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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG l MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.15 uur ds. J. H. Jansen (Jeugddisent)

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Marjori Gabriëlle Catherine, dochter van
W. Berenpas en A. S. C. E. Brandwijk; Steven
zoon van D. L. Smit en G. E. Dijkman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Kruisverenigingen waarschuwen

Uit tal van kleine en middelgrote gemeenten (4000
-40.000 inwoners) in ons land komen de laatste
weken bij de politie en de kruisverenigingen klach-
ten binnen van kommerciële en dienstverlenende
bedrijven, alsmede van winkeliers, die uit naam
van de kruisverenigingen telefonisch worden bena-
derd met het verzoek een advertentie te plaatsen
in een uit te geven brochure over het werk van de
kruisverenigingen.

De drie landelijke kruisverenigingen, het Groene
Kruis, het Oranje-Groene Kruis en het Wit-Gele
Kruis, waarschuwen met nadruk niet in kontakt te
treden met personen die (telefonisch) advertentie-
kontrakten trachten af te sluiten, waarbij het wordt
voorgesteld dat daardoor de uitgave van een bro-
chure over het werk van de kruisverenigingen mo-
gelijk wordt gemaakt. De advertentiewerving ge-
beurt niet voor de kruisverenigingen, doch geheel
ten eigen bate.

Ned. Chr. Vrouwenbond

De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond hield in zaal Eskes een druk bezochte film-
avond. De dames hadden zich niet door het barre
weer laten afschrikken.

Aangezien de heer A. S. Jansen van het voorlich-
tnigsbureau levensverzekering, die zou spreken
over De vrouw en de toekomst, wegens de hevige
sneeuwval niet kon komen, werd een cineast bereid
gevonden enige films te vertonen. De dames heb-
ben genoten van de films Er zijn zoveel werelden,
Amsterdam en Beatrix de bruid, alle in kleur, waar-
bij laatstgenoemde bij de dames de kroon spande.

„De Graafschaprijders"

Zaterdagmiddag hield de Vordense auto- en mo-
torclub De Graafschaprijders haar traditionele zgn.
snertwandeling waaraan door plm. 35 personen
werd deelgenomen.

Alvorens de deelnemers zich in het troephuis van
de padvinderij te goed deden aan de heerlijke
snertmaaltijd, hadden de crossers van de motor-
club een trainingsloop gehouden o.l.v. de heer W.
Bielderman. De niet-crossers hielden een wande-
ling o.l.v. de heer G. v. d. Peyl. De padvinderij
werd na afloop dank gebracht voor de voortref-
felijk bereide snert.

Gezamenlijke vergadering
De gezamenlijke standsorganisaties in de gemeen-
te Vorden t.w. de ABTB, de CBTB en de GMvL
hadden woensdag in zaal Eskes een vergadering
van diverse besturen van verschillende verenigin-
gen in Vorden belegd naar aanleiding van het en-
kele jaren geleden door het Landbouw Ekonomisch
Instituut ingestelde onderzoek over het onderwerp
Enkele aspekten van de formele leiding in de land-
bouw.
De opkomst was goed te noemen. De leiding was
bij de heer A. G. Mennink (GMvL) in goede han-
den. Een en ander had betrekking op het funktio-
neren van de organisaties en het oordeel van be-
stuursleden en leden over een aantal aktuele zaken
en ontwikkelingen. De resultaten van dit onder-
zoek waren verwerkt in een rapport. De bedoeling
van deze vergadering was hieraan aandacht te be-
steden.

De heer ir M. P. de Bruin, hoofd van de provin-
ciale landbouwkundige dienst van Gelderland, gaf
een korte inleiding over het doel van het onderzoek
terwijl de heer ir J. G. M. Helder, landbouw ekono-
misch instituutmedewerker bij het ETI voor Gel-
derland te Arnhem zijn visie gaf over resultaten en
konkulsies van het onderzoek.
Het doel van het onderzo^fcj/as het verkrijgen van
informatie over een aantlrr aspekten van de for-
mele leiding in de agrarische samenleving, in het
bijzonder ten aanzien van de samenhang met de
veranderingen in de landbouw en in de plattelands-
samenleving. Vanwege het verkennende karakter
werd besloten het onder;^k in één gemeente uit
te voeren nl. in de geme^ffe Vorden. Het aantal
respondenten bedroeg 154, van wie 58 volgens
een bepaalde procedure gekozen bestuursleden. De
bestuursleden van agrarische verenigingen en in-
stellingen hebben over het algemeen grotere be-
drijven dan de boeren, die geen bestuursfunkties
vervullen.

De boeren in Vorden zijn over het algemeen lid van
veel agrarische verenigingen, de bestuursleden zijn,
zoals te verwachten was, lid van meer verenigingen
dan de niet-bestuursleden. Ten aanzien van beide
groepen zijn de boeren met agrarisch dagonderwijs
en vooral de boeren met een bedrijf van 15 ha en
groter, lid van meer organisaties dan respektievelijk
de boeren zonder agrarisch dagonderwijs en de
boeren met een bedrijf kleiner dan 15 ha. Verder
vervullen de boeren meer agrarische bestuursfunk-
tise naarmate zij ouder zijn.
Twee agrarische verenigingen verdienen bijzondere
aandacht nl. de reeds langer bestaande coöpera-
tieve aan- en verkoopvereniging en de meer recen-
te vereniging voor bedrijfsverzorging.
Van de bestuursleden is 83 pet en van de niet-be-
stuursleden 76 pet lid van een aan- en verkoop-
vereniging. Het aantal boeren, dat gebruik maakt
van de diensten van de coöperatie is hoger dan het
aantal dat lid is; ook een aantal niet-leden blijkt
zakelijke relaties met deze coöperatieve vereniging
te onderhouden. Van de bestuursleden was 53 pet
lid van de bedrij f sverzorgingsdienst en van de
niet-bestuursleden 25 pet.

Meningen over veranderingen

Vooral technische veranderingen worden naar vo-
ren, zoals de sterke toeneming van de mechanisa-
tie, de verharding van landwegen en de aan leg van
elektriciteit en waterleiding.
Met betrekking tot de toekomstige veranderingen
wijzen 74 pet van de bestuursleden en 59 pet van
de niet-bestuursleden op een daling van het aantal
landbouwbedrijven in de komende 20 jaar. Als
toekomstige veranderingen worden verder nog vrij
vaak genoemd de specialisatie, de mechanisatie en
de ruilverkaveling.

Wel staan relatief meer bestuursleden dan niet-
bestuursleden afwijzend tegenover de uitspraken
over het niet voldoende aan bod komen van jonge-
ren in de besturen van agrarische organisaties, over
de behoefte aan meer organisaties, over de behoef-
te aan meer georganiseerde hulp voor alleenwonen-
de bejaarden en over de wenselijkheid van meer
samenwerking tussen het dorp Vorden en de rest
van de gemeente. Zowel de bestuursleden als de
niet-bestuursleden zijn het eens over de wenselijk-
heid dat door de agrarische raadsleden de industri-
alisering in Vorden wordt gestimuleerd, dat een
onderlinge ziektekostenverzekering voor de boeren-
stand tot stand komt en dat in de gemeente het
aantal verenigingen met een gelijk doel wordt ver-
minderd. Relatief meer bestuursleden dan niet-be-
stuursleden achten voor alle genoemde onderwer-
pen voorlichting belangrijk.
Met betrekking tot de ruilverkaveling noemen de
bestuursleden iets meer verbeteringen dan de niet-

