Donderdag 24 november 1966
28e jaargang 110. 35
Uitgave drukkerij Weevers

v/h Wolters Vorden
Tel.

05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
^rankering bij abonnement, postkantoor Vorden

RAADSVERGADERING
RAAD VAN VORDEN VERGADEEDE DRIE KWARTIER „GEHEIM"
GRONDEN ONTEIGEND IN HET PLAN „BOONK" EN HET „MOLENPLAN"
48 WONINGWETWONINGEN ONDERHANDS AANBESTEED

Op 26 mei jl. heeft de gemeenteraad van Vorden
haar voorlopige goedkeuring verleend aan het plan
tot onteigening van enkele percelen grond in het
plan „Boonk" en het „Molenplan". Het betrof hier
in totaal een 14-tal percelen.
Enkele belanghebbenden t.w. het R.K. Armbestuur
van de parochie van de H. Antonius van Padua;
de heer Mr. J. Rombach; het Rechtskundig Bureau van de G.M.v.L. namens de heer A. H. A.
Hartman; de heer J. W. Bijenhof en de heer en
mevrouw B. J. Zweverink-Bielderman hebben bezwaarschriften ingediend.
Om zo mogelijk nog tot een minnelijke schikking
te komen hebben B & W, de raadskommissie voor
grondaankopen en de stedebouwkundige een bespreking gehad met de reclamanten. Zo is met
het R.K. Armbestuur overeenstemming bereikt,
aldus de voorzitter. B & W hebben aan de reclamant de heer Mr. J. Rombach voorgesteld een
overeenkomst met de gemeente aan te gaan,
waardoor hij in de gelegenheid zou worden gesteld
zelf, of eventueel zijn rechtverkrijgende, de in
NU SUPERONTVANGER l /9B,'
een deel van zijn achtertuin geplande woningbouw
conform het vigerende bestemmingsplan te realiseren. Uit de aard der zaak onder de nodige waarborgen dat de woning, binnen een ruim gestelde
termijn daadwerkelijk zou worden gebouwd. De
Zutphen - - Weg naar Laren —Tel. 3813
heer Rombach kon hiermee niet akkoord gaan zodat het niet mogelijk was om tot een minnelijke
schikking te komen.
Op een enkel punt konden B & W geen overeenZONDAG 27 NOVEMBER
stemming bereiken met de reclamant de heer A.
H. A. Hartman. De voorzitter meende dat dit
N e d. H e r v. K e r k
kwam doordat de adviseur van de heer Hartman
9.00 uur ds. J. H. Bokhove van Meede
t.w. de heer J. Onland plotseling in het zieken10.30 uur ds. J. H. Jansen, bediening H. Doop
huis moest worden opgenomen waardoor de besprekingen niet konden worden voortgezet. Nu
Kapel Wildenborch
geen overeenstemming is bereikt zijn we dus ge10.00
uur M. C. W. Smit, hulpprediker
noodzaakt tot onteigening over te gaan (de beslissing moet nl. voor 26 november a.s. genomen worGeref. Kerk
den).
Dit neemt echter niet weg, aldus de voorzit's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
ter, dat wij onze pogingen om alsnog tot een min's Middags 3 uur kandidaat F. Ledegang uit Baarn nelijke schikking te komen zullen voortzetten.
Wat de reclamant de heer J. W. Bijenhof betreft
EUCOMENISCHE GEBEDSDIENST
stelden B & W \c^^È\i\ dit geval thans niet
Zondag 7.30 uur in de R.K. kerk dorp voor de tot onteigening te ^MF ,n. Dit komt omdat de
gemenete de 430 m^J Kid, waar het hier om gaat,
Nederlandse Pastorale Concilie
voorshands niet noc"'^^>eft, f^aar de geprojekteer.
ncn, r.eg
R.K. k e r k D o r p
niet
kan
worden
aangelegd.
Een
vergunning
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur aansluiting van dezj|jeveg op de Rijksweg isvoor
de
eerstkomende jarerj^Ht te verwachten.
R.K. k e r k K r a n e n b u r g
Met de heer jïmaaAi^^BK B. J. Zweverink-Bielder1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In d« week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

