vergevorderde leeftijd heeft de oud-voorzitter,
de heer B. A. Albers, gemeend als lid van het bestuur
te moeten bedanken. De heer Albers, die 20 jaar be-
stuurslid is geweest, waarvan dertien jaar als voorzitter,
werd hartelijk dank gezegd voor de vele werkzaamheden
en adviezen die hij voor de spaarbank heeft verricht en
gegeven. Het bestuur van de Nutsspaarbank ziet er mo-
menteel als volgt uit: W. Kuijper, voorzitter; J. W. Klein
Lebbink, sekretaris-penningmeester; G. Rossel; B. H.
Groot Bramel; A. J. Vruggink en H. A. Albers, kom-
missarissen.
De voorzitter van het Nutsdepartement, de heer H. Wes-
selink, bracht de heer Klein Lebbink hartelijk dank voor
zijn uitvoerig jaarverslag met toelichting.
In zijn openingswoord deelde de heer Wesselink, die o.m.
burgemeester Van Arkel had welkom geheten op deze
Nütsavond, mede dat de toneelavond van Vordens To-
neel niet op 23 maar op 30 maart zal plaatsvinden.
Voorts toonde spreker zich verheugd over het fedt dat de
Nutsspaarbank een nieuw pand heeft aangekocht. Het
aangekochte pand zal, volgens de heer Wesselink, een
goede plaats vormen tussen de verschillende zaken in
de Dorpsstraat. Architekt Bakker is inmiddels begon-
nen met de tekening.
Hierna vertelde de oud-Vordenaar, dokter Servaas, over
zijn verblijf in Japan, alwaar zijn zoon destijds werk-
zaam was bij de Nederlandse ambassade.
Aan de hand van dia's gaf de heer Servaas een duidelijk
beeld van de zeden en gewoonten in het land van de
rijzende zon.

WEHME-NIEUWS
Voor de bewoners van de Wehme bracht de toneelvereni-
ging TAO uit de Wildenborch vrijdagavond 17 november
jl. het toneelstuk „Romance rondom artikel 17".
Het was een avond waarop iedereen weer eens vrolijk
kon lachen, want in het stuk komt, na allerlei komische
verwikkelingen, alle^^ch op z'n pootjes terecht.
Iedereen kon dan ol̂ Bm afloop opgewekt en tevreden
gaan slapen.
Bedankt voor uw komst naar de Wehme, leden van TAO
de oude (én de jonge) Wehme-bewoners zullen u gaarne
nog eens terug zien.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Herv. groep Wildenborch vergadert
Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af d. Vorden in het Nutsgebouw
Idem aan 24 november
Oriënteringsrit buurtver. Delden
Herv. Vrouwengroep dorp in het
Nutsgebouw
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw
St. Nicolaasavond Jong Gelre in
hotel Meilink te Barchem
Sport- en spelavond Jong Gelre in
hotel „De Exelse Molen"
3e Nütsavond in het Nutsgebouw
Advents- en Kerstzangavond in de
Herv. kerk igeorg. door „Excelsior"
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag voor de bejaarden en
Kerstavond voor eigen leden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