bestuursleden. Vrij veel respondenten zeiden
niet te weten, hoe de financiering van de bedrij f s-
verzorgingsdienst was geregeld (bestuursleden 36
pet, niet-besturusleden 70 pet). Van de bestuurs-
leden vindt 72 pet en van de niet-bestuursleden
60 pet samenwerking tussen coöperatieve zuivelfa-
brieken in het belang van de boeren en respektie-
velijk 19 en 22 pet niet.
Van de leden-respondenten van de zuivelfa-
briek waren van de boeren, die in het agrarische
verenigingsleven een bestuursfunktie bekleden 60
pet en van de boeren zonder een dergelijke funktie
28 pet op de hoogte van de namen van de helft of
meer van de bestuursleden van hun fabriek. Ge-
bleken is, dat de bestuursleden van de coöperatie-
ve aan- en verkoopvereniging minder bekend zijn
dan die van de zuivelfabriek.
In het gebied van het waterschap Van de Berkel
was 47 pet van de bestuursleden en 42 pet van de
niet-bestuursleden van de ingelanden-respon-
denten op de hoogte van het feit dat er geen Vor-
denaren in het bestuur zitting hebben. Voor zover
de geënquêteerden behoren tot het waterschap van
de Baakse Beek was van de bestuursleden 16 pet
en van de niet-bestuursleden 7 pet bekend met de
namen van beide Vorc^iaren, die in het water-
schapsbestuur zitting H|Haen, terwijl respektieve-
lijk 44 pet en 27 pet een naam noemden.

Kenmerken en kwaliteiten die de bestuursleden
dienen te bezitten

Op de vraag of men a^Poorzitter van agrarische
verenigingen de voorkeur gaf aan een geboren en
getogen Vordenaar of aan iemand van elders,
sprak van de bestuursleden 43 pet en van de niet-
bestuursleden 37 pet zich uit voor iemand, die al-
tijd in Vorden heeft gewoond. Ruim 70 pet van de
bestuursleden en 50 pet van de niet-bestuursleden
geeft de voorkeur aan een jonge voorzitter. De
boeren zijn in overgrote meerderheid - zowel be-
stuursleden als niet-bestuursleden - van mennig,
dat aan de boeren in de gemeenteraad andere ei-
sen dienen te worden gesteld dan aan bestuursleden
van agrarische verenigingen.

Aanbevelingen van de begeleidingskommissie

Buiten verantwoordelkheid van het Landbouw
Ekonomisch Instituut voor het formele onderzoek,
meent de kommissie te kunnen konkluderen dat
aan twee aspekten van de plattelandssamenleving
onverminderd grote aandacht zal moeten worden
geschonken en wel de kadervorming en de voor-
lichting aan de leden van het agrarische vereni-
gingsleven. Beide vormen aspekten van en hangen
samen met de kommunikatie. Regelmatig dient aan-
dacht te worden besteed aan de verjonging van de
bestuurskolleges.
Een forum, onder voorzitterschap van ir H. P. de
Bruin met als leden de heer drs J. J. P. Poels (Arn-
hem) namens de jongerenorganisaties, de heer H.
Visschers (Arnhem) namens de standsorganisa-
ties, de heer ir K. C. Kolhoop, oud-sekretaris van
het instituut voor landbouwcoöperatie in Gelder-
land en Overijssel alsmede de heer ir J. G. M.
Helder, verkreeg na de pauze een groot aantal
vragen te beantwoorden, wat het forum op duide-
lijke wijze deed.

Jong Gelre
De dames en heren van Jong Gelre afdeling Vor-
den kregen in zaal ,,'t Wapen van Vorden" een
filmavond aangeboden die geheel verzorgd werd
door de Shell-Nederland. Voor dit gebeuren be-
stond een redelijke belangstelling. O.a. kregen de
aanwezigen een film voorgeschoteld over autora-
cen. Verder werd een kijkje genomen in de Me-
kongdelta en in Venezuela, terwijl de liefhebbers
van tekenfilms deze avond eveneens aan hun trek-
ken kwamen.

CJV-nieuws
Op 27 februari geven de meisjes- en jongensver-
eniging De Lenteklokjes en Samuel hun uitvoering
in het Nutsgebouw. Opgevoerd worden de kluch-
ten Aardappelen en Muizenissen. Na de pauze zal
Vorden's tienerzangeres Trix Horsting voor ons
haar show verzorgen. U bent van harte welkom.
De toegang is gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Donderdag-
avonds in het Geref. jeugdgebouw aanvang 19.30
uur voor jongens van 12-14 jaar. Vrijdagavonds
in het Nutsgebouw voor meisjes vanaf 12 jaar,
aanvang 18.45 uur en voor jongens vanaf 14 jaar
aanvang 20.15 uur. De gez. leiding.

Wens-in, klaag-in PvdA

Tijdens een jl. gehouden ledenvergadering van de
Partij van de Arbeid afdeling Vorden werd als
wenselijk naar voren gebracht eens een zgn. wens-
in, klaag-in-zitting te houden. De bedoeling hier-
van is dat de inwoners van Vorden nu eens daad-
werkelijk met klachten of wensen naar voren kun-
nen komen, zodat de fraktieleden uit eerste bron
kunnen vernemen wat de burgerij dwars zit.

Donderdagavond werd voor de eerste maal een
dergelijke bijeenkomst gehouden waarbij mevrouw
v .d. Heide-v, d. Ploeg en de heer G. Koerselman,
die namens de PvdA afdeling Vorden zitting heb-
ben in de gemeenteraad, als aandachtige toehoor-
ders fungeerden.

Waarschijnlijk door de slechte weersomstandighe-
den trok deze eerste hearing niet de belangstelling
die men er zich van had voorgesteld. Desalniette-
min werden de beide raadsleden met een aantal
problemen gekonfronteerd die het vermelden waard
zijn. O.a. waren er klachten over plan Boonk, die
naar de mening van één der aanwezigen fantasie-
loos is gebouwd. De straten zijn te smal, terwijl er
voor de jeugd weinig gelegenheid is geschapen om
te spelen. Een doorn in het oog is verder de Mis-
pelkampdijk, er worden hier bomen gekapt waar-
voor niets in de plaats komt. Een kale bedoening
zogezegd. Opmerkingen waren er ook over de weg
langs de bijzonder kleuterschool De Timpe naar
de Burg. Galléestraat. Deze weg is nl. nog steeds
niet bestraat en vooral in deze tijd van het jaar is
de weg vrijwel onbegaanbaar. Naar ons door de
beide raadsleden werd verteld, zit het hier vast op
één persoon die de grond nog niet wil verkopen zo-
dat de gemeente in feite nog niets kan doen. Ge-
pleit werd om dan maar alvast een noodbestrating
aan te leggen, zoals nu ook het geval is bij het
eerste gedeelte tot even voorbij de kleuterschool.

Voorts kwamen er tijdens deze zitting klachten bin-
nen over het feit dat er met name in de Bongerd
en de Stroet bijna geen parkeerruimte is. O.a. één
der plaatselijke artsen vindt dit enorm bezwaarlijk.
Een oplossing zou zijn, aldus de fraktieleden van
de PvdA, om bv. de trottoirs korter te maken of
desnoods de aangrenzende tuinen smaller te ma-
ken. Verschillende bewoners aan deze straten zou-
den hiermee beslist akkoord gaan.