Televisie
Hord Mende - Telefunken
Ffl BREDEVELD

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uuij
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijl
tussen half tien en tien uur 's morgens.
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van donderdagavond 18.00 uur t/m zondagavonc
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Keraten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m.
8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.
WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgei
7 uur en van 's avonds 7 uur tot 's ochtends 7 uui
J. Wechgelaer, telefoon 05752-1566
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avond^ 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege^ men zich aan Molenweg 19, telefoon
BRAND
Bij geen gehoor :
Geboren: Carolina
ter van G. W. J. Tol)
link; Regina Johani
W. J. Tolkamp en G|
Ondertrouwd: A. H.
berg.
Gehuwd: H. L. Harr
C. van Ooijen en A.
Overleden: Reint Mei
van G. Rouwenhorst
Kronenburg, oud 92

Pantolux pantoffels
PRACHT KOLLEKTIE
VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

voor grondaankopen adviseerde hun taak niet te
licht op te vatten. Hij deed in dit verband tevens
een beroep op de eigenaren een goede burgerzin
te tonen.
De heer Wesselink verzocht B & W elke moeite
te blijven aanwenden om tot een oplossing te komen. Ditmaal leg ik me erbij neer maar laten we
toch in de toekomst drie deskundigen (door de
betrokken eigenaar, de gemeente en de rechtbank)
benoemen. De heer Bannink deelde hierop mede
dat dit reeds door de kommissie is voorgesteld
maar, zo zei hij, de eigenaars leggen zich toch
niet bij de uitslag neer.
De heer Hartelman, hoewel in princiepe eveneens

tegen onteigening, had het volste vrtrouwen in
B & W waarbij hij erop wees, hetgeen de voorzitter ook diverse malen deed, dat de deur voor onderhandelingen wagenwijd op blijft staan. De heren Lenselink en Koerselman sloten zich hierbij
aan. Uiteindelijk schaarde de raad zich achter het
voorstel van B & W en besloot ze de ingediende
bezwaarschriften ongegrond te verklaren en tot
onteigening (behalve dus de percelen van het R.K.
Armbestuur en de heer J. W. Bijenhof) van de
onderhavige percelen over te gaan.
Onderhandse aanbesteding 48 woningwetwoningen
Alvorens bovengenoemd agendapunt behandeld
werd ging de raad op verzoek van de heren Wesselink en Gotink in geheime zitting over, hetgeen
ca drie kwartier duurde.
Wat er in die tijd besproken is blijft een vraagteken, want na binnenkomst van pers en publiek
werd er met geen woord over gerept.
In het kader van het woningbouwprojekt „stroombouw Achterhoek" zijn na de 72 woningwetwoningen 48 zgn. premiewoningen gepland. Met de
bouw van deze woningen zou de NV Bouwfonds
Ned.
Gemeenten in maart 1967 beginnen.
B & W hebben nu van het Bouwfonds de mededeling ontvangen dat het i.v.m. o.a. kopersstaking
eu hoge rente het thans niet meer mogelijk is om
een zo groot aantal woningen in één keer te
bouwen. Het Bouwfonds ziet dan ook geen kans
om de stroombouw met premiewoningen in het
plan „Boonk" voort te zetten. Na overleg met de
provinciale direktie Gelderland van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid is het mogelijk de
48 woningen, in het kader van de „Stroombouw
Achterhoek", te bouwen als woningwetwoningen.
Met de aannemingsmaatschappij Lammers & Kok
NV te Enschede, die ook de 72 woningen heeft
gebouwd, is overeenstemming bereikt over de aannemingssom. De Voorzitter deelde mede dat de
gemeente Vorden momenteel nog 70 woningzoekenden telt. De raad besloot zonder op- of aanmerkingen tot onderhandse aanbesteding.
De grondkosten voor de^e 48 woningen zijn begroot op ƒ 148.805,65
bouwkosten op totaal
ƒ 1.052.427,42. De raac
jiloot, onder voorbehoud
dut de van het Rijk
ragen geldelijke steun
; verkregen, bovei
oemtie bedragen voor
ouw van deze 48
-viingen beschikbaar te
stellen. Voorts besloot
• raad uit 's Rijks kas
een zo hoog mogelijke
ïrlijkse bijdrage in het
te verwachten tekort'
ie exploitaie van deze
48 woningwetwoningen"
te vragen en te aanjaarden alsmede het benodigde grond- en bouwsrschot.