25 november
26 november
30 november

30 november

9 december

12 december

14 december
14 december

20 december

Gelukkig

IJSBAAN VORDEN WORDT BEGIN DECEMBER
ONDER WATER GEZET
Hoewel de ijsvereniging „Vorden" meer dan 600 leden
telt, waren er maandagavond op de algemene jaarver-
gadering slechts een handjevol leden aanwezig.
Niettemin is het een goede vergadering geworden en
werden er over diverse onderwerpen uitvoerig van ge-
dachten gewisseld. Wat de aktiviteiten betreft, is er naar
buiten niet veel van bespeurd omdat er het afgelopen
seizoen praktisch geen gelegenheid is geweest om te
schaatsen, aldus de heer Groen. Toch zijn er wel akti-
viteiten geweest, zij het dan intern in het bestuurskolle-
ge. Het was de voorzitter ter ore gekomen dat de men-
sen nu dikwijls zeggen: „Er is geen ijs geweest, er zijn
veel abonnementen verkocht, dus zal men wel geld over-
gehouden hebben". Men vergeet hierbij echter, aldus de
heer Groen, dat de vereniging vele investeringen heeft
moeten doen bij de oprichting (plm. 2 jaar geleden).
De sekretaris, de heer J. F. Geerken, gaf vervolgens een
kort overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen
jaar. Onder meer werd medegedeeld dat het ledental
vrijwel gelijk is gebleven. Van de gemeente was een be-
drag van ƒ 700,— ontvangen voor het ontstane exploi-
tatietekort. Dit betreft een éénmalige uitkering. Het
afgelopen seizoen heeft men slechts één dag gebruik
kunnen maken van de ijsbaan. Hierna werd het finan-
ciële gedeelte door de penningmeester, de heer Schipper,
uit de doeken gedaan. Het bleek dat de boeken konden
worden afgesloten met een voordelig saldo.
Tot leden van de kaskommissie werden gekozen de he-
ren H. Wullink en J. J. van Dijk. De aftredende be-
stuursleden, de heren M. Groen, H. G. Harmsen en G.
Hoetink, werden met' algemene stemmen herkozen.
Hierna deelde de voorzitter mede dat het in de bedoe-
ling ligt om de baan begin december onder water te
zetten, men wil nl. niet het risiko lopen, dat wanneer
het begint te vriezen, er geen ijs is. Ook dit seizoen kan
er weer in schoolverband gratis van de ijsbaan gebruik
worden gemaakt, zij het dan dat het onderwijzend per-
soneel toezicht dient te houden. Voorts zal men trachten
een geschikte toiletruimte te vinden terwijl men er even-
eens voor wil zorgen dat er medikamenten aanwezig zijn
om eventueel eerste hulp bij ongelukken te kunnen bie-
den.

AMANDELMARSEPEIN

BoTERBANKET

CHOCOLADELETTERS

Eigen fabrikaat

Mooie sortering voor een
goed gevulde klomp

Banketbakkerij

J. Wiekart

Sint Nicolaas
aanbieding!

MOOIE TAFEL MET 4 STOELEN
SKAL BEKLEDING

samen f 198r

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Speelgoederen
van „Jan Hassink"

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Kom vooral eens kijken naar de:

TRIX-treinen en metaalbouwdozen
KIBRI-plastic modelbouwdozen
LINCOLN-autobanen
GEZELSCHAPSSPELEN

LEGPUZZLES tot 2500 stukjes,
voor groot en klein

MAAKT U IEDERE SPORTMAN OF -VROUW MET

Trainingspakken in helanca of katoen, ook in clubkleuren. Turn- of balletpakjes, turn-
en voetbalbroeken. Volley. en voetbalkleding, clubkousen, scheenbeschermers. ADIDAS

• voetbalschoenen, reeds vanaf ƒ 20,75. Lederen en plastic voetballen. Voetbalpompen.
Ruitersportgeschenken in grote sortering.

Marlens SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS



Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde en
zorgzame zuster

GERRITJE LINDENSCHOT

in de ouderdom van 80 jaar.

Diep betreurd door:

W. Lindenschot
Gerd. Lindenschot

Vorden, 21 november 1967
D 115

De teraardebestelling zal plaats hebben op zater-
dag 25 november om l uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde
zuster en tante

GERRITJE LINDENSCHOT

in de ouderdom van 80 jaar.

Uit aller naam:
Wed. G. J. van Ark-Lindenschot

Vorden, 21 november 1967

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze medewerker-collega
de heer

J. H. ZIEVERINK

Door zijn grote toewijding en bijzondere nauwge-
zetheid was hij ons in die 20 jaren tot een voor-
beeld en blijven wij hem dankbaar gedenken.