Andere problemen die aan de orde kwamen gold
de woningsektor. Klachten waren er bovendien
over het ophalen van het huisvuil. Over het alge-
meen vindt men de voorlopig door B 6 W inge-
stelde regeling te duur. Het ophalen van het huis-
vuil zou in feite ƒ 18,— per jaar kosten. Thans be-
taalt men (zij het voorlopig) ƒ 15,— per halfjaar,
hetgeen neerkomt op ƒ 30,— per jaar. Het verschil
ad ƒ 12,— per jaar zit hem in het feit dat de be-
woners (wier huisvuil wordt opgehaald) mee moe-
ten betalen in de exploitatiekosten van de vuilnis-
stortplaats en dit zit de PvdA afdeling Vorden
niet erg lekker.

Het ligt in de bedoeling van mevrouw v. d. Heide-
v. d. Ploeg en de heer Koerselman om de geuite
bezwaren en klachten nog deze week met B 6 W
op te nemen. Binnenkort zal de afdeling Vorden
van de PvdA opnieuw een dergelijke zitting voor
de inwoners van Vorden houden.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

25 febr. Jaarvergadering Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

27 febr. Jaarfeest CJV in het Nutsgebouw
28 febr. 4e Nutsavond met Vordense me-

dewerkers
28 febr. Oriënteringsrit VAMC De Graaf-

schaprijders
2 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden
4 maart Hervormde Vrouwengroep dorp
4 maart Herv. vrouwengroep Linde
7 maart Jaarfeest Geref. jeugd in het

Nutsgebouw
10 maart KPO-causerie over rheumafonds

zaal Schoenaker Kranenburg
13 maart Propagandafeestavond Jong Gel-

re afdeling Warnsveld
14 maart Laatste Nutsavond met Funhouse

Theater
16 maart Jong Gelre winterexkursie
18, 19, 20 maart Tapijtenshow fa Visser in

hotel Bakker
21 maart Jong Gelre dropping
25 maart Boekbespreking Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
11 april Bal voor gehuwden en verloofden

in ,,'t Wapen van 't Medler"
15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
18 april Jong Gelre discobal
22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering

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



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit
f

* Service

* Lage prijzen

HAMBURGERS
3 stuks

VARKENSPOULET
300 gram

heerlijk voor bami en nasi

RUNDERLAPPEN

98
198

MALSE RIBSTUK

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

500 gram

198
BOTERHAMWORST

HAAGSE LEVERWORST

HAMWORST

KOOKWORST aan stuk

150 gram 49

150 gram 59

100 gram 69

200 gram 89

Montalia Italiaanse Vermouth
van 350 nu

Hierbij l zak zoute pinda's voor 69

Sprinklettes chocoladehagel 98

elke 2e zak

Butterfly „San Fransisco"
per pak 98

elk 2e pak 40

Jam pot z.z. zilveruitjes

Busje witte peper

slechts

Busje kaneel

50 gram

50 gram

89

Ardita damesverband 75

elk 2e pak 3 9

e£e*t wy vandaag,?
Maandag 2 maart

Bij aankoop van

KLAPSTUK
zonder been 500 gram

WINTERWORTELEN
heel kilo voor

Dinsdag 3 maart

Bij aankoop van

SAUCIJZEN
500 gram

Panklare WITTE KOOL
500 gram voor

Woensdag 4 maart

Bij aankoop van

VLEESGEHAKT
500 gram

PANKLARE RODE
KOOL 500 gram voor

49

19

£18

Vraag niet hoe het kan
maar profiteer hiervan

DIEPVRIES

plm. 850 gram

ALLEEN DEZE WEEK

PROFITEER NU

gazeuse
3 grote flessen

Wegens te vroeg uitverkocht nog eenmaal

l fles 1060 gram COLOMBO

koffiemelk
voor

129
Ardita luiers

pak 130

.elk 2e pak f9

Koffiefilterzakjes
100 stuks no. 2, slechts

Gilda snoep
luxe bakjes van 98 voor

Witte en bruine ijscups

1O9

79

89
6x10

Dido papieren zakdoekjes 79
Wij hebben voor u weer de bekende

CRACKERS EN MATZES

Mooie sierbus

appelstroop
nu

DUBRO
voor de afwas

2 flacons voor

100

Jampotten

appelmoes
3 potten nu

98

Div. smaken

Geurtsjam
van 89 nu

79

rode bieten
v. d. Pijl

pot

65
elke 2e pot

35

Victoria

pennywafels
8 stuks voor

69

Quick

hazelnoot-
pasta
beker

89
elke 2e beker

59
Bij ƒ 10,-

boodschappen

l pak

wafels
voor

25

Margarine
duurder ?
Bij ons nu

4 pakjes voor

98

(tuut
SAPPIGE SINAASAPPELEN

plm. 16 stuks 2 kg 189

Maggi

kippesoep
2 pakjes

van 124 voor

98

MALSE ANDIJVIE

GOLDEN DELICIOUS

CHAMPIGNONS

HUTSPOT kant en klaar

500 gram 79

2 kg 109

200 gram 98

500 gram 55

GESCHRAPTE WORTELTJES

met peterselie 500 gram 29



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje

Sandra
D. C. Droppers
G. H. Droppers-\Vinkel
Vierakker, 23 febr. 1970
Koekoekstraat 6

Op 22 februari werden
wij verblijd met de ge-
boorte van een zoontje
en broertje
STEVEN
D. L. Smit
G. E. Smit-Dijkman
Dick
Vorden, De Haar 6

Daar het ons niet mo-
gelijk is allen persoonlijk
te bedanken, willen wij
langs deze weg dank zeg-
gen voor de vele blijken
van medeleven ondervon-
den tijdens de ziekte en
na het overlijden van on-
ze lieve vrouw, mamma,
dochter en schoondochter

Catharina Louisa
Golstein-Cobussen

Uit aller naam:
D. J. Golstein

Arnhem, februari 1970
Brouwerijweg 62

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven, ons be-
toond na het overlijden
van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

Jan Lenselink
Uit aller naam:
L. G. Lenselink

Vorden, febr. 1970
Mispelkampsdijk 34

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven ons be-
toond bij het overlijden
van onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en over-
grootmoeder
Johanna Gcrdina
Kcttclarij-Smaücgoor

Uit aller naam:
fam. Joh. Kettelarij

Vorden, febr. 1970
E 90, 'de Vosser'

Ruime sortering in haag-
planten, heesters, bomen
en koniferen enz.
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Nieuwe Empo en Gazelle
rijwielen, bij ons de
laagste prijs!
V voor kontante bet.
Rijwielbedrij f T rag te r
Zutphenseweg

TOOR •i»

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Te koop: enkele gebruik-
te damesbrommers,
kinderrijwielen in vele
maten.
Rijn'ielbedrijf Tragter
Zutphenseweg

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Laat nu uw vruchtbomen
en bessensstruiken
spuiten met vruchtboom
karbolineum.
U heeft dan de gehele
corner geen luis.
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

* en
JOOP VAN DIJK

• ••-

l

RIET KORENBLEK

hebben de eer, mede namens wede r/ij d-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. /al plaatsvinden op vrijdag 6
maart a.s. om 11.30 uur ten gemeente-
hui/C te Vorden.

De kerkeli jke in/egening /al plaatsvin-
tien in de Hervormde kerk te Vorden
om 15.30 uur door de weieerwaarde heer
ds. L. J. C. Visbeek.

Utrecht, Tolsteegsingel 39
Vorden, Baakseweg 14
februari 1970

Toekomstig adres: Dreei' 50, Gouda.

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Mcdlcr"
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Inplaats van kaarten

Donderdag 5 maart hopen on/e ouders
en grootouders

G. J. KOK
en
J. KOK-DEKKERS

de dag te herdenken dat /ij 50 jaar gele-
den /ich in de echt verenigden.

Dat /ij nog /o lang mogelijk voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkind.