FLIPPER
j ongens-pyama 's
Hét Sint Nicolaascadeau voor
uw zoon
GEEF GOED
GEEF TEXTIEL VAN:

HET VERLICHTE WINKELCENTRUM
MAANDAGMORGEN
GEOPEND

bepaald bedrag te betalen zodat dan deze zandwegen verder door en voor rekening van de gemeente geschaafd zullen worden.
Dit voorstel van de heer Gotink alsmede de hierbovenomschreven suggesties van de heren Koerselman en Wesselink zijn genoteerd en zullen door
B & W nader worden bekeken.
Dit zijn antwoorden die de raad van Vorden steevast na elke rondvraag te horen krijgt van de
voorzitter. Volkomen logische antwoorden want
het is zonder meer duidelijk dat B & W niet 'meteen op elk voorstel of opmerking a la minute een
antwoord kunnen geven. Hoe vaak is het tijdens
de gemeenteraad van Vorden niet voorgekomen
dat de rondvraag een uur of soms nog langer in
beslag neemt en de vragenstellers geen van allen
een direkt antwoord kunnen krijgen. Waarom niet,
zoals in zoveel gmeenten het geval is, afschaffing
van de rondvraag. De raadsleden zouden hun vragen dan b.v. van te voren schriftelijk kunnen indienen zodat dan tijdens de raadsvergadering B
& W spijkers met koppen kunnen slaan. Dit voorkomt in elk geval dat één en hetzelfde probleem
in twee achtereenvolgende vergaderingen aan de
orde komt.

GEVONDEN VOORWERPEN
l korte donkergrijze nylon regenjas; l zwart-witte sjaal; l grijs plasti;
voor „Opel"
auto, waaraan kaartje TE 24.51- ƒ 13,85; l naaischaar; l broodtas (linnen militair) inh. l broodtrommel met brood; l bruin lederen fototoesteltasje met lens; l gebloemde zijden sjaal; l groene
werkbroek; l pak inhoudende metalen rekken;
l witte wollen sjaal; l paar rood-bruine wanten;
l blauwe linker kinderwant; l donkerblauwe regencape; l donkerblauw gymnastiekpakje; l
^orlopige vaststelling gemeenterekening
duimstok van l m lang; l „Parker" doorschrijfheren H. Klein Brinke, Z. Regelink en H. Wes- vulpen; 2 tandwielkettingen; l paar bruin gevoerJink hebben de gemeenterekening 1964 en de de glacé's;! l zwarte linker gevoerde dameshandjirrekening 1964-1965 van het gemeentelijk wo- schoen; l paar dikke wollen sokken.
Jigbedrijf onderzocht en akkoord bevonden. De Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
Ipporteur, de heer H. Klein Brinke, bracht de he- tot het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuis[n Kulsdom en Plas dank voor de wijze waarop straat 5 te Vorden telefoon 05752-1230.
de kommissie hebben bijgestaan. Het voorlopig
ktto saldo van de gewone dienst 1964 is bereAGENDA
pd op ƒ 28.159,07. De raad besloot hierna tot 26 nov. Prov. najaarsvergadering Jong Gelre; bal
[orlopige vaststelling van de gemeentereking '64 Nutsgebouw. 28 nov. vergadering C.B.T.B. l dec.
de jaarrekening 1964-1965 van het gemeenteNicolaasfeest Jong Gelre. 8 dec. Nutsavond.
Ik woningbedrijf. Eveneens hechtte de raad haar Sint
9
dec.
C.J.V. Wildenborch. 10 dec. Uitedkeuring aan de rekening 1964 van het Alge- voeringUitvoering
C.J.V. Wildenborch; bal Nutsgebouw. 15
jen Armfonds.
dec. ledenvergadering heren Jong Gelre. 19 dec.
alg. Jeugdraadvergadering Herv. Kerk. 21 dec.
-ernemen vermogen Algemeen Armfonds
Kerstfeest Vrijz. Hervormden. 22 dec. Kerstfeest
' grond van het bepaalde in art. 88 van de Alg. Bijz. School Het Hoge; Kerstfeest o.l. Dorpsschool.
standswet besloot de raad het gehele vermogen 23 dec. Kerstavond Jong Gelre. 12 jan. gekombin het Algemeen Armfonds over te nemen en neerde ledenvergadering Jong Gelre. 14 jan. winït dit bedrag een fonds te vormen om uit de terexcursie heren Jong Gelre. 19 jan. Nutsavond.
irlijkse rente van dit fonds uitgaven ten be- 23 jan. culturle avond Jong Gelre, Bond van Plat>eve van de Algemene Armen te kunnen doen. telandsvrouwen en G.M.v.L. 27 jan. jaarfeest C.J.
e raad besloot voorts tot het aangaan van een V. Dorp. 28 jan. jaarfeest C.J.V. Dorp. 16 febr.
isgeldlening groot ƒ 700.000,—. Ten behoeve van Nutsavond. 18 maart Nutsavond. 6 april Nutsiring van de Ruur- avond.
Tan 8 eigenaars en
FOUTIEVE OPGAVE ONTVANGEN
|ri niet over.
rd met de „Trend" We ontvingen van de Winkeliersvereniging bericht
Ltepersoneel en met dat de winkelsluiting zoals vermeld was in de
[digingsverordening Sint Nicolaaskrant, niet moet zijn vanaf 28 nov.
maar vanaf 29 november. Sluiting 's avonds 9 uur.
om op het markthalen en er verodat men daar in
errein krijgt,
r een mogelijkheid
pn de Stationsweg
n te brengen,
^antaarn te plaatocht de heer Gomaken van beTe in aanmerking komen voor