Fam. J. W. Bijenhof
en collega's

Vorden, 18 november 1967
Zutphenseweg 66

Voor luxe- en huishoudelyke
artikelen.

Serviezen, glas en aardewerk

Sola tafelbestek, dekschalen en
pannen

Brabantia en Tornado
Tassen en byouterieën

Kunstnijverheidsartikelen enz

Koersolman

Vordense
Winkeliersvereniging

Vrijdagavond a.s. van 7 tot 9 uur
kunt u uw waardebon (nen) laten
verzilveren bij café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Opgeloste puzzle meebrengen, anders
mag het bestuur geen geld uitbetalen

GEEF ALS CADEAU EEN

geschenkbon
VAN

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

Kindertasjes
MODERN VAN VORM EN KLEUR
LEUK VOOR SINT NICOLAAS

(vanaf ƒ 1,95)

Wullink's Schoenhandel

Vordense
Winkeliersvereniging

DE WINKELIERS WORDEN
VERZOCHT HUN VLAGGEN
UIT TE STEKEN.

ER ZIJN NOG VLAGGEN VERKRIJGBAAR
BIJ DE SEKRETARIS, DE HEER BOERSMA

Oriënteringsrit
voor auto's en bromfietsen op zon-
dag 26 november a.s.

Start om 2 uur bü café „'t Zwaantje"

VRIJE DEELNAME

BUURTVERENIGING DELDEN

VAMOK VAMOR

Leer modern autorijden
in onze nieuwe Volkswagen 1600.

U krijgt les van een instrukteur die
het VAMOR-diploma in zijn bezit
heeft.

U krijgt grondige voorlichting, ook
wat betreft de theorie, die toegelicht
wordt met kleurendia's.

Voor uw rijbewijs naar:

FNOP erende VAMOR rijschool
G. BULTMAN, H. v. Bramerenstraat 14, tel. 1753
GARAGE GROOT JEBBINK, telefoon 1794

VAMOR VAMOR

De beste brandstof voor woliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

6EBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Zoek niet verder

EEN PRAKTISCH GESCHENK UIT ONZE

meubelen en kleinmeubeien
IS ALTIJD WELKOM

KAPSTOKKEN
LEKTUURBAKKEN
BIJZETTAFELS
MIMITAFELS
RADIO EN TV-TAFELS
SALONTAFELS
HAARDBANKJES
FAUTEUILS
SPIEGELS
HALMEUBELS
LADEKASTJES
ENZ.

Het Binnenhuis
HEEFT OOK UW
SINT NICOLAASGESCHENK

En bekijkt u eens onze

staande
schemerlampen

in vele uitvoeringen en
modellen

WONINGINRICHTING

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

Ijsbaan Vorden
Het bestuur van de IJsvereniging „Vorden" deelt mede,
dat de leden van de IJsvereniging hun kaarten 1967-1968
kunnen afhalen in het Nutsgebouw op

ZATERDAG 25 NOVEMBER A.S. VAN 10-12.30 UUR
VRIJDAGAVOND l DECEMBER A.S. VAN 5-9 UUR

Nieuwe leden kunnen zich dan ook opgeven.

Niet afgehaalde kaarten worden na l december aange-
boden met ƒ 0,50 incassokosten.

Na 9 december 1967 worden de prijzen van de lidmaat-
schapsl^fcrten verdubbeld.

Voor degenen die nog geen kennis hebben kunnen nemen
van de tarieven, vermelden we deze hieronder.

Ie Ie gezinslid ƒ 5,—.

2e Verdere gezinsleden t̂ Btf jaar ƒ 1,50 per persoon.

3e Echtgenotes van gezinsleden, die gebruik maken van de baan, even-
eens ƒ 1,50.

4e Alle andere personen van 18 jaar en ouder ƒ 5,— per persoon.