Vorden, februari 1970
De Nijhof, de Wicrsse

Receptie op 5 maart in /aal Gebr. Eijkel-
kamp, Medlertol van 2.30 tot 4.30 uur.

Inversa textiel
k waliteitstextiel

UW INVERSA

I.KVERANCIKR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag l maart om 10.15 uur

Voorganger:
ds. Jansen uit Vorden

Thema:
Voor of tegen Jezus

Na de dienst is er gelegenheid tot vragen
stellen. Komt allen.

N.B. Er is ook dienst om (>.()0 uur

Hij aankoop

kunststof keuken
165 e m, prijs ƒ 352,— tijdelijk

ROESTVRIJSTALEN
BLAD t.w.v. ƒ 165,—

nu voor f 20,-
exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

C.J.V.
De „Lenteklokjes" en „Samuel"
Reveil op vrijdag 27 februari hun
uitvoering in het Nutsgebouw te
Vorden 's avonds 19.30 uur. Toe-
gang gratis.

Uitgevoerd \vorclen de toneelstukjes

„Aardappelen"
en

„Muizenissen"
Muzikale medewerking TRIX HORSTING

DeAMROBank
is er ook voor

al die mensen die
een privé-rekening

willen openen.
Op een AMRO-Privé-rckening bij de Amster-

dam-Rotterdam Bank krijgt u 31/2% rente. En u
hebt dan alle giro-mogelijkhedcn.

Als u een AMRO-Privé-rekening opent, profi-
teert u bovendien gemakkelijk van al die andere
AMROBankdiensten. als de AMRO-Lening, de
Spaarrekeningen niet 41/2 t/m 7% rente, verzekerin-
gen, vreemd geld en noemt u maar op.

Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Kantoor: Dorpsstraat 20
Vorden - Telefoon 1886

MAKELAARSKANTOOR
F. JANSEN te Doetinchem

bemiddelt bij de verkoop van

zeer royale
subsidiewoningen
in o.a.:

BORCULO:

Uitvoering als 2 onder één kap.

Begane grond indeling: hal, woonkamer, keu-
ken en achter de woning een berging. Ver-
dieping: 4 slaapkamers, douche en voorbal-
kon, waarboven geheel bcvloerde zolder.

Prij/en vanaf ƒ 42.100,—. Totale subsidie
ƒ 2.305,—.

NEEDE:

Uitvoering 2 onder één kap met grote garage.

Begane grond indeling: royale hal, keuken,
woonkamer plus nog apart gelegen studeer-,
speel- of slaapkamer.

Verdieping: 4 slaapkamers, 2e toilet, douche,
achterbalkon en vaste trap naar bevloerde
zolder.

Prij/en vanaf ƒ 50.000,—. Totale subsidie
ƒ 3.834,—.

VORDEN:

Uitvoering 2 onder één kap met centrale
verwarming en grote garage.

Begane grond indeling: royale hal, keuken,
woonkamer plus nog apart gelegen studeer-,
speel- of slaapkamer.

Verdieping: 4 slaapkamers, balkon voorzijde
2e toilet, douche en vaste trap naar zolder.

Prij/en vanaf ƒ 57.300,—. Totale subsidie
ƒ 5.514,-.

Kr /ijn ook subsidiewoningen aanbiedingen
mogelijk in Clroenlo, Lichtenvoorde, Holten,
Ommen, Haaksbergen, Didam, Gendt, Ol-
den/aal, St. Oedenrode, Zelhem, 's-Heeren-
berg, Hummclo, Velp, Hardenberg.

Informaties worden u gaarne ver-
strekt.

Kantooradres:

Dr. Ilubernoodtstraat 7, Doetin-
chem, tel. 08340-4660 b.g.g. 08340-
5653 of 05450-1942.

Tevens /ijn wij 's avonds van 19.00 tot 21.00
uur aanwe/ig op 3 maart a.s. in hotel Weg-
gelaar, Muraltplein te Borculo en op 5 maart
a.s. in hotel De Zon, Zutphenseweg 24 te
Vorden, waar wij u gaarne alle gewenste in-
formaties zullen verstrekken.

In ons Groothandelsbedrijf is alles gericht op een
goede en snelle

KLANTENBEDIENING
Met dit doel voor ogen vormen bij ons alle mede-
werkers en medewerksters één groot team, hoewel
men vaak zeer verschillend werk doet.

Door de diverse facetten kunnen op ons kantoor
jongelui met zeer uiteenlopende opleidingen wer-
ken bv. met een

VOLLEDIGE U.L.O.- OF
MIDDELBARE OPLEIDING

GEDEELTELIJKE U.L.O.-OPLEI-
DING
HUISHOUDSCHOOL-OPLEIDING
L.E.A.O.-OPLEIDING

op In- of Verkoop
Inkoopadministratie
l loofdadministratie
Typekamer
op Orderadministratie
Debiteurenadministratie
Postkamer
Archief

Op verschillende afdelingen kunnen thans mede
door toename van het werk enkele jonge

MEDEWERKERS en
MEDEWERKSTERS

geplaatst worden.

Wij bepalen met u de funktie, die u het meest ambieert en die
gezien uw opleiding het meest geschikt voor u is.
Kantoorervaring is niet vereist (doch strekt uiteraard wel tot aan-
beveling).

Elke dag tijdens de kantooruren willen wij u gaar-
ne ontvangen om u meer hierover te vertellen,
alsmede op MAANDAGAVOND tussen 7.00 en
8.00 uur.

Ook kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt met
ons opnemen, telefoon (05750) 5551, toestel 353 of
onderstaande strook invullen, waarna u nader van
ons hoort.

REESINK HAVENSTRAAT 7
ZUTPHEN

Aan H. J. REESINK & CO N.V., ZUTPHEN, Havenstraat 7

Ondergetekende (naam en adres invullen)

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over mogelijkheden om
op uw kantoor te komen werken. Hij-/ij ver/oekt een afspraak te
maken voor een be/ock 's avonds bij u op kantoor-bij haar-hem
thuis *).

Datum: Handtekening:

*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N. V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Hengelose-
weg l
tel. 1283

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

VOOR WATERDICHTE SCHOENEN

Woly 3x3
in handige spuitbus

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Elk 2e blik appelmoes

1 BLIK SPAR KIPPESOEP
2 BLIKJES SOEPBALLEN
6 STUKS BOUNTY
l POT PRUIMENJAM

2 flessen Spar Up

3 BLIKJES GEMENGDE VRUCHTEN
150 GRAM HAM
12 SINAASAPPELS
"
2 kg Cox in draagtas

halve prijs

van 108 voor 98

198

van 134 voor 98

149

98

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR

rlS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Dames- en herenrijwielen
kompleet met lamp
en jasbeschermer
Alleen deze maand nog
ƒ 138,50 netto kontant
Rijii'ielbcdrijf Tragter
Zutphenseweg

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Te koop: 3 plaats
kookstel, Inventum
Gevraagd: platenspeler
of grammofoon
J. Wiekart
Dorpsstraat 30

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
180 cm, prijs ƒ 374 —
tijdelijk roestvrijstalen

blad t.w.v. ƒ 182,-
NU VOOR ƒ 30,-

exklusief BTW
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Vorden tel. 1486

Te huur gevraagd:
plm. l/2 of l ha bouw-
of weiland
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Te koop: 2 eikenhouten
ledikanten met spiraal en
matrassen. 4 eikenhouten
stoelen, grijze kolenhaard
en witte keukenkachél
Zutphenseweg 47,
Vorden - na 5.00 uur