de wegschaaf.
Dit naar aanleiding van een gesprek dat de heer
Gotink gevoerd heeft met de direkteur van de Zuivelfabriek, de heer M. Groen. De kwestie is nl.
dat sommige aangelanden bij de Zuivelfabriek aankloppen met het verzoek of de Zuivelfabriek de
wegschaaf kan laten komen met uiteraard de
kosten (die echter beslist niet hoog zijn) voor rekening van de Zuivelfabriek. De bewuste aangelanden voeren nl. als argument aan dat de melkboer ook over deze weg komt.
Teneinde van deze verzoeken af te komen is de
Zuivelfabriek wel genegen, aldus heeft de heer
Groen zich laten ontvallen, aan de gemeente een

FEESTELIJKE OUDERAVOND
Onder zeer grote belangstelling van de zijde van
de ouders van de leerlingen van de bijzondere lagere school aan Het Hoge werd in het Nutsgebouw de feestelijke ouderavond gehouden welke
geheel werd verzorgd door de hoogste leerlingenklasse.
Nadat de voorzitter van de schoolvereniging ds.
J. H. Jansen, een kort welkomstwoord had gesproken werd de leiding aan het hoofd der school
de heer Zeevalkink overgedragen.
Onder leiding van de onderwijzers Radstake en
Berenpas zongen de kinderen enige liederen welke
zeer in de smaak vielen.
De clou van de avond was de opvoering van „Pico Bello" uit 5 bedrijven bestaande alsmede „De
geheimzinnige Poort". Dit kindertoneel werd ongedwongen door de leerlingen gespeeld. Zij mochten dan ook een welverdiend applaus in ontvangst
nemen.
Een tweetal meisjes gaf op verdienstelijke wijze
een paar nummertjes op de blokfluit ten beste,
wat zeer door de aanwezigen werd gewaardeerd.
Mevr. Zeevalkink mocht voor haar vele werk inzake het maken van de veelkleurige kostuums een
boeket bloemen in ontvangst nemen.

Voor nuttige SI. Nicolaas-geschenken in Meubelen of Textiel
natuurlijk naar

Sint Hicolaas

Grote^sortering
cadeaus

schenkt pijprokers gaarne een pijp uit onze grote
kollektie:

Strijkyzers, stofzuigers, Sola artikelen, elektrische
onder- en bovendekens, centrifuges, wasautomaten

0

MEERSCHUIMEN PIJP
(het beste materiaal voor een
Ptip!)
• DROOGROKERS
0

DR. COT FILTERPIJPEN

•

RECHTE OF GEBOGEN
PIJPEN

•

SPORTIEVE MODELLEN

sigarenmagazijn

U

D.BOERSMA

A. F. Wiggers
Praktische cadeaus

„Den Bouw"

Ledenvergadering

gevraagd (volle dagtaak). Niet beneden 16 jaar.
Aanmelden 's avonds tussen 7-8 uur
Abersonplein 9, Warnsveld

in onze „relax"-kollektie: herenvesten met loden
voorpanden, uni of geruit, in de kleuren van dit
najaar. Wollen sportpullovers in vele variaties!
Kom, nu de kollektie nog kompleet is!

Kop en schotels
Tafelserviezen
Glasserviezen
KOERSELMAN

WARM GEVOERDE LANGE EN
KORTE DAMESLAARZEN
LEUKE PANTOFFELS
PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
NOREN
KUNSTSCHAATSEN
DAMESTASSEN IN LEER EN
SKAI

A.Jansen

huishoudelijke hulp

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelvezels koopt u het voordeligst
bij:
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

LINDE

Dorpsstraat 6 — Vorden

BEJAARDENCENTRUM WARNSVELD

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

't Schoenenhuis

Veilig Verkeer Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

op dinsdag 29 november a.s. 's avonds
7.30 uur in café Eskes

CONCORDIA

tel. 1386

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 26 NOVEMBER A.S.