5e Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer kinderen beneden 18 jaar)
ƒ 10,—.

6e Dagkaarten voor niet-leden van 18 jaar en ouder ƒ 1,50 per persoon.

7e Dagkaarten voor niet-leden tot 18 jaar ƒ 0,75 per persoon.

8e Donateurs minimum ƒ 2,50 (geeft alleen recht op vrye toegung tot het
terrein van de ijsbaan, dus geen gebruik).

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

BIJ ONS VINDT U VEEL NUTTIGE EN TOCH NIET
DURE

auto accessoires!
o.a.

pechlampen, mistlampen, scmjnwerpers, zijspiegels,
vvielsierringen, cocosmatten, stuurhoezen, pechtassen,
autoradio's, asbakjes, plaids, bloemvaasjes, fotohouders,
sleutelhangers.

Wasborstels, sponzen, zemen, poetsmiddelen, EHBO-
dozen, sleepkaBels, reserve benzinebussen, bandenspan-
ningmeters, kruissleutels, sets gereedschap,
anti-condensruiten, kinderzitjes, rugsteunen, sigaretten-
etuis, enz. enz.

ZIE ONZE ETALAGES

Garage-autoshop Kuypers
TELEFOON 1393

Met grote dank aan God,
geven wij kennis van de ge-
boorte van onze dochter en
ons zusje

JOHANNA HENDRIKA
(Yolanda)

A. G. H. Potman-Schouten
H. Pot man
Heleen
Gerben
Hilversum, 21 november '67
Karel Doormanlaan 322

Voor de vele blijken van be-
langstelling en de cadeaus,
ontvangen tijdens ons hu-
welijk, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.

H. Groot Roessink
G. Groot Roessink-

Mcyerink
Vorden, november 1967
Ruurlosewog 31

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
ons 50-jarig huwelijksfeest,
zeggen wij allen hartelijk
dank.

H. Decanije
H. J. Decanije-Abbink

Vorden, november 1967
Galgengoor C 109

Inplaats van kaartjes
Mogen we u allemaal langs
deze weg onze heel harte-
lijke dank betuigen voor het
grote medeleven tijdens de
ziekte en de enorme belang-
stelling na het overlijden
van ons dierbaar dochtertje
en zusje

META
Uw hartelijk medeleven
was ons tot troost in deze
voor ons zulke zware dagen

Uit aller naam:
H. van Kesteren
M. van Kesteren.

Balduk
en kinderen

Vorden, november 1967
Zutphensewog 87

Te koop: Pony wagen met
tuig; divan met kleed;
brandkast 40 x 52 x 80 cm;
bascule met gewichten.
H. Bannink, Kranenburg
telefoon 6766

Verloren 7 november jl. een
wit gouden speld met parel.
Tegen beloning terug te be-
zorgen D 44 Vorden
tel. 6607

Te koop: Biggen.
E. Hendriksen, Noordink
Hengelo (Gld.)

9 et zegelkorting op elk pak spar margarine
l pot Spar kersen jam van 138 cent voor 115 CENT
l pot pindakaas slechts 98 CENT
l blik appelmoes nu 59 CENT
250 gram kinnebakspek 69 CENT
l blik sperziebonen nu 59 CENT

1 zak a 2,5 kg aardappelen 49 et
l kg Jonathans

TOMATENPUREE: 5 HALEN, SLECHTS 3 BETALEN !

29 CENT

BIJ ƒ 10,— BOODSCHAPPEN:

l GROTE ONTBIJTKOEK VOOR 39 CENT

Wij ontvingen wederom: 1 paar nylons voor 89 cl

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vordense winkeliersvereniging geeft dit jaar duizenden guldens aan prijzen!
DE BONNEN WORDEN VERZILVERD OP DE ZITTINGS A VONDEN (ZIE ELDERS IN DIT BLAD) EN NIET DOOR DE WINKELIERS
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