Puch brommers in 7
soorten voor heren,
in 3 kleuren voor dames
Inruil van ieder merk
mogelijk!
Financiering op
gunstige voorwaarden
Bromfietsbedrij f Tragter
Zutphenseweg

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
165 cm, prijs ƒ 352,—
tijdelijk roestvrijstalen

blad t.w.v. ƒ 765,—
NU VOOR ƒ 20,-

exklusief BTW
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Telefoon 1486

Te koop: kuilgras en
plm. 7 ton roggestro
J. A. Berenpas, Mossel-
seweg l, Vorden

Te koop: een 2-persoons
z.g.o. houten ledikant
met spiraal en dek en
nachtkastje. Prijs ƒ 25,-
De Steege 4, plan Boonk

Te koop: DAFmod. '66
Tel. 1596

Zeer grote partij
HARDBOARD

afmeting 122 x 213

afname bij 10 stuks
per plaat 4,10

l stuks 4,50

afmeting 122 x 244
afname bij 10 stuks

4,80 per plaat
l stuks 5,10

Exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegcnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Rap brommers met 2 of
3 versnellingen.
Uw oude bromfiets wordt
door ons ingeruild!
Financiering eventueel
op gunstige voorwaarden
Bromfictsbcdrijf Tragter
Zutphenseweg

Te koop: z.g.a.n.
akkordeon merk Silvo
Soprani, 120 bas.
Adres: Molenweg 7
Vorden

C.H.U.
Ledenvergadering
op vrijdag 27 februari a.s. n.m.
7.45 uur in zaal „'t Wapen van
Vorden" Dorpsstraat.

Alle leden worden ver/oeht aan
wezig te zijn i.v.m. het samenstel
len van de groslijst en kandidaat-
lijst voor de a.s. gemeenteraad*
verkiezingen.

Voor bejaarden en zieken
Wilt u stemmen bij volmacht voor de Pro
vineiale Statenverkiezingen van 18 maart?
S.v.p. opgeven voor 28 februari a.s.

Wilt u gehaald worden om op 18 maart uw
stem uit te brengen, sv.p. opgeven bij

( I . J. Bannink, Hengeloseweg
J. F. Geerken, Zutphenseweg
D. Norde, D 31

Wegens huwel i jk vraag ik voor zo spoedig
mogelijk

een net meisje
Ik bied u een 5-daagse werkweek
een prettige werkkring en een
goed loon.

Mevrouw Stoffels
(Fa Looman) - Vorden - Raadhuisstraat
Telefoon 1231

Staat u op het punt
UW INTERIEUR TE WIJZI-
GEN?

EEN BELANGRIJK MEUBEL-
STUK TE KOPEN?

U WILT ANDERE
GORDIJNEN OF EINDELIJK
DIE VLOERBEDEKKING
VERVANGEN?

Aarzelt dan niet en stapt binnen bij uw
woonvisiezaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Gevraagd, wegens huwelijk der tegenwoor-
dige, tegen l april

een flink meisje
het liefst woensdag-, donderdag-
en vrijdagmorgen. Anders in
overleg.

Garage R. G. J. Kuypers
Vorden - Dorpsstraat 12 - Telefoon 1393

Adverteren doet verkopen

Uit voorraad leverbaar:

Stalen binnen-
deurkozijnen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Welke huisvrouw of
ouder meisje

wil gedurende vijf werkdagen
3 uur per dag huishoudelijk werk
doen.

Werkuren naar verkiezing.

Mevrouw Hooykaas
Gazoorweg 8 - Vorden - Telefoon 1815

S
speel met

demogelijkheden
O m uw interieur

iiïllf
'
l

s.

Visser - Vorden
Burg. Galleestraat - Telefoon 1381

Wat is het geheim van oud-hollands? De
sfeer, de eenvoud, het eerlijke? Feit is dat
wij met deze eiken eetkamer een heimelijke
wens van velen vervullen. Tafel met tuimel-
bladen f 170,-. Stoelen met kunstlederen
zitting f 99,- p. stuk Imposante salonkast
f 945,-.

ADVISÏURVOOR

MOOIER WONEN

PROFITEER VAN DE
HOGE SPAARRENTE

DIREKT OPVRAAGBA^
(geen enkele beperking bi

4 %
erugbetaling)

6 MAAND OPZEGGING

12 MAAND OPZEGGI1

24 MAAND OPZEGGI]

[NG

[NG 7 %

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Postgiro 86 29 23

JL JL

SPECIALE
AANBIEDING

Kruimelveger
van ƒ 18,95 voor f 11 0^

3 merkbierglazen
f 4,95

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 „ Tel. 1261

voor

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop aangeboden:
[onffemsfiett 8-12 jaar
Molenweg 41
Vorden

Telefonisch aangesloten:
ri j instrukteur van
rijschool de Eendracht
BUUNK, 't Hoge 19
Vorden onder nr 7965

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
200 cm, prijs ƒ 415,—

tijdelijk roestvrijstalen
blad t.w.v. f 210 —

NU VOOR ƒ 35-

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: 3 zitsbank, 2
clubs en salontafel, in
prima staat
Jubels, C 58a, Vorden
Tel. 05752-1537

Grote partij
WANDTEGELS
15 x 15 cm (wit)

voor de ongekend la-
ge prijs van

17 cent per stuk

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: papegaaienkooi
't Wiemelink 73
Vorden

CENTRALE VERWARMING
nu als „bouwpakket1
U VERDIENT HONDERDEN GULDENS

centrale verwarming
behoort thans ook voor u tot de mogelijkheden.

Door jarenlange ervaring van c.v.-specialisten heef t WARMTEPLAN een
systeem ontwikkeld, dat u in staat stelt reeds binnen enkele weken uw eigen
e.v.-installatie te monteren.

Het door ons geleverde BOUWPAKKET kan door iedere handige D O K - I I K T
ZELVER gemonteerd worden. U krijgt alle aanwijz ingen die nood/akelijk zijn
Wij maken voor u zonder kosten een gehele transmissieberekening van uw
huis alsmede een instruktietekcning en materiaalstaat van uw bouwpakket.

Ook voor inspektie, nakontrole en in bedri jfstel l ing kun t u een beroep op
ons doen.

U krijgt dan een volautomatische ins ta l la t ie , i l .w./, in elk vertrek de door u
gewenste en nader in te stellen temperatuur.

Natuurlijk zijn alle materialen van de bekendste f a b r i k a n t e n en worden door
ons alsmede door de betreffende fabrikant volledig gegarandeerd.

HEBT U INTERESSE, KOMT U GEHEEL VRIJBLIJ-
VEND OP ONZE

voorlichtingsavondeno
OP 6 EN 13 MAART A.S. VAN 7-9 UUR IN DE
WINKEL BIJ:

DOE HET ZELF CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486
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Raadsvergadering Vorden
Raad van Vorden met de hakken over de sloot
(7 tegen 6) voor keukentje in het gemeentehuis