Een raamventilator
een fantastisch Sint Nicolaascadeau
waar u jaren plezier van hebt.
Diverse soorten voorradig o.a.
ITHO, MAJOR, HELIOS, „H.E."

Dansen
met „THE CONTINENTALS"
m.m.v. REGGIE v. d. BURGT
bekend van radio en T.V.
Een dans-,beat. en showorkest dat
voor elk wat wils brengt.

Boerstoel
Insulindelaan 5 — Telefoon 1567

Belangrijk!

Jongens en meisjes f
Denken jullie aan het inleveren van
de puzzle uit de SiaÉÉNicolaaskrant ?
Jullie kunnen ze noBPlleveren
TOT EN MET ZATERDAG 26 NOV.
BIJ SIGARENMAGAZIJN

Maak zelf uw geschenken!

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Entree ƒ 2,50

worden vakkundig geplaatst.
Schildersbedrijf en verfhandel

Kunstnijverheidsartikelen
Metawa tin
Sola tafelger«M
KOERSELMAN

Ook voor
AAMBEIENdruppefe
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

Vrijdag a.s. ifc
start een geheeinieuwe grote Shell-aktie
LET C,«r> OP DE PUBLIKATIES HIEROVER OF
CHTINGEN BIJ ONDERSTAANDE

P. C. Nipius, Zutphen

0. Boersma

Laarstraat 5

Dorpsstraat 6

Bupro-gas

Wij hebben voor u:
hout, board, triplex, verf, ook in
mini-sets, mozaïkmatjes tafelpoten,
alle soorten klein yzerwerk, schoorsteenplaten, hardhout in diverse
soorten, gereedschappen, diverse
kleuren formica, buitenbijts lakken,
diverse kleuren, tegelboard, elektr.
boormachines, zelfbouwmeubelen
enz. enz.

De hobbywinkel
Schoolstraat 6

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

„JAN HASSINK"

Weulen Kranenbarg

biedt u een uitnemende sortering

St Nicolaas-geschenken
waaronder:
FOTO-ALBUMS, LUXE POST,
VULPENNEN, BALPENNEN,
BOEKEN voor oud en jong
SCHRIJFMAPPEN, ZAKAGENDA'S
1967, VERFDOZEN

ar het
te winkelcentrum

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Garage Driekus Groot Jebbink
Nieuwstad — Vorden — Instrukteur G. Bultman

Neem
BouwfondscouponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)

Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen voor enige
avonden theorie vanwege de per l januari 1967 ingaande
nieuwe verkeersvoorschriften. Omreden er nogal het een
en ander verandert, stellen wij u in de gelegenheid, deze
veranderingen bij te leren.

Een veilige,
winstgevende
belegging!

Tegen een vergoeding van ƒ 7,50 per persoon, kunt u
deze 3 of 4 avonden bijwonen, waarbij u een konsumptie
zal worden aangeboden. Iedereen is welkom.

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

Opgave voor 30 'november aan
GARAGE GROOT JEBBINK
Vorden — Telefoon 05752-1794 b.g.g. 1306
INSTRUKTEUR G. BULTMAN
Telefoon 05752-1753
De eerste avond is op 2 december om 8 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit); 2e dinsdag 6 december; 3e donderdag 15 december.
Voor diegenen, die de eerste avond niet kunnen, houden
wij een vierde avond beschikbaar.

DE BESTE BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN
KOU EN VOCHT ZIJN

N.V. Bouwfonds

Elektrische dekens,
Straal- en ventilatorkachels of Badkachels

Nederlandse
Gemeenten

0=)

CL3

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831
VORDEN
W. ter Haar
Hertog Karel van
Gelreweg 3
tel. 1541 overdag

St. Nicolaas komt a.s. zaterdag in Vorden, hij komt om 13.25 uur met de trein aan!

Voor de vele blijken van
belangstelling en de cadeaus
ontvangen zeggen wij allen
hartelijk dank.
J. Groot Wassink
D. Groot WassinkWinkels
Vorden, november 1966
Ruurloseweg D 17
FAM. MIJNHARDT
„Reewold", Vorden
VERHUISD NAAR
„DARTHUIZERBERG"
LEERSUM
E vent. rekeningen gaarne
aan nieuw adres. Alle plaatselijke lidmaatschappen
hierbij opgezegd
Faller autobanen
en bouwdozen
Marklin treinen
KOERSELMAN
Verloren: Een grijs verlengsnoer voor scheerapparaat
(van Delden naar Hackfort)
Tegen beloning terug te bezorgen bij A. J. Makkink,
C 48 Hackfort, Vorden

•

»

X
X
K
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N
X

"
THEO STRONKS

BRENG EEN BEZOEK AAN DE

JOHANNA HARMELINK

vogeltentoonstelling

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk. De
huwelijkssluiting zal D.V. plaats vinden op
zaterdag 26 november a.s. om 10.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.
Huwelijksinzegening in de Ned. Herv. kerk te
Vorden om 2 uur n.m. door de Weieerwaarde
Heer ds. J. H. Jansen.
Aalten, Kemenaweg 27
Laren, Deventerweg B 98
november 1966

Jumbo spelen
Sjoelbakken
Damborden
Voetbalspelen
KOERSELMAN
Te koop: Gitaar met hoes.
J. Lenderink, Hengeloseweg
B 8, Vorden
Te koop: Een party wortels
(rode) en koolraap.
H. Korenblik, C 85 a,
Telefoon 1620

Receptie van 3-5 uur in hotel Bakker te
Vorden.

£
Heden werd uit ons midden weggenomen onze
lieve vader, broer en grootvader

Fam. A. G. Mennink

Te koop: Biggen. E. Hendriksen, Noordink E 64
Grote sortering
SPEELGOED
KOERSELMAN
Te koop: Toom biggen (9
stuks) L. G. Lenselink
D 109, Mossel

99

KINNEBAKSPEK

150 gram

ZURE ZULT

150 gram

LEVERKAAS

150 gram

GELDERSE ROOKWORST

250 gram

59
49
79
98

ERWTENSOEP MET WORST

VOOR HEEL DE BURGERIJ

CHOCOLAADJES

Jan Hassinks"
rookgerei!

VAN DELFTS TAAI TAAI

per blik van 128 et voor

ZOUTE PINDA'S
ONZE KOFFIE- EN THEEREKLAME .

Toldijk:

Fam. D. H. Poorterman
G. Mennink

55

per zak a 300 gram

79

. .

HOTELKOFFIE

Vorden:

A. Mennink
en kleinkinderen

Nutsgebouw

UIT ONZE WIJNAFDELING

ZONDAG 27 NOVEMBER, 8 UUR:

100
2 pakjes

100

.

per fles geen 450 et maar

350

deze per fles

139

maar

99
99
39
49
119
99

. .

REKLAME VRUCHTENWIJN

Vorden, 18 november 1966
,,'t Molendijk"

KAARTEN OP TAFEL

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 22 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

met: Eddie Constantine, Sophie Hardy

HAAST U
3 CHOCOLADELETTERS

TOEGANG 14 JAAR

VITELLA INSTANTPUDDING

3 pakjes

VANILLESUIKER

10 pakjes maar

ITALIAANSE TOMATENPUREE

3 blikjes maar

ZUIVERE HONING

Daar heeft u
jaren warmte van!

3 potjes maar

of diflcflladeletler
natuurlijk naar
BAKKERIJ

99

GRATIS VLOOIENSPEL
BIJ ELKE TUBE MacLEAN TANDPASTA

lOOproc. wollen dekens

BOTERLETTER

maar

JAMPOTTEN APPELMOES VAN GOUDREINETTEN

Dekens

M

maar

per jampot maar

DOPERWTEN L1TERSBLIK, FIJN

Voor een heerlijke

192

per pak

NIPOLI ZUIVERE ITALIAANSE VERMOUTH

VORDEN — TELEFOON 1500

VORDEN

89

per zak

REKLAMETHEE

Vorden:

98

200 gram

ELK TWEEDE PAK

Tornado-artikelen
Brabantia, Inventum
KOERSELMAN

Te koop: Maalkalf.
J. W. Heutink, C 162,
Vorden

voor

Ook met St Nicolaas

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.
Vorden:

. .

ONZE VLEESWAREN . . .
HET NEUSJE VAN DE ZALM

Toegangsprijs ƒ 0,50; kinderen ƒ 0,25

Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken enz. <>n/.

REINT MENNINK

Te koop: Jongensfiets, leeftijd 5-7 jaar. Nieuwstad 15,
Vorden

Te koop: Stroberg; kompl.
paardentuig en een melkkarretje. Vliem,
„Weideman" E 32

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT .
BIJ ELKE KILO SUIKER
3 PAKJES WAFELS

Toekomstig adres Preludepad 11, Nijmegen.