Een op het ook ,,onschuldig" agendapunt heeft
dinsdagaovnd in de openbare raadsvergadering
van Vorden heel wat stof doen opwaaien.
Door het kollege van B 6 W werd nl. voorgesteld
om in de ruimte achter het kantoortje van de ge-
meentebode een keukennis aan te brengen. Het
wordt steeds als een gemis gevoeld dat er in het
gemeentehuis geen keuken is, waardoor vaak het
aanbieden van een kopje koffie tijdens besprekin-
gen en ontvangsten in het gemeentehuis dikwijls
geheel achterwege moet blijven, aldus B & W. De
totale kosten zijn geraamd op ƒ 2.240,— waarbij
nog komt een bedrag van f 960,— voor een koffie-
zetapparaat.
Verschillende raadsleden vonden het nogal een
duur grapje. De heer Bannink (CHU) vroeg zich
af of nu andere mensen niet gedupeerd worden d.
m.v. belastingen, omdat de kosten van het keukent-
je op de kapitaaldienst van de gemeentebegroting
1970 worden uitgetrokken. Met andere woorden er
staat niets tegenover. Een automaat met munten,
waardoor de kostprijs er t.z.t. uit zou komen, leek
de heer Bannink heel wat wenselijker. Ook de heer
Gotink (Binding-Rechts) was geschrokken van het
bedrag. Hij was van mening dat een vergoeding
aan de gemeentebode, wanneer die voor de koffie
zorgt zoals momenteel het geval is, goedkoper zou
zijn. De heer Gerritsen (Binding-Rechts) was er
wel voor het koffiezetapparaat te kopen maar met
de verbouwing te wachten tot er geld voor is. De
heren Lichtenberg (KVP) en Koerselman (PvdA)
achtten een keuken een heel normale zaak, hetgeen
ook de mening was van de heer Regelink ( A R ) . De
voorzitter was van mening dat men hier met de tijd
mee moet gaan, al staan er geen inkomsten tegen-
over. Uiteindelijk werd er over het voorstel van
B & W gestemd, waarbij 7 raadsleden vóór en 6
tegenstemden t.w. de heren Gotink. Gerritsen, Nor-
de, Bannink, Tjoonk en Regelink. Dat de heer Re-
gelink tot de tegenstemmers behoorde verbaasde
ons want tijdens de diskussie stelde hij nl. dat de
ontvangst op het gemeentehuis behoorlijk moet zijn
dus wel een keuken.

W'el een toga voor de ambtenaar van de
de burgerlijke stand

De ambtenaren van de burgerlijke stand in Vor-
den zullen in de toekomst bij trouwpartijen keurig
gekleed in een toga verschijnen, aldus besliste
de raad van Vorden dinsdagavond. De heer Norde
(CHU) was geschrokken van het bedrag (f 675,-)
en stemde tegen evenals de heer Tjoonk (VVD)
die zich ook over het bedrag niet erg enthousiast
toonde.
De overige raadsleden waren er wel voor, hoewel
ook de heren Hartelman (KVP), Bannink (CHU)
en Regelink (AR) wel van het bedrag geschrokken
waren. De heer Bannink stelde voor de leges bij
huwelijken te verhogen zodat de kosten er dan wel
uitkomen, waarop de voorzitter mededeelde dat het
in het voornemen ligt van B & W deze leges inder-
daad te herzien.

Gemeente Vorden gaf bijna 20 mille uit voor
bestrijding van de gladheid

Het wintertje van de afgelopen maanden is de ge-
meente Vorden niet in de koude kleren gaan zitten
want in totaal is er voor de bestrijding van de glad-
heid bijna twintigduizend gulden uitgegeven, zo
werd de raad medegedeeld.
De heer Regelink was er een voorstander van dat
de zittingen die B & W in het verleden een paar
maal in de buitenwijken hebben gehouden, beslist
herhaald dienen te worden. Voorts zou hij gaarne
meer speelgelegenheid voor de jeugd in plan Boonk
waarbij de heer Koerselman opmerkte dat hij over
deze aangelegheneid deze morgen nog een bespre-
king heeft gehad met de gemeente-architekt. De
voorzitter deelde mede dat er tegenover de auto-
boxen aan Het Wiemeünk speelruimte gekreërd zal
worden. De heer Koerselman wees er in dit ver-
band op dat er nabij de spoorwegovergang dan een
afrastering dient te komen.
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de begro-
tingsvergadering over de post die toen is uitge-
trokken voor de BB zal de raad van Vorden vrij-
dag l 3maart een bezoek brengen aan een kom-
mandopost van de BB in Doetinchem.

Voorlopig geen telefooncel

Van de PTT is een schrijven binnengekomen dat
een telefooncel in plan Boonk waar mevrouw v. d.
Heide-v, d. Ploeg destijds voor heeft gepleit, dit
jaar niet gerealiseerd zal worden, wellicht in 1971,
aldus de voorzitter. Bij de westelijke rondweg ont-
breekt de naam Doetinchem op de handwijzer, al-
dus had de heer Gotink destijds opgemerkt. De
kosten voor een andere handwijzer bedragen liefst
1100 gulden en dat vond d eraad en B & W wel
wat al te gortig, zodat ales hier bijhetoude bl i j f t .
Met betrekking tot de bezwaarschriften op het be-
stemmingsplan meende de heer Tjoonk dat de ge-
meente Vorden één en ander niet goed doet. Neem
een voorbeeld aan Ruurlo, daar trekt men met het
plan ,,de buurt" in, zodat de mensen op deze ma-
nier hun wensen en verlangens kenbaar kunnen
maken. Op deze manier krijgt men dan achteraf
minder bezwaarschriften aldus het WD-fraktie-
lid. Voorts adviseerde de heer Tjoonk de jeugdsoos
in Vorden ter wille te zijn bij het vinden naar een
geschikte ruimte. De voorzitter antwoordde hierop
dat B (T-» W en de jeugdsoos al samen bezig zijn
ruimte te vinden. In de gemeentemolen, hetgeen
de heer Tjoonk voorstelde, kan het niet. Dit stuit
o.a. op bezwaren van monumentenzorg.
De heer Gotink informeerde naar het weggetje tus-
sen de Burg. Galléestraat en Het Wiemelink. De-
zer dagen zullen B & V/ nog weer een gesprek
hebben met de aangelanden. Mocht dit niet baten
dan zal er wellilht in de toekomst onteigend kun-
nen worden. De heer Regelink stelde voor de naam
of namen te noemen van hen die de verharding
van deze weg tegengaan, want nu is het in feite
zo dat iedere aangelande op tegenwerking wordt
aangekeken en dat is niet juist. De voorzitter meen-
de nog even met het noemen van namen te moeten
wachten.

Openstelling gemetenehuis

De heer Gerritsen stelde voor om het gemeentehuis
alle middagen in de week voor het publiek open te
stellen en niet alleen vrijdagmiddags, gedurende
enkele uren. De burger krijgt nl. niet voldoende tijd
om een bepaalde funktionaris te spreken te krij-
gen, want 's morgens (dan is het gemeentehuis
voor het publiek opengesteld) zijn genoemde funk-
tionarissen vaak in vergadering etc. Het gemeente-
huis is voor de burgerij en niet andersom, 'aldus
de heer Gerritsen. Volgens de voorzitter en se-
kretaris Drijfhout stuit het voorstel va de heer
Gerritsen op grote bezwaren gezien de werkzaam-
heden die op het gemeentehuis verricht moeten
worden en waarbij men dan rustig moet kunnen
wreken.
Een voorstel van de heer Lichtenberg om het ge-
meentehuis naast de vrijdagmiddag bv. nog een
halve middag in de week open te stellen, zal door
B & W nader worden bekeken, evenals het voor-
stel vande heer Regelink om in de week bepaalde
zittingsuren vast te stellen voor de burgemeester,
de gëmeentesekretaris en de gemetene-architekt.

Nieun'C kiezers

Mevrouw v .d. Heide-v, d. Ploeg achtte het wen-
selijk mede met het oog op de a.s. gemeteneraads-
verkiezingen de gemeenteraad als gastheer-gast-
vrouw te laten fungeren ten aanzien van de „nieu-
we" kiezers hier ter plaatse. Dit is een goede gele-
genheid om kontakten te leggen, zo meende zij.
B 6 W zullen zich nader over dit voorstel beraden.
Naar aanleiding van een opmerking van mevrouw
v. d. Heide-v, d. Ploeg over de slecht begaanbare
weg naar de vuilnisstortplaats deelde de heer Van
Arkel mede dat deze weg verbeterd zal worden en
dat de kosten voor de gemeente zijn. Inzake het
ophalen van het huisvuil, waarvoor een tijdelijke re-
geling is getroffen, zullen B & W t.z.t. met voor-
stellen aande raad komen, aldus werd mevrouw v.
d. Heide-v, d. Ploeg medegedeeld.

Kwartaalverslag van werken waarvoor goedkeuring
van Gedeputeerde Staten is afgekomen

Bij de begroting 1970 is de aandacht gevestigd op
de berekening dat een bedrag van f 120.000,— aan
arbeidslonen op kapitaalsobjekten diende te wor-
den verwerkt. Een aanzienlijk bedrag van deze ar-
beidslonen houdt verband met het verder uitvoeren
van kapitaalswerken.
De heer Gerritsen merkte op dat het hier zelfs
gaat over een bedrag van f 127.000,— hetgeen be-
tekent dat de lonen van 6 arbeiders in gemeente-
dienst niet door de gewone dienst bedropen kun-
nen worden, dus dienen deze lonen op de kapi-
taalsdiensten te worden verwerkt. Zoals bekend
is de financiële positie van de gemeente nu niet be-
paald om over naar huis t«|fchrijven. Het komt er
dus in feite op neer dat, wwnneer er een of meer-
dere goedkeuringen van Gedeputeerde Staten ach-
terwege blijven de gemeente ,,in de boot zit". De
hrer Gerritsen stelde B ë> W voor per kwartaal
verslag uit te brengen vaoaalle werken waarvoor
goedkeuring van Gedeput^Pae Staten is afgeko-
men en welke ,,manuren" hierop geïnvesteerd zijn.
B <T-» W gingen met dit voorstel akkoord.

Twee abri's

Na overleg met de GTW zullen bij wijze van proef
2 abri's geplaatst worden, nl. één bij de bushalte
tegenover het bejaardencentrum De Wehme en
één bij de bushalte tegenover de verpleeginrichting
Villa Nuova. De kosten van één abri bedragen
ƒ 2500,—, waarvan de helft van deze kosten voor
rekening van de gemeente komt. De abri's komen
in eigendom en onderhoud van de gemeente.
Van een vijftal eigenaren nam de raad om niet
grond over in verband met de verbetering van de
Berend van Hackfortweg.
Verder stelde de raad de verordening vast tot hef-
fing van een baatbelasting i.v.m. de verharding
van zandwegen. Het betreft hier de verharding
van de weg naar de eLuke, de Eikenlaan, de On-
steinseweg, de weg naar de Maandag en de Boe-
ze-Formerweg.

Verharding Berkendijk

De raad besloot over te gaan tot verharding van
de Berkendijk en daartoe op de kapitaalsdienst van
de gemeentebegroting 1970 een bedrag van ƒ 78.
203,— uit te trekken, alsmede wegens toegekende
of verwachte subsidies en bijdragen, waaronder die
van belanghebbenden en het aandeel in de verbete-
ringskosten van de gemeente Hengelo Gld (de Ber-
kendijk loopt nl. voor een gedeelte door de ge-
meente Hengelo Gld) een bedrag van ƒ 65.703,—
in ontvangst te ramen. Verder werd besloten tot
onderhandse aanbesteding van het werk over te
gaan.

Verkoop bouwterrein

Aan de fa Gierkink heeft de raad vorige maand
een perceel grond verkocht aan Het Jebbink voor
de bouw van 5 dubbele woningen. In overleg met
deze firma heeft de N.V. Bouwcoördinatie Gelder-
land te Dieren, welke als tussenpersoon optreedt,
B & W verzocht het raadsbesluit te vervangen door
een nieuwe waarbij het bouwterrein aan deze
Bouwcoördinatie wordt verkocht. De raad ging
hiermee akkoord. De reden hiervan is dat tegen-
woordig de notarissen niet aleen beschrijvingskos-
ten over de waarde van de grond in rekening moe-
ten brengen, maar ook over eenderde van de waarde
van de toekomstige opstallen, indien althans de
aannemer optreedt als tussenpersoon. Eerderge-
noemde N.V. treedt weliswaar op als tussenpersoon
bij de verkoop van de grond, maar wordt niet be-
schouwd als tussenpersoon voro wat de bouw als
zodanig betreft. De kopers van de grond gaan nl.
rechtstreeks met de aannemer een aannemingsover-
eenkomst aan. Door het bouwterrein aan de Bouw-
coördinatie Gelderland te verkopen, behoeven de
toekomstige bewoners derhalve enige honderden
guldens minder aan beschrijvingskosten te betalen.
De heer Gerritsen juichte deze gang van zaken
ten zeerste toe en zag gaarne dat dit geklauseerd
werd in het vervolg, teneinde flexibiliteit te berei-
ken. De voorzitter zegde toe dit te zullen bekijken.

ook voor**

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter kennis van belanghebbenden, dat
van 26 feb rua r i tot en met 11 maart 1970 ter
sekretarie de/er Uemeente ter in/aUe l i j< t een
voorstel aan de gemeenteraad tot onttrek
kinq aan het openbaar verkeer van:

a. een gedeelte van weu nr 48 van de \ve^en-
lcj*ger, nabij de Bergkappe.

b. een gedeelte van \vct> nr 6 en weij nr 4(>
van de \ve<4cnlet*;4er, nabij de Bonenkamp;

c. een gedeelte van weg nr 52 van de wegen
legger nabij de Voster;

d. een gedeelte van weg nr 53 van de wegen
legger nabij het Hoge Slag;

e. een gedeelte van weg nr (>3 van de wegen
legger nabij het Lebbink;

f. een gedeelte van weg nr 63 van de wegen
legger nabij het Noordink.

Ke/waarsehrit ' ten tegen het voorstel kunnen
voor 12 maart 1970 bij de gemeenteraad wor-
den ingediend.

De bezwaarschriften kunnen worden toege-
lieht in een op dinsdag 17 maart a.s. des
voormiddags 11 uur in het gemeentehuis te
houden xitting van het kollege van burge-
meester en wethouders of van een door het
uit hun midden benoemde kommissie.

Vorden, 25 februar i 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

SORBO
huishoudprodukten

Ken on/er medewerkers xoekt ter
overname in Vorden of omgeving

een huis of kleine
boerderij
Voor ons verkoopkantoor vragen
wij

jonge kantoor-

assistente
voor l ieh te adminis t ra t ieve werk
/aamheden , leeftijd 16-17 jaar.

Voor on/e direktie vragen wij

een geroutineerde
o

sekretaresse
(eventueel voor halve dagen).

Telefonische in l ich t ingen:
Vorden 05752-1773
(de heer De Jong)

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

De voorjaars- en
zomer s tof f en komen weer
binnen

M:iak nu alvast een

leuke japon of
pakje

A.s. zaterdag met de GTW naar

de kunstijsbaan te Deventer

vertrek om 13.15 uur. Opgave bij

BERT VLOGMAN

Nicuwstnd 14 . Vorden - Telefoon 05752-1321

MAS1 [RPAN
aa voor nasi - bami - kip
in t pannetje - macaroni

met krasbestendig

haal dit juweel met voordeel bij:

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtlEFOON 05752-15 46

DuPont's beschermende merknaam voor hn.ir
PTFE non-stick finish.