Te koop: Een i.z.g.st. Renault Dauphine 1961 gereviseerde motor. J. Memelink, Vordenseweg 7
Hengelo (Gld.)

Te koop: Automatische
drinkbakken voor kuikens;
12 droogvoerbakken; 850
holle pannen; ribben en sporen en latten van afbraak.
H. te Veldhuis, Medler D 156
Vorden

Opening vrijdag 25 nov. 19.30 uur;
zaterdag 26 november 9.00-22.00 uur;
zondag 27 november 13.00-17.00 uur

TEVENS GROTE VERKOOPKLASSEN
VAN VOGELS

Te koop: de helft of vierdels
van een vette vaars.
Joh. Wesselink, Kranenburg
Te koop: 21/2 Pits gasstel;
spaanse gitaar en babypiafiq ann g «u spuoA\r s, -ou
B. Hulleman, Hanekamp 3,
Vorden

op 26 en 27 november in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

U koopt bij Albers om de
lage prijzen en u komt steeds
weer terug om|de kwaliteit!

GRATIS LEl'KE FLOPPER
BIJ ELKE POT McMILLANS PINDAKAAS

doublé face
ruiten
effen pasteltinten
Draion dekens

VOLOP PRIL AFWASMIDDEL MET 15 et REDUKTIE

Elektrische dekens

OPZETTERS

U stapt in een verwarmd bed

KIKKERS EN MUIZEN

89
55
60
25

ROOMBORSTPLAAT
PEPERNOTEN

Gestikte dekens

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

niet of zonder foulant terlenka
vulling
vederlicht, wattenvulling

Plaids

Fa J. W. ALBERS

ook in uw auto een deken
„verwarming"

WINKELCENTRUM

NIEUWSTAD

KIES UW „WARMTE" UIT BIJ:

Te koop: 6 biggen.
H. J. Garsen, Leestenseweg
26

ROt-

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

IN HET VERLICHTE WINKELCENTRUM

Wal betekenen de letters B.L.?
En de cijfers 1-8?

Voor surprises in

DAAR VESTIGDE ZICH HET MAKELAARS- &
ACCOUNTANTSKANTOOR

voor
kleine mcnscwx
met sportieve wensen

J. W. M. Gerritsen

Fa Marlens

Wapen- en Sporthandel

HET BETEKENT

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

L

Beatrixlaan 18!

FA. MARTENS

(ACHTERZIJDE LANDBOUWSCHOOL)

Wapen- en Sporthandel

WIEKART
Dorpsstraat - Tel. 1423
Parfumerieën - Toiletartikelen

Winkels
vol
geschenken

WIEKART
Burg. Galléestr. - Tel 1750
Banketbakkerij

Voor uw
RIJBEWIJS naar
Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329
Alle soorten originele
Barbie poppen en
kleding
KOERSELMAN

Feestelijke verrassingen
als het heerlijk avondje is gekomen!
Gereedschap
voor de heren!

Elektrische apparaten voor iedereen!
Broodroosters
Broodrooster automatisch
Snelkoker
Melkkoker
Theelicht
Oublieijzer
Stoomstrijkijzer
Bakoven
Handmixer
Kookplaat
Koffiemolen
Coffeemaker
Haardroger
Haardroogkap
Haarkrultang
Haarkrulset
Hoogtezon
Infraphil

ƒ 24,75
ƒ 39,75
ƒ 37,50
ƒ 37,50
ƒ 21,—
ƒ 39,—
ƒ 48,—
ƒ 69,50
ƒ 44,95
ƒ 27,50
ƒ 15,50
ƒ 74,50
ƒ 24,50
ƒ' 59,75
ƒ 14,95
ƒ 69,50
ƒ 99,—
ƒ 41,75

Voetenstoof
Straalkachel
Ventilatorkachel
Radiatorkachel
Badkamerkachel
Raamventilator
Tafelventilator
Zuigfleswarmhouder
Gasaansteker
Elektro Grillspit
Messenslijper
Dompelaar
Grilleerautomaat
Aardappelschrapmachine
Vlees- en groentesnijder
Rechaud
Scheerapparaat (batterij)
Scheerapparaat

ƒ 80,—
24,75
51,50
52,50
46,50
59,50
22,50
24,95
3,95
ƒ 89,—
ƒ 21,—
ƒ 32,—
ƒ 299,—
ƒ 79,75
ƒ 69,50
ƒ 26,—
ƒ 39,95
ƒ 49,50

Haarknipapparaat
Scheerspiegel

ƒ 29,95
ƒ 17,50

Aanbieding
ƒ 15,— inruil voor elk oud
Scheerapparaat bij aankoop van
een Remington Selectric
ƒ 98,
ƒ 15,— NU ƒ 83,—

Keukenklok
Wekker
Gongschel
Babyphoon
Stofzuiger
Centrifuge
Wasmachine
Wasautomaat

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

29,75
24,95
8,37,50
69,—
ƒ 159,—
ƒ 358,—
ƒ 748,—

Elektrisch handgereedschap
SKIL boormachines
Bijpassende handcirkelzaag
Bijpas, slijp- en polijsthulpst.
Decoupeerzaag
Zaagtafel
Vlakschuurhulpstuk
EKRES Pico boormachine
Pico aanvulset
Soldeerbouten vanaf

Tornado betekent
leuke geschenkj es voor weinig geld!

Warm slapen ?

TIJDELIJKE AANBIEDING
EBRES éénpersoons bovendeken met automatische regelaar van ƒ 125,—

nu voor f 98,-

Onderdekens
Erres éénpersoons vanaf
ƒ
Erres tweepersoons
ƒ
Erres tweepersoons met persoonlijke temperatuurreg. ƒ
Philips éénpersoons
ƒ
Philips tweepersoons
ƒ

Ruime
keus
in

9

schemerlampen
kerstboomverlichting

69,50
99,50
119,50
84,—
105,—

huiskamer, en wandverlichting

*

64,50
49,50
49,50
49,50
32,50
49,50
78,—
28,—
7,65

Handgereedschap

dan uw bed voorwarmen en de hele
nacht warm slapen met een

een elektrisch verwarmde deken

ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

t
i

Dopsleutelset
Set ringsleutels
Set steeksleutels
Rolduimstok
Waterpas
Handzaag
Stanley snijmes
Gereedschapkist
Schuifmaat
Blokschaaf
Booromslag
Set houtboren
Set metaalboren
Slijpmachine
Bankschroef
Autowasborstel
Zakmes
Figuurzaag
Schroevendraaiset

1,80
4,40
4,60
1,50
1,85
5,15
3,95
9,15
4,95
5,75
ƒ 10,75
ƒ 4,25
ƒ 1,75
ƒ 6,40
ƒ 22,—
ƒ 7,50
ƒ 3,75
ƒ 1,75
ƒ 3,75
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Voor de lange winteravonden!

Bovendekens
nu ƒ 98,—
Erres éénpersoons
ƒ 99,50
Erres tweepersoons
ƒ 109,—
Philips éénpersoons
ƒ 132,—
Philips tweepersoons
Philips tweepersoons met
ƒ 152,—
persoonlijke regeling

Nu 2 stereo langspeelplaten voor ƒ 9,95 bjj aankoop van een Philips platenspeler

Philips platenspeler vanaf
Met versterker vanaf
Stereo platenspeler met versterker

Brabantia artikelen
met veel nieuws voor Sint Nicolaas!

ƒ 89,—
ƒ 169,—
ƒ 299,—

Transistorradio
ƒ
Bandrecorder
ƒ
Cassette-recorder
ƒ
Recorderbandjes
ƒ
Radio voor lichtnet met F.M. ƒ

69,—
379,—
399,—
4,75
199,—

Huishoudelijke arti
Papierbak
Jampothouder

Allerlei
Weegschaal
Personenweger
Kookwekker
Spaardoos
Wandblikopener
Koffiekan chroom
Snelkookpan
Eierkoker
Frituurpan
Koek j estromm el
Set voorraadbussen
Thermoskan
Fritesnijder
Afdruiprek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
j

10,50
19,50
10,40
5,90
10,50
23,80
54,50
»ö,40
9,75
1,75
4,95
12,50
7,—
4,50

Bakken zon
in een
TEFAL koe
TEFAL steel
Thermometer
Notenkraker
Fluitmelkkoker

Plastics
Gieter

G. EMSBROEK i Zn c.v,

Vanaf dinsdag t.m. vrijdag geopend van 's morgens 8 uur
tot 's a vonds 9 uur. Zaterdag tot 7 uur.

Televisie
Philips 48 cm beeld
Philips 59 cm beeld

ƒ 699,
ƒ 799,

59 cm beeld met drukknopafstemming voor UHF voorkeuze.
staions
ƒ 928,
VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

En dan nog heel veel keus in Gero, glas
en aardewerk, huishoudelijke- en
luxe artikelen!