Schouderkarbonade 500 gr. 2,98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkenslappen
RUNDERLAPPEN

VERSE WORST

VOOR DE BOTERHAM

PEKELVLEES

ROLPENS

P AT E E

BOTERHAMWORST

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

500 gr. 3,65
500 gram 2,75

500 gram 2,60

150 gram 0,93

150 gram 0,93

150 gram 0.99

150 g m m 0,68

HOEFIJZER

Met grote vreugdr
blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
Angela Laura Annclitc
Wij noemen haar

ANGELA
W. Kurz
A. F. G. Kurz-

Horst
Bami

Vorden, 23 februari '70
Industrieweg 5

Ketextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand fe-
bruari geven wij
op het chemisch reinigen
20% KORTING
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21



Bezoekt a.s. zaterdagavond 28 fe-
bruari het grote

VERLICHTINGSBAL VAN
DE v.v. VORDEN

in de zaal van ,,'t Wapen van
V orde n" voor leden en niet-lede n
aanvang 19.30 uur.

Dansorkest: „THE FOOLISH MEN"
bekend van radio Veronica.

Grote verloting met als hoofdprijs een
OPVOUWBARE FIETS

Aanbiedingen
Bandrecorder

„Telefunken" viersporen recorder
met telwerk en toonregeling.
Kompleet met mikrofoon, band
en aansluitsnoer

f 339,-
Platenspeler

„Philips" met gratis twee stereo-
langspeelplaten

f 139,-
Televisie

grootbeeld televisie met /eer ge-
makkelijke bediening door druk-
knopsysteem, vanaf

f 499,-
Nieuwe
grammofoonplaten

Stereo langspeelplaten:

Shocking Blue met Venus ƒ 12,80

Dit is Stereo
James Last
Raij Connif
Top of the Pop's
Grammofoonplaten
langspeel vanaf

Voor Beeld en Geluid

ƒ 12,80
ƒ 12,80
ƒ 12,80
ƒ 8,90

ƒ 4,95

GEMS VORDEN
/UTPHFNSEWEG RAADHUISSTRAAT TttEFOON 05752-15 46

MARKTVER. VORDEN
Ledenvergadering
op vrijdag 27 februari a.s. n.m.
8 uur in „'t Wapen van Vorden".

Naast de gebruikelijke agenda-
punten, o.m.

SUBSIDIETOEWIJZING UIT
DE VERLOTING 1969.

Na afloop t ier vergadering worden de subsi-
dies uitgekeerd.

De kommissieleden worden ver/ocht om 7
uur aanwe/ig te xijn.

Het bestuur.

G K V R A A G D :

Verkoopster of leer-

lingverkoopster
voor spoedige indiensttreding

L Schoolderman
Manufakturen en konfektie - Raadhuisstraat
24, na 6 uur Raadhuisstraat 15 - Vorden

GEVRAAGD:

Flink zelfstandig
meisje
voor de huishouding, voor hele
dagen.

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden

Te koop: G.o.h. brom-
fiets merk Sparta, prijs
f 120,—. Prins Bern-
hardweg 15 Vorden
's avonds tussen 6 en 8

Te koop: 3 drachtige var-
kens werptijd 3 tot 5 mrt.
Tevens puntnestcn.
W. A. Eskes, School-
weg H, Vierakker post
Vorden, tel. 05754-434

Opgelet:

Alweer

PRIJSVERLAGING

bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Door de steeds groei-
ende omzet zijn wij
thans in staat u triplex
deurplaten aan te
bieden met

10 procent korting

in de houtsoorten:
Limba, teak, afrormo-
siaf noten, mahonie,
Bonkonko, eiken.
Afmeting 92x213.

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Ongekend lage prij-
zen. Alles direkt uit
voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER- |
KALVEREN "
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkcnshandel
Vorden - Zutphcnseweg
C 67 d - Telefoon 1408

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

] t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
f 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Gezocht: Vrijstaand
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappand. Brieven on-
der no. 46-1 bur. v. d. bl.

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
Nu slechts ƒ 5,75 per
vierkante meter inklu-
sief BTW. Geschikt
voor keuken, hal, trap,
slaapkamer, douche
enz. enz.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SPECIAAL VOOR JAGERS
D K BKSTE KWALITEITEN

waterdichte jachtschoenen
van gevet juchtleder

ƒ 34,55

Diana rubber jagerslaarzen
ƒ 16,90

Lichtgewicht regenkleding
in verschillende modellen

Knickerbockers, rijbroeken
pantalons
in loden, manchester en kamgaren

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop een partij

bandensiepen, enige
kunstmeststrooiers
(nieuwe en gebruikte) tegen spe-
ciale prijzen.

Niet bellen, maar kom kijken

SMEDERIJ H. J. BERENDS
E 27 a - Linde - Telefoon 6730

Wat word iker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekenïng
neem?

Op een Amro Privérekening krijgrtP3/£% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam BanJ^unt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die an^Je Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente van 4% tot 7%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Wat nieuws
op de vloer ?

Uw adviseur-woninginrichting
vertelt u alles van

vloerbedekking
Kven bij ons kijken kost niets.

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

JL

SPECIALE
AANBIEDING

Steeksleutels
6-delig 14,95

8-delig 18,95

Ringsleutel
6-delig 17,45

8-delig 24,50

Bankschroeven

1095

13,95
21,95

zwaar model van 36,50 voor

27,50
Onder volle garantie

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Tel. 1261

Dorpsstraat 20 Vorden Tel. 1886

Deze week worden er door de

AMSTERDAM-ROTTERDAM
BANK N.V.
DORPSSTRAAT 20 - VORDEN

2200 tekeningen huis aan aan huis verspreid. Het
ligt in de Bedoeling een

„inkleurwedstriid"
te houden voor de kinderen van de kleuter- en
lagere scholen in de gemeente Vorden.

Hieraan zijn prijzen verbonden en wel:

l eerste prijs van ƒ 50,— voor kinderen tot en met 8 jaar
l eerste prijs van ƒ 50,— voor kinderen van 9 tot 12 jaar
l tweede prijs van ƒ 35,— voor kinderen tot en met 8 jaar
l tweede prijs van ƒ 35,— voor kinderen van 9 tot 12 jaar
l derde prijs van ƒ 15,— voor kinderen tot en met 8 jaar
l derde prijs van ƒ 15,— voor kinderen van 9 tot 12 jaar

De prijzen worden beschikbaar gesteld in de vorm
van een Amro Spaarboekje. Aan alle kinderen, die
een tekening voor 7 maart a.s. inleveren, zullen bij
de inlevering op het kantoor Dorpsstraat 20 in
Vorden een ball-point uitgereikt worden.

Een jury, bestaande uit:

De heer G. H. Rekker, hoofd St. Antoniusschool D 132, Vorden
De heer G. W. Brinkman, hoofd Openbare Lagere School, Dorps-
school, Kerkstraat 17
De heer A. J. Zecvalkink, hoofd der Christelijke School Het Hoge
Vorden
De heer P. J. v. d. Berg, kantoor Amro Bank NV Zutphen
De heer A. Schipper, kantoor Amro Bank NV Vorden

is bereid de tekeningen te beoordelen en de prij-
zen bekend te maken. De uitslag zal na 7 maart
a.s. in dit blad bekend gemaakt worden.

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Balkenbrij 500 gram 50
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 200
Boterhamw. 200 gram 80
Haantjes 325
4 pakken Treffer 100

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

BEATCLUB „TURN"
PRESENTEERT A.S. ZATER-

DAG 28 FEBRUARI

Rob Hoeke
Rythm en
Blues Group
AANVANG 19.30 UUR

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden


