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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

iKerkdiensten
ZONDAG 30 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.15 uur ds. J. H. Jansen bevestiging nieuwe lidmaten

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

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDD3NST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 —9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

;
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541

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

BURGERLIJKE.,
STAND ^:

Geboren: Erica, dochter van J. G. te Velthuis en A. H.
Beeftink; Gerrit Jan, zoon van G. van Loenen en A. J.
Oosterkamp; Cristel, dochter van P. L. Kraaijeveld en
H. Lauckhart.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. N. L. P. M. van Lieshout en W. B. Muis.
Overleden: A. Voorhorst, oud 74 jaar, weduwnaar van
B. J. Rossel.

Raadsvergadering gem. Vorden

Wehme-nieuws
Donderdag 20 maart jl. mochten onze bewoners zich
verheugen met een zeer bijzondere avond, aangeboden
door de vereniging „Veilig Verkeer".
De wachtmeester der Rijkspolitie, de heer Verheul, heeft
ons enkele uren op boeiende en prettige wijze de gehei-
men van het hedendaagse verkeer onthuld, een en an-
der werd door de heer Hilferinfk, rijschoolhouder, met
zeer duidelijke kleurendia's toegelicht. Eveneens was
aanwezig de penningmeester der vereniging, de heer
Olthof.
Bij herhaling werden wij er op gewezen dat één der bes-
te manieren om oud te worden is auto's en jeugdige
bromfietsmaniakken uit de weg te gaan en met bijzon-
dere voorliefde zoveel mogelijk de voor voetgangers be-
stemde tegelpaden in ere te houden.
Na het gebruik van een kopje koffie werden nog een
aantal gestelde vragen naar voren gebracht welke naar
'genoegen werden beantwoord. Mejuffrouw Reussink
bracht de heren dank voor de aangename en leerzame
avond.

„Ons aller belang" Wildenborch
Dierenarts J. Wechgelaer heeft voor de leden van „Ons
aller belang" een aktuele inleiding gehouden over ziek-
tes bij rundvee en varkens.
Voorzitter L. Groot Bramel kon meer dan de helft der
leden begroeten in het verenigingsgebouw te Wilden-
borch, speciaal een aantal nieuwe leden werden welkom
geheten.
De heer Wechgelaer sprak hierna over enkele ziektes
die zowel bij rundvee als varkens kunnen voorkomen.
Hij gaf tevens enkele aanwijzingen voor het voorkomen
hiervan. Ook legde hij de nadruk op de ventilatie in de
hokken, waarbij hij opmerkte dat de plaatsing van de
ventilatoren aan deskundigen moest worden overgelaten.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd druk ge-
bruik gemaakt.
De voorzitter dankte tot slot zowel de heer Wechgelaer
als de aanwezige leden.

van Vorden stelde de vergoeding op de
rekreatiewoonverblyven (nog) niet vast
Tijdens de verleden week woensdagavond gehouden
raadsvergadering kwam aan de orde de verordening op
de rekreatiewoonverblijven. B & W achten het bij monde
van de voorzitter, de heer A. E. van Arkel, gewenst
voor Vorden een dergelijke verordening vast te stellen,
temeer daar het kollege verzoeken bereiken om mede-
werking voor het bouwen of verbouwen van rekreatie-
woonverblijven.
Hoewel bij behandeling van dergelijke verzoeken in
eerste instantie het bestemmingsplan en de daarbij be-
horende voorschriften van toepassing zijn, is het toch
noodzakelijk deze verordening vast te stellen*, aldus bur-
gemeester Van Arkel die er aan toevoegde dat de raads-
kommissie van advies inzake bouwverordening zich zo-
wel met de ontworpen verordening als met de daarin
aan te brengen wijzigingen kon verenigen.
Dit bleek echter niet helemaal het geval te zijn. De
heer Albers (VVD) deelde nl. mede dat zowel de fraktie
van de VVD alswel betreft de raadskommissie zich nog
eens nader hadden beraden. Het komt ons gewenst voor
het voorstel weer naar de kommissie terug te verwijzen.
(In de betreffende raadskommissie hebben verder zit-
ting de heren Gotink (Binding-Rechts), Koerselman
(PvdA) en Hartelman (KVP). Het is onze mening, al-
dus de heer Albers, dat deze materie meerdere aan-
dacht en nadere studie moet hebben dan zij tot nu toe
heeft gekregen. Bij nader inzien zal deze verordening
grotere gevolgen hebben dan wij ons hebben voorge-
steld. Ook mede ten aanzien van het bestemmingsplan
is het wenselijk de goedkeuring nog even uit te stellen.
Wij zouden het betreuren, dat de goedkeuring van deze
verordening onaangename financiële gevolgen zouden
hebben voor diverse inwoners van onze gemeente. Tot
heden zijn er verscheidene inwoners die van dit soort
toerisme konden profiteren, o.a. de eigenaars van be-
staande zomerhuisjes etc., aldus de heer Albers.
De voorzitter maakte de heer Albers er op attent dat de
verordening slaat op hoe de huisjes er uit moeten zien.
De heer Bannink (CHU) konstateerde dat hier in feite
tot dusver iets oogluikend was toegelaten ten behoeve
van de plaatselijke VW. W^kunnen nu niet zo maar
pardoes tegen de mensen zc^Hh. het mag niet meer, wij
moeten eerst eens met de betrokkenen gaan praten^
vooral nu er waarschijnlijk reeds afspraken zijn ge-
maakt door verschillende eigenaars met a.s. vakantie-
gangers.
De heer Van Arkel antwoord^ de heer Bannink dat de
betrokkenen een schrijven v^^R & W hebben ontvangen,
waarin de voorschriften zijn uiteengezet. Waar wij op
tegen zijn is dat toeristen moeten verblijven in zomer-
huisjes etc. die niet aan de eisen des tijds voldoen. Wan-
neer wij hier niet paal en perk aan stellen dan rijzen
dergelijke huisjes als paddestoelen uit de grond.
De heer Hartelman (KVP) merkte op dat de kommis-
sie meer naar de technische kant dan naar de prak-
tische kant had gekeken, hetgeen ook de mening was
van de heer Koerselman (PvdA). Op voorstel van wet-
houder Lenselink (AR) zal genoemde kommissie z.s.m.
een rapport uitbrengen waarna het voorstel van B & W
werd aangehouden. Ook de wijziging gemeentelijke
bouwverordening zal daardoor worden aangehouden.

Uitgifte in erfpacht van gemeentebos aan de heer
Verkijk
De heer L. Verkijk uit Den Haag is een stugge volhou-
der, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om in Vorden een
kampeercentrum te beginnen. De heer Van Arkel ver-
telde dat de eerste pogingen van de heer Verkijk dateer-
den van ca tien jaar geleden. Zoals bekend werden toen
de plannen niet goedgekeurd. Toen kwam het Gemeen-
tebos ter sprake (heeft ook 4 jaren geduurd). Nu is
eindelijk de mededeling gekomen van GS dat alles aan
de wettelijke eisen voldoet, zodat tot stichting van een
kampeercentrum kan worden overgegaan.
Na overleg met en op advies van de Stichting Neder-
landse Kampeerraad geven wij er de voorkeur aan het
Gemeentebos in erfpacht aan de heer Verkijk uit te ge-
ven, aldus de voorzitter. Op verzoek van B & W heeft
de Kon. Ned. Heidemij de verkoopwaarde van het Ge-
memeentebos, groot 7.29.40 ha, getaxeerd. De taxatie-
prijs bedraagt ƒ 500,— per ha. De jaarlijkse canon be-
draagt 7% van de verkoopwaarde is ƒ 4.850,51. Het
terrein kan voor 75 jaar in erfpacht worden uitgegeven.
De heer Verkijk heeft zich akkoord verklaard met het
jaarlijks te betalen bedrag.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) stelde dat het van
groot belang is voor de gemeente dat het toerisme wordt
bevordert door vestiging van een kampeercentrum. Bij
de bestudering van dit raadsstuk kwam ik echter tot de
konklusie dat aan de gemeenteraad twee soorten stuk-
ken worden voorgelegd, het ene waarbij alles kan en
het andere waarbij men als het ware „neen" staat te
roepen. De heer Gerritsen die het kampeercentrum bij
het positieve soort indeelde, hoopte dat in de toekomst
ieder bouwplan dezelfde aktieve medewerking krijgt, als
waardoor dit plam tot stand is gekomen. Met het rente-
type van 7% voor 75 jaar kon de heer Gerritsen zich
niet verenigen. Hij stelde voor dit rentetype ook per
10 jaar te willen vergelijken met de laatst gedane uit-
gifte van staatsleningen. Indien dit hoger is dan 7%
dit hogere ren-tetype voor te schrijven.
Verschillende raadsleden alsmede het kollege van B & W
vonden deze laatste opmerking van de heer Gerritsen
geen „fair-play" want, zo stelden zij, dan zou er even-
tueel ook 'n lagere rentetype mogelijk moeten zijn. Dhr.
Plas merkte nog op dat 7% gebruikelijk is bv. ook bij
het uitgeven van industrieterrein in erfpacht.
Nadat de heer Bannink (CHU) nog gauw had becijferd
dat het Gemeentebos nu zo'n ƒ 7000,— per jaar op-
brengt (het kostte ons altijd 2000 gulden en nu krijgen
we er 5000, zo merke hij op) besloot de raad maar
gauw het Gemeentebos in erfpacht aan de heer Verkijk
uit te geven voor de duur van 75 jaar en tegen een vast
rentetype van 7% per jaar, waar ook uiteindelijk de

heer Gerritsen mee akkoord ging.
Toen de raad eenmaal had besloten kon men burge-
meester Van Arkel (als voorzitter van de plaatselijke
VVV natuurlijk zeer in zijn nopjes) duidelijk een zucht
van verlichting horen slaken, hetgeen niet zo verwon-
derlijk is na al die besprekingen in de afgelopen jaren.

Grondruiling niet het waterschap van de Baakse Beek
In verband met beekverbeteringen is het nodig dat de
gemeente Vorden enige percelen grond ruilt niet het
Waterschap van de Baakse Beek, zo deelde burgemees-
ter Van Arkel aan de raad mede. Het betreft hier de
gewijzigde eigendomstoestand van gronden vanaf de
Bonekamp tot het Sikkelder (grens met de gemeente
Ruurlo). Vanmorgen heeft de slotbespreking over deze
aangelegheneid plaats gevonden met het hoofd van de
technische dienst van het Waterschap.
Het komt er alles bij elkaar op neer dat de gemeente
Vorden 67 are moet toebetalen tegen ƒ 10.650,— per ha
oftewel ƒ 7.135,50. Het te betalen bedrag zal voor de
helft van de aangelanden worden teruggevorderd mid-
dels de op te leggen baatbelasting. De andere helft
komt ten laste van de gemeente Vorden.
Wethouder Lenselink deelde mede dat de aangelanden
ermee akkoord gaan dat zij de helft betalen. De raads-

kommissie voor de aankoop van gronden heeft zich
met het vorenstaande akkoord verklaard, waartoe ook
de raad besloot.

Raadsleden gaan rondrit door de gemeente maken
Donderdagmiddag 17 april zullen de raadsleden een
rondrit door de gemeente maken om diverse objekten
eens nader te bekijken. Dinsdagavond 15 april wordt
wederom een raadsvergadering gehouden. Donderdag-
avond 24 april is het kollege van B & W voor de buurt-
bewoners uit de Wildenborch te „spreken" in de Kapel
in de Wildenborch. Dit alles deelde burgemeester Van
Arkel tijdens de woensdagavond gehouden raadsverga-
dering mede.

(*«'nie<>ntesekretaris gaat met pensioen
In verband met het bereik^i van de pensioengerechtigde
leeftijd, besloot de raad o^Riet ingang van l september
1969 eervol ontslag te verlenen aan de gemeentesekre-
taris de heer J. V. Plas. Een en ander onder dankbe-
tuiging voor de langdurige (21 jaren) aan de gemeente
verleende diensten. In een speciale raadsvergadering
zal op 26 augustus officie^ afscheid van de heer Plas
worden genomen. ^B
Over de vakature die doornet vertrek van de heer Plas
ontstaat, heeft het kollege van B & W van verschillen-
de raadsleden brieven ontvangen. De heer Van Arkel
deelde mede, na afloop van deze vergadering hier nader
op in te zullen gaan tijdens de zgn. informele verga-
dering.
Eveneens wegens het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd zal aan de werkman J. Tuenter met in-
gang van l juli a.s. eervol ontslag worden verleend.
Van de raad van Krommenie is een motie ontvangen
inzake wijziging van de financiële verhoudingsregeling
tussen rijk en gemeenten. Met het voorstel van B & W
om de motie voor kennisgeving aan te nemen, was de
raad het niet eens. Met name de heren Gerritsen, Al-
bers, Hartelman en Gotink stelden voor de raad van
Krommenie adhesie te betuigen. De overige raadsleden
gingen hiermede akkoord.

Binding-Rechts niet akkoord met verhoging
presentiegeld

Naar aanleiding van een schrijven van GS om het pre-
sentiegeld van de raadsleden (voor gemeenten met min-
der dan 10.000 inwoners) te verhogen tot ƒ 25,— en
voor de afdelings- en kommissievergaderingen op 75%
van het presentiegeld voor de raad, gingen alle raads-
leden behalve de fraktie van Binding-Rechts akkoord.
Een raadslid moet uit hoofde van zijn lidmaatschap niet
denken het gaat om de „knikkers", aldus verklaarde de
heer Gotink, waarop de heer Hartelman (KVP) uitriep:
„U wilt toch niet zeggen dat wij hier voor het presen-
tiegeld zitten". Wethouder Lenselink (AR) vond een
bedrag van ƒ 25,— gezien het vele werk dat verricht
moet worden, echt niet te hoog, hetgeen ook de mening
was van de heer Bannink (CHU). De heer Regelink
(AR): „Waar maken wij ons toch druk om, wie gewe-
tensbezwaren heeft hoeft het presentiegeld toch niet te
accepteren".
Ook tegen het voorstel betreffende salarismaatregelen
voor sekretarissen en ontvangers der gemeenten in Gel-
derland, had Binding-Rechts het bekende bezwaar, zoals
de heer Gotink het zelf uitdrukte.
De heren J. F. H. W. Israël en H. Ellens uit de Staring-
straat hebben B & W een brief geschreven waarin zij
bij het kollege de aandacht vestigen op de slechte en
verwilderde staat van het gemeentepad naast hun wo-
ningen, alsmede op de minder prettige aanblik van
braakliggende bouwterreinen in hun omgeving.
De raadskommissie voor gemeentewerken heeft het
schrijven behandeld en er rapport over uitgebracht.
De heer Gotink (Binding-Rechts) was van mening dat
de gemeente de betreffende grond met een klein beetje
moeite best kan egaliseren, zodat het geheel een fraaier
aanzien geeft. De heer Bannink (CHU) stelde voor niet
te veel te doen. Dit maakt de grond maar duurder.
Plant een paar heesters en de zaak is opgelost, aldus
dit raadslid. De heer Koerselman (PvdA) was het hier
wel mee eens: „We moeten ons goed realiseren dat
wanneer we te veel aan deze grond doen in plan Zuid,
we ook komen te zitten met de binnenterreinen in het
Molenplan". Van de terreinen in het Molenplan moeten
we parkeerhavens maken, was de mening van de heer
Bannink. De voorzitter zegde toe zich over de opmer-
kingen van de drie raadsleden te beraden.
Nu er t.z.t. weer woningen gebouwd worden met cen-
trale verwarming moet er eigenlijk een kommissie be-
noemd worden uit die bewoners in het plan Boonk die

destijds op- of aanmerkingen hadden op deze c.v.-in-
stallaties. Hier kunnen we dan ons voordeel mee doen,
aldus adviseerde het vrouwelijke raadslid mevrouw Van
der Heide-van der Ploeg (PvdA). B & W komen hier
nader op terug.

Vuilnisophaaldienst
De heer Hartelman (KVP) adviseerde B & W tijdig in
de leemte te voorzien die zal ontstaan nu de Vereniging
tot ophaling van huisvuil zal worden opgeheven in
Vorden. De heer Van Arkel deelde mede dat de ge-
meente-architekt zijn voelhorens al bij andere gemeenten
had uitgestoken, maar dit was op niets uitgelopen.. Er
komt t.z.t. wel een oplossing maar 't laten ophalen van
vuil zal dan wel duurder worden, aldus de voorzitter.
Op een vraag van de heer Gotink (Binding-Rechts) om
de Schoolstraat van trottoirs te voorzien (aan de ene
zijde is reeds een rottoir) antwoordde de voorzitter dat
getracht zal worden dit voor elkaar te krijgen.
De heer Regelink (AR) informeerde welke stappen er
zijn of worden genomen inzake de verdere verharding
van de Eikenlaan. De voorzitter antwoordde dat juist
deze morgen een brief van GS is ontvangen waarin be-
dragen werden toegezegd, behalve voor de Eikenlaan.
Dit komt omdat nog niet bekend is hoe de loop van de
Eikenlaan verder zal worden. Hierover zal Provinciale
Waterstaat eerst weer met de gemeente Vorden kontakt
opnemen, aldus de heer Van Arkel.
De heren Bannink en Koerselman werd medegedeeld dat
men bezig is met het laten ontwerpen van een eenvoudi-
ge autobox. Mevrouw Van der Heide werd medegedeeld
dat er in de hal van het gemeentehuis een dichtklapbare
spiegel zal komen. Voorts dat de heer Ottens tegen ge-
ringe vergoeding de rouwkamer op Villa Nuova be-
schikbaar wil stellen bij voorkomende gevallen.
De heer Gerritsen werd medegedeeld dat er in de toe-
komst op het gemeentehuis raadsportefeuilles voor de
raadsleden ter inzage liggen met daarin rapporten en
andere belangrijke stukken, zodat de raadsleden eerder
geïnformeerd zijn. Om maandelijks een circulaire rond
te sturen is niet doenlijk, aldus de heer Van Arkel.
De heer Gotink kreeg te horen dat de heren Weevers
en Vlogman op de Nieuwstad op eigen grond een ge-
meenschappelijke parkeerhaven willen kreëren, terwijl
de heer Bannink werd medegedeeld dat de politieveror-
dening in studie is.

School Linde kan dia-projektor aanschaffen

De raad ging akkoord met het voorstel van B & W om
ƒ 675,— beschikbaar te stellen zodat de school Linde
een dia-projektor met scherm en tafel kan aanschaffen.
Voor de eerste aanschaf van dia's of filmstroken stelde
de raad ƒ 100,— beschikbaar.
Voor de aanschaf van leermiddelen en materiaal om
zodoende modern en didaktisch verantwoord les te kun-
nen geven stelde de raad voor de Prinses Julianaschool
in de Wildeniborch ƒ 3.507,55 beschikbaar (plus de BTW
die betaald moet worden). Geld voor een bandrecorder
werd niet beschikbaar gesteld. Dit zou nl. de normale
eisen aan het geven van gewoon lager onderwijs voor
deze kleine school overschrijden.
Voor het aanschaffen van gereedschappen, materiaal
en meubilair voor het vak handenarbeid op de open-
bare lagere school dorp stelde de raad een bedrag van
ƒ 4.967,93 beschikbaar (inklusief BTW).
Het bedrag per leerling voor het gewoon lager onder-
wijs over 1967 werd bepaald op ƒ 107,—. Medio april
kan dit bedrag definitief worden vastgesteld.

Koopavond
3 april

IN VERBAND MET DE GOEDE
VRIJDAG IS ER KOOPAVOND OP

donderdag 3 april

Het bestuur Vordense Winkeliersvereniging

Veel belangstelling op modeshow
In de in lentesfeer versierde zaal van hotel Bakker
werd door de firma Visser (kleding), de firma Krone-
man (hoeden) en de firma Wullinik (schoenen en tas-
sen) een voorjaarsmodeshow georganiseerd.
Als opening kregen de talrijk aanwezige dames een
lentegroet in de vorm van een bloemencorsage, aange-
boden door de mannequins die gekleed waren in luch-
tige modelletjes.
Hierna werden de voorjaarspakjes en mantelpakjes ge-
showd. Bij alle modellen waren leuke bijpassende schoen-
tjes en bijpassende hoeden in allerlei modellen.
Ook de kindermode werd leuk gebracht door de adspi-
rant mannequins o.a. met fleurige regenkleding van lak
en terlenka. Tevens toonden zij vrijetijdskleding voor de
jeugd en tieners.
Bovendien waren er voor de tieners heel hippe tuniek-
pakken. De spencerpakjes kwamen ook aan bod, tevens
leuke twinsets met afgebiesde boordjes en revers. Alle-
maal kleding die gemaakt is van goed wasbare stoffen.
O.m. werden de damesregenjassen veel met ceintuur en
mantels geshowd. Verder werd er aandacht geschonken
aan de nachtkleding.
Na de pauze werden weer damesmodelletjes getoond in
de voor jaarski euren blauw met wit, in allerlei kombi-
naties. De herenmode was niet vergeten. De vrijetijds-
kleding ontbrak evenmin o.a. sweaters en pullovers, zo»
wel voor dames als heren. Na dit alles kwamen de
mannequins badkleding showen. De badman van het
zwembad liet vervolgens zien hoe hij er zomers op het
zwembad „bijloopt".
Aan het slot van de show bracht de heer Elbrink alle
medewerkers dank, waarbij hij de mannequins een bloe-
metje en de heren een presentje aanbood. Pianist Piet
Bess zorgde tijdens deze geslaagde avond voor de mu-
zikale omlijsting.
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SUPERMARKT
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VARKENSPOOTJES

VLEESRIBJES

BIEFSTUK TARTAAR

3 stuks

500 gram

3 stuks

ZUURKOOLSPEK extra mager

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

MAGER BRAADVLEES

500 gram

168
198
198

PALINGWORST

GEBRADEN GEHAK1

GEKOOKT EVER

BOTERHAMWORST
IN DARM

150 gram 89

100 gram 49

100 gram 79

150 gram 89

.Unox"

KEURPAK

rookworst
van 159 voor

en

HANDSINAASAPPELEN 2 kg 1,89

ZUURKOOL 500 gram 0,49

ZACHTZURE IMPORT APPELEN

per kg 1,09

STOOFPEREN roodstover 2 kg 0,79

BLOEMKOOL 1,29

LOEMPIA's

met veel vlees

PATATES FRITES

baal van 1000 gram nu

69

169
GROTE KIP

van 1050 gram

245 cadeau
TOLET

constant f resh
ter kennis-

making slechts

f.1:
bij aankoop van

TOLET AIR

Rode
pruimen

GROTE POT

VOOR MAAR

Lange
vingers

Lekker ouderwets snoepje

KANEELKUSSENTJES zakje

PEPERMUNTKUSSENTJES
zakje

Superunie POEDERKOFFIE
pot 200 gram

Medium Dry SHERRY
i

UTRECHTSE SPRITS

LEVERPASTEI

De Heer HAZELNOOT
CROQUANT EITJES

DRAGEE-EITJES

voor maar

per pak

2 blikken

zak

zak

Volvette JONGE KAAS
500 gram

RUMSTICKS heerlijke wafel
per pak

35O
79
98
75
49

198
79

„Sprinklettes"

choco
hagel

zak 450 gram

MARS
3 stukken van 90 voor

Honig VERMICELLI
pak 500 gram van 90 voor

Pipo CHOCOLADEHAGEL
kilozak van 380 voor

Salino SLASAUS

WAFELKOEKEN

geen 119 maar

28 stuks nu

Meursing EIERKOEKJES
groot karton van 250 voor

SIAMRIJST

DIXAN

k van 95 voor

draagtas van 550 voor

PIEK AFWAS
flacon 600 gram nu

79
8O

319
98
98

195
89

5OO
79

Sardines
3 BLIKJES

Paasbonbons
DE LUXE

150 GRAM VOOR



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje

Hendrik Johan
Wij noemen hem

HANS
J. Lenderiink
J. H. Lenderink-

ten Have
Hengelo Gld, 21 maart 1969
E 91

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

ERICA
J. G. te Velthuis
A. H. te Velthuis-

Beeftiink
René

Vorden, 20 maart 1969
Stationsweg 2

Voor de blijken van mede-
leven en belangstelling, ons
betoond bij het overlijden
van onze lieve moeder, be-
huwd-, groot, en overgroot-
moeder

HANNA WISSELS
weduwe van H. Meenink

betuigen wij langs deze weg
onze hartelijke dank.

Namens de familie
W. Dijkman

Vorden, maart 1969
B 87

Voor de vele bewijzen van
medeleven, speciaal van
doktoren en wijkzusters, die
wij mochten ondervinden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
vrouw en moeder
JOHANNA GEBRITDINA

DE GREEF
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. J. Hiddink

Vorden, april 1969
Zutphenseweg C 51

NUTSBIBLIOTHEEK
In de week voor Pasen uit-
lening van boeken op
donderdag 3 april
van 3.30-5 uur en van 7-8 u.
Leesgeld 15 cent per boek
per week; kinderboeken 10
cent; engelse boeken 15; et.
Iedereen kan boeken lenen,
dus ook niet-ileden van het
Nut !

Te koop: Een snelweger
merk Finis, weegvermogen
30 kg. A. Hilferink, Het Ho.
ge 3, Vorden

Te koop: Kinderledikantje.
Nijenhuis, Stationsweg 7

Te koop: Woonhuis niet ga-
rage. Stationsweg 25

REKLAME-AANBIEDING
Rijwieldynamo met kop-
lamp en snoer, overal norm.
prijs ƒ 11,75 zolang de voor-
raad strekt alleen deze week
ƒ 8,45
Rijwielbedrüf TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop: Vierde!» van een
dikke koe en te huur: Meng-
iiH'slverspreider, inh. 2350 1.
H. Scheffer, B 54 tel. 1333

Wie heeft interesse voor 'n
nieuw eigengehaakt 2-pers.
bedsprei. Adres E 5, Linde
telefoon 6647

Ter dekking: Vlaamse reus
(wit) H. Ruesink, Leuke,
Vorden

Te koop: l Gazelle dames-
bromfiets; 2 Solex brom-
fietsen; l kinderf iets 4-6 jr.;
l idem, meisjes 6-8 jaar; l
meisjesfiets overjarig 8-12
jaar; l Honda bromfiets.
RÜwielbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg

Wegens verhuizing over-
kompleet: Enige lampen;
schilderyen; kapstok; appel,
kast; elektr. koffiemolen
enz. Beatrixlaan 8

Te koop: G.o.h. Batavus
Whippet met verzekerings-
bewijs. Zutphenseweg 45

Wie heeft een paar voetbal-
schoenen voor mij te koop,
maat plm. 35. W. Wagen-
voort, Dennedijk 8,
Warnsveld, tel. 05752-1378

Te koop: Een in goede staat
zijnde Puch bromfiets.
Te bevragen A. Groen Burg.
Galléestraat 63

Te koop: Diepvrieskist Ma-
rijnen, 60 liter inhoud. L. A.
Wolsing, Het Hoge 11 Vor-
den

Te koop: Huishoudkachel
De Boonk 6, telefoon 1596

Voor z.s.m. gevraagd een
flink meisje voor halve of
hete dagen, in de huishou-
ding. Aanmeldingen:
Dr. Macrander, Rozenhof-
laan 2, Zutphen, telefoon
2734

In de schoolvakanties en-
kele vlotte meisjes gevr.
voor vakantiewerk.
Konfektiebedrijf D. J. Lam-
mers, Raadhuisstraat 16 a,
Vorden

Te koop: 3 pinken
W. A. J. Wissink, D 46
Lochemseweg

Te koop: Biggen J. W. Wes-
selink, 't Elshof

Te koop: Ingeschreven Gr.
Y. testbeer, 7 maand oud,
zeer gunstige spekdikte.
D. Lettink, Linde-Vorden
telefoon 05753-1526

En toch is.... Uiterweerd uw schilder!
Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, ons innigge-
liefde zoontje en broertje

HERMAN HENDRIK

in de ouderdom van 7 jaar.

De Here trooste ons in dit verlies.

H. J. Boersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot
Henkie

Vordenv 24 maart 1969
„Klein Rikkenberg"

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 28
maart om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 M1AART
GROTE

landbouwwerktuigen-

show

H. J. Berends
LINDE E 27 a

Uw komst zullen wij zeer op prijs
stellen

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden van ons geliefd kleinzoontje

HERMAN HENDRIK BOERSBROEK

in de ouderdom van 7 jaar.

Fam. J. B. Boersbroek
Fam. H. Lindenschot

Vorden, 24 maart 1969

MENSEN MET STIJL

OPENBARE
VERGADERING

POLITIEKE PARTIJ

BINDING-RECHTS
OP DONDERDAG 27 MAART A.S.
IN ZAAL, BAKKER TE VORDEN,
AANVANG 8 UUR.

Sprekers de heer J. S. Wijnia, Espel N.O.P., lan-
delijk voorzitter en de heer C. H. Boogaardt, lan-
delijk sekretaris met als onderwerp:

1. Plan Mansholt en de landbouw-
politiek.

2. Waarom Binding-Rechts

Vrije toegang

WS
wat is

Incofloor is tapijt voor uw gehele huis,
in 9 kwaliteiten en is reeds verkrijgbaar vanaf
f 69.50 per str. meter kamerbreed.

waarom
Omdat u 5 zekerheden erbij krijgt.
Kwaliteit, Garantie, Vakmanschap, Assortiment
en uit voorraad leverbaar.

Bij de woninginrichting die u de vijf geeft.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Ontdek de

TOEGEEFLIJKE PRIJSKAARTJES
WONEN ACHTER

'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
eis met klem het merk LUXAFLEX

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

UW BROMFIETS
IN TERMIJNEN ?

DAN IS DE EERSTE BETALING
VOOR:

Solex
Rap
Flyte

Puch

ƒ 104,00
ƒ 254,00
ƒ 143,00
ƒ 221,00

De rest in 12, 18 of 24 maand

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

•»<

V'nlUe KWALITEITSKOELKASTEN
FCN va^""" n Gauw »•—-- 4_j^ voui«£ .. yati 'B

£T,2«Ssr«^Jgss '\ KREBBERS ft JAARSBÜ
HS îC-fe«£r^"" A ,--,.- ^s^
zaken *' "ervice naar u« __,

««^0»? ^

bij

SJToï»'

l ui\ui_i_i\nu i L.II DIJ

& JAARSMA
de zaak met het -tëcnV embleem.

Kenmerk van de vakman die uw belangen dient
_________._.________.__«••

OCHTENDBLAD „TROUW" VRAAGT VOOR

het agentschap Vorden

EEN AKTIEF GEZIN dat onze krant 's morgens
tussen 6.00 en 7.30 uur kan bezorgen.

Aanmeldingen: Uitg. „Trouw" N.V., Hoofdstraat
102, Apeldoorn, tel. 05760-14089 of 16721

VOORJAARSTIJD

FS ETSENTIJ D

IN ONZE SHOWROOM KUNT U
RUSTIG KIEZEN UIT EEN
GROTE KOLLEKTIE

Empo en Gazelle rijwielen

OOK IN TOEBEHOREN HET
JUISTE ADRES.

Kom es an, het verplicht u tot niets

bij

RIJWIEL.BEDRIJF

TRAGTER
Zutphentseweg

Tafelmodellen inhoud
140-155 liter

Breedfrontmodellen
inhoud 185 liter

AL VAN AF

Kies uw voorkeur uit de topmerken
Philips, Bosch, Marijnen en Zanussi.

met speciale
ECN-premies

van 50.-,60.-,70.-en

Kastmodellen inhoud 170-300 liter

Eveneens alleen kwaliteitsmerken
als Philips, Bosch, Marijnen en Zanussi.

met speciale
ECN-premies van 70.-,90.-en 110.-!

Combinatiekasten - dubbeldeurs inhoud
225 - 350 liter

AL VAN AF

Volop keus in topmerken
als Philips, Bosch,
Marijnen en Zanussi.

met speciale ECN-premies van

.-,100.-, 120.- en 150.-!

met forse,
afzonderlijke
diepvriesruimte.

Topmerken
Philips en Marijnen.*

150.-,180.-en 240.-!met speciale
ECN-premies van
* Met bovendien nog een extra-extra inruilpremie van J 00.-
bij inruil voor-een Marijnen dubbeldeurs-kast.

Zoek het niet te
ver. ECHT voordeel

vindt u bij RREBBERS & JAARSMA
KUNDIG EN BETROUWBAAR

32 VESTIGINGEN
TOT UW DIENST

Apeldoorn Brinklaan 22 Tel. 05760-15624
Ordenplein 10 Tel. 05760-14512

Beekbergen Dorpsstraat 58 Tel. 05766- 1923
Epe Hoofdstraat 125 Tel. 05780- 2987

DEALER E L E C T R O C O M B I N A T I E N E D E R L A N D N.V.



Voor al uw

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden _ Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

KWALITEIT

Grote fles

advocaat
3/4 LITER

ƒ5,75

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 1393

Luxaflex
aluminium jaloeziën

Praktisch, duurzaam
en dekoratief

• MET 5 JAAR GARANTIE

Uw officiële dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

mode-show
japonnen

*pakjes

*mantels

*blouse en rok
IN NIEUWE MODELIJNEN
BIJZONDER „IN" HANGEN VOOR
U KLAAR.

MODERNE KOLLEKTIE
OOK IN DE GROTE MATEN

Ga goed gekleed
het voorjaar in

EEN NAAM IN MODE

De Vordense
Coop. Zuivelfabriek

telefoniste-admini-
stratie-assistente

Mulo-diploma gewenst.

*Sollicitaties uiterlijk 5 april ten kantore der
fabriek, Burgemeester Galléestraat 61

Silvester geeft de juiste toets aan uw interieur...
Silvester tapijt, geboren uit ervaring en
vakmanschap, is jarenlang getoetst aan
de praktijk in vele nederlandse huizen...
Silvester tapijt. . . toetssteen voor
uw smaak. Maar niet voor uw
portemonnaie, want het ziet er veel
duurder uit dan het in werkelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts en
virtuose dessinateurs ontwierpen een

rijk gevarieerd assortiment van superi-
eure kwaliteit. Uw Silvester- leverancier
herkenbaar aan onderstaand embleem, de
„Silvester- sfeersleutel", toont U gaarne
onze collectie en adviseert U desgewenst
bij het scheppen van u w hoogstpersoon-
lijke noot met Silvester. Silvester tapijt,
verkrijgbaar vanaf f 85.- op kamerbreed.

Houdt U van de sfeervolle ballroom muziek
in de stijl van Victor Silvester?
Wij lieten een speciale Silvester L.P. maken
met 12 geweldige dansnummers.
Zendt U een papieren rijksdaalder in een
envelop naar Silvester Veenendaal, Postbus
83 en U ontvangt omgaand de langspeel-
plaat en de f uil co/our brochure „Si/vester

gt sfeer in huis".

PAASSHOW
a.s. vrijdagavond

en zaterdag 28 en 29 maart

bij Helmink
Grote voorraad

Prima service

Vele speciale aanbiedingen

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw.
Kalfspate

200 gram
200 gram

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram

Gehakt
Verse worst

500 gram
500 gram

Fijne rookw. 250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

0,70
1,10

2,98

2,25
2,60

1,10

1,00
1,40
3,25

Rund-, kalfs. en varkensslag-erij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Nutskleuterschool

„De Kroezestulp"
VORDEN

Opgave van
nieuwe leerlingen
(voor zover nog niet opgegeven)

OP DINSDAG l APRIL A.S. VAN
15.45 TOT 16.45 UUR.

De kinderen moeten om tot de kleur
terschool te worden toegelaten, de
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Het nieuwe cursusjaar begint 19 augustus 1969.
Kinderen di'e op deze datum nog geen 4 jaar zijn,
kunnen op de reservelijst worden geplaatst.

Voor kinderen die van ver komen, is er gelegen-
heid over te blijven.
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PvdA achter nieuwe bestuur
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman hield de
Partij van de Arbeid afdeling Vorden een zeer goed be-
zochte voorjaarsvergadering.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg bracht aller-
eerst verslag uit over het door haar bijgewoonde con-
gres, dat aanleiding gaf tot vele kommentareni in pers
radio en televisie.
Het griefde haar dat daarbij de nadruk was gelegd op
de negatieve punten terwijl aan de vele positieve kanten
geen aandacht was geschonken, waardoor een zeer mis-
leidend beeld over de PvdA naar buiten werd bewerk-
stelligd. De mensen van de radio en televisie kwamen
alleen in aktie wanneer sensatie werd verwacht. He
besluit van de erkenning van de DDR werd veroordeeld
Emotionele betogen hiervoor hebben de stemming be-
invloed, waardoor zij met een kleine meerderheid de
streep haalde.
De afdeling Vorden meent het nieuwe partijbestuur te
moeten steunen en besloot tot het volgende schrijven. De
afdeling Vorden in vergadering bijeen, meent vertrou-
wen in het huidige bestuur te moeten stellen en hoopt
dat de demokratische socialistische principes die het
bestuur zal uitdragen, tot grote versterking van de par.
tij mogen bijdragen.

Bij de bestuursverkiezing waren aftredend mevrouw
Van der Heide-van der Ploeg en de heren Koerselman
en Hulshof. Besloten werd het bestuur met een lid uit
te breiden, waarna mevrouw Van der Heide-van der
Ploeg en de heer Koerselman werden herkozen, terwij
als nieuwe bestuursleden de heren De Boer en Bosch
gekozen werden.
De vergadering wilde de oplossing van een rouwkamer
in Villa Nuova graag zien als een tijdelijke oplossing
maar zag toch graag dat de gemeente hiervoor in de
toekomst mogelijkheden zal vinden.
Mevrouw Van der Heide wil graag meer inspraak zien
van vrouwen bij de bouw van nieuwe huizen. Het gaat
zo vaak om kleine dingen die in de praktijk onhandig
zijn en die zonder meer te kosten, anders hadden ge-
kund wanneer zij vanuit het standpunt van de huisvrou-
wen bekeken waren. Ook zou zij graag eens een enquête
houden onder de bewoners van nieuwe woningen om te
zien welke klachten en wensen er zijn over de inde-
ling van de huizen zoals de keukens, douchecellen, ra-
men etc. Hierbij zou dan bij nieuw te bouwen komplexen
rekening gehouden kunnen worden.

Nu de vereniging voor huisafval besloten heeft haar
aktiviteiten te staken, werd gehoopt dat er door de ge-
meente een bevredigende regeling zal worden gevonden
ook wat betreft de financiering hiervan en een al te
grote kostenverhoging voorkomen kan worden. Ook
werd gepleit voor de aanschaf van een ziekenauto in
Vorden opdat het vervoer van zieken en het steeds toe-
nemend aantal gewonden bij verkeersongelukken met
het minst mogelijke tijdverlies kan plaatsvinden.
Het blijkt dat er in Vorden, na de aanleg van de water-
leiding, nog steeds huurders zijn die van de eigenaren
alleen nog maar de beschikking hebben over l kraan
in de keuken, maar van wie wel de huurverhoging ge-
vraagd wordt. Hier zal de huuradvieskommissie in be-
trokken dienen te worden, aldus de mening van de
vergadering.

Jong Gelre
De sportkommissie van Jong Gelre organiseerde zater-
dagavond voor de leden een dropping, waaraan werd
deelgenomen door de afdeling Klarenbeek. In totaal na-
men 90 personen aan deze dropping deel. Het einddoel
was café Eykelkamp in hot Medler waar de heer M.
Pelgrum na afloop de prijzen uitreikte.

Laatste Nutsavond
A.s. zaterdag 29 maart wordt de laatste Nutsavond
van dit seizoen gehouden. Het Vordens Toneel zal deze
avond verzorgen met het toneelstuk „Gesprek met Lon-
den". Na deze komische thriller zal onder leiding van
„The Rythme Stars" een gezelig dansje gemaakt wor-
den. Voor verdere informatie zie het Nutsb'lad van deze
week.

VUILNISOPHAALDIENST
TE VORDEN
Veel is er de laatste tyd geschreven over de huidige op-
haaldienst, doch tot een goede oplosing is men nog niet
gekomen.
Een dezer dagen kregen wij een verheugend bericht bin-
nen dat men in contact is gekomen met een fabriek die
speciaal voor kleine plaatsen in ons land een nieuw sy-
steem heeft ontworpen voor het effektief vernietigen
van het huisvuil. Een Amerikaans systeem.
Vorden zal één van de 7 plaatsen zijn waar dit systeem
zal worden beproefd en eventueel toegepast.
Hier komt het op neer: het systeem kan gebruikt wor-
den op een vrachtauto, welke het huisvuil als het ware
stuk perst, daarna wordt het verhit en er blijft zeer wei-
nig over. Op verzoek van de uitvinder van dit systeem
mogen en kunnen wij geen nadere details verschaffen,
docht a.s. dinsdag wordt met deze proef gestart. U kunt
alle vuilnis aan de weg zetten, maar zorg er echter voor
dat alles in bussen of vaten is gedeponeerd en niet in
dozen of zakken, mede doordat besturen uit omliggende
gemeenten interesse voor dit systeem getoond hebben.

Het is de bedoeling dat men na afloop van de proef een
bespreking houdt met de gemeenteraad, doch eerst moet
de proef geslaagd zjjn wat we zeker denken aangezien we
van Vordenaren gewend zijn dat zij grote hoeveelheden
en in grote verscheidenheid aan de straat zetten.
Als de proef helemaal slaagt dan kan de afwerking ge-
vestigd worden in een fabriekspand dat binnenkort vry-
komt. Dit zou tevens een winstpunt zijn voor de indu-
strie en tegelijk nieuwe werkgelegenheid scheppen.
Daarom roepen wij alle Vordenaren op deze actie tot een
goed einde te brengen.

Schoorsteenbrandje
Donderdagavond omstreeks half zeven loeide de brand-
sirene over ons dorp. Er bleek een schoorsteenbrand
te bestaan bij de familie Haverkamp aan de Ruurlose-
weg. De brandweer, die zeer spoedig ter plaatse .van
de brand was, wist erger te voorkomen. Dat een en
ander veel publiek trok, behoeft geen betoog.

Stierenkeuring
Door de centrale stierkeuring voor Gelderland en Over-
ijsel, welke op 16 april a.s. te Zutphen zal worden ge-
houden, werd uit onze gemeente aangewezen een stier
van de heer L. Groot Bramel te Mossel.

Nieuwe gardiaan
Er hebben zich de laatste dagen belangrijke wijzigingen
voltrokken in het Minderbroederklooster op de Kranen-
burg. De Pastorale Werkgroep „Oostelijk Gelderland"
die op l september werd opgericht en die in samenwer-
king met en, evenals werkgroep „Kerk en Samenleving"
en de Sticht. Streekbel. Oost.-Gld (SSOG) ijvert om
de Kerken en de leden van de Kerken meer besef bij te
brengen van hun verantwoordelijkheid voor de wereld
en de maatschappij waarin zij leven, draait op het ogen-
blik uitstekend.
De algemeen leider van deze werkgroep, pater Servulus
Ridder Ofm. die enorm veel heeft bijgedragen aan de
totstandkoming en tot 'nu toe overste was van het Min-
derbroederklooster op de Kranenburg, heeft thans een
nieuwe opvolger gekregen. Door de Hoogeerw. pater
Provinciaal te Weert is tot nieuwe gardiaan benoemd de
z.e. pater Cyrillus de Haas Ofm, die de laatste twee
jaar werkzaam was in de zielzorg voor vrouwelijke re-
ligieuzen te Maastricht.

WERKGROEP OOSTELIJK GELDERLAND

De scheidende pater Ridder die vanaf 10 augustus 1964
deze functie bekleedde heeft zich de laatste jaren «teeds
meer ingezet, vooral voor de samenwerking op oeco-
menisch terrein en in gespreksgroepen op regionaal ni-
veau. Voordat hij naar Vorden kwam wijdde hij zich
meerdere jaren als visitator aan het werk der Derde
Orde en verzorgde hij daarna de Ecclessia groepen
(gespreksgroepen). „Voorlopig «al ik hier op de Kranen,
burg blijven", aldus vertelde ons de pater, „maar ik kan
me nu volledig aan de werkgroep gaan wijden". Het
is de bedoeling dat de uit vijf personen bestaande werk-
groep allen specialisten op bepaald terrein, ter gelegen-
ner tijd een eigen home in centraal Oostelijk Gelderland
zullen krijgen/, van waaruit dan betere contacten met
het gebied worden verkregen. De werkgoep is uniek
voor Nederland.

NIEUWE GARDIAAN

De nieuwbenoemde gardiaan van het klooster op de
Kranenburg, pater Cyrillus de Haas Ofm werd op 10
mei 1915 te Den Haag geboren, deed zijn lagere studies
te Zenderen (Ov.) en trad op 7 september 1945 in bij de
Orde Minderbroeders te Hoogcruts. Op zondag Laetare
1942 werd hij te Weert tot priester gewijd, volgde tot
1944 de cursus pastoraal te Baexem bij Roermond, was
daarna assistent te Bleyerheido^^ Weert en werd daar-
vanaf 1945 tot!948 leraar Gr^B» en Nederlands aan
het gymnasium te Megen (N.Br.) Hij was vervolgens
assistent te Drachten en werd hierna godsdienstleraar
aan de „Lucia"-kweekschool te Rotterdam tot 1951.

Van 1951 tot 1965 was hij lera|̂ R?''rans te Megen., van
1965 tot 1969 werkzaam in de IBIorg voor vrouwelijke
religieuzen, eerst te Alverna daarna te Maastricht. Het
zal mogelijk tot de opdracht van de nieuwe gardiaan be-
horen om het klooster op de Kranenburg te ontwikkelen
tot een tehuis voor bejaarden, maar hieroven zijn nog
geen nadere mededelingen te doen, daar een en ander
nog in studie is.

Klaver jaswedstrijd
De voetbalvereniging „Vorden" is voornemens om vrij-
dagavond 28 maart een z.g. Paas-Klaverjastoernooi te
houden in de cantine. Men kan zich hiervoor opgven bij
de heren J. Roozendaal en A. Velhorst. Er wordt met
vaste maat gespeeld, terwijl aan dit toernooi dat om
19.30 begint alleen door leden en donateurs kan worden
deelgenomen.

Plattelandsvrouwen
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen sprak in Zaal Smit de heer G. Huisman
uit Apeldoorn over Gebruik en misbruik van verdoven-
de middelen.
Na enige huishoudelijke mededelingen verwelkomde de
presidente Mevr. Jansen-Van Soest de spreker en gaf
hem de gelegenheid tot het houden van zijn inleiding.
In zijn lezing, verduidelijkt door dia's, liet de heer Huis-
man welke gevaren verbonden zijn aan het gebruik van
deze middelen en de verslaving die vanzelf komt, aan-

ezien daardoor alle narigheid wordt vergeten en er een
toestand optreedt van pure verrukking.. Primair komt
de geestelijke verslaving, waarna de lichamelijke volgt.
Al het goede wat in de mens aanwezig is verdwijnt.

Na de pauze behandelde spr. de stimulerende middelen.
Zijn gedachte ging hierbij uit naar doping en pepmidde-
en. Ook bij deze middelen treedt verslaving op ,met het
ï-rote gevaar hieraan vrbonden.
Voor deze zeer leerrijke avond dankte de presidente de
spr. aangezien het gevaar van deze middelen nog niet
genoeg bekend is, waarvan de 'aanwezigen zoveel hebben
gehoord en geleerd.

groot aatal nieuwe leden het voortbestaan van onze
nationale feestdag zal garanderen.
G. J. Wuestenenk, Stroijk C 24b Telefoon 1382
R. Ottens, Het Enzerinck, C 127 Telefoon 1372
H. A. Bogchelman, Nieuwstad 5 Telefoon 1232
G. H. Bekker, D 134 Telefoon 6652

Vordens Dameskoor
Een dezer dagen had het Vordens Dameskoor haar
jaarlijkse jaarvergadering. Na de opening door de voor-
zitster volgden de jaarverslagen van de sekretaresse en
de penningmeesteresse.
Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van de da-
mes Besselink, Van Til en Weustenenk, die zich niet
herkiesbaar stelden, gekozen de dames Rouwenhorst-
Jansen, Vlogman-Norde en Zieverink-Greve.
Besloten werd om een jaarlijks reisje te maken en om
deel te nemen aan het concours op 29 juli te Nijmegen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

Ouderavond Prinses Julianaschool in
de Kapel, Wildenfoorch
Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in „'t Wapen van Vorden"
Laatste Nutsavond met Vordens To-
neel en na afloop bal
Herv. Vrouwengroep Linde
Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
Samengestelde wedstrijd landelijke
rijvereniging „De Graafschap"
Vergadering KPO in zaal
Schoenaker Kranenburg
Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-
wenbond in zaal Eskes
Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Herv. Vrouwengroep Linde
Bejaardenkring 14.15, uur in het Nut
Bal voor gehuwden in zaal Eykel-

kamp, Medler
Ringvergadering Herv. Vrouwengr.
Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.
Provinciale oriënteringsrit Jong
Gelre
Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub
Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker ̂ B
Lezing Ned. ;mir. Vrouwenbond in
zaal Eskes ^
Ronde van VWrden

l april
3 april
7 april

8 april

10 april
15 april

16 april
16 april
17 april
19 april

21 april
l mei
7 mei

10 mei

10 mei

10 mei

20 mei

21 juni

De besturen van de diverljj verenigingen worden
verzocht hun data van t^Mikomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons o^or te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Mutsbibliotheek
In verband met de Goede Vrijdag zal de uitlening van
boeken in de week voor Pasen plaatshebben op donder-
dag, inplaats van zoals gewoonlijk op vrijdag.
De uren van openstelling zijn: 's middags van 3.30 tot
5 uur en 's avonds van 7 tot 8 uur.

Oranjevereniging
Aansluitend op een voorafgaand bericht in dit blad de
volgende mededeling, speciaal bedoeld voor diegenen
die geen lid zijn van de Oranjevereniging Vorden.
Op donderdag 27 maart Start om 7 uur 's avonds een le-
denwerfactie in het plan Boonk.

en 20-tal dames verklaarde zich gaarne bereid aan de
aktie mee te werken.

Ik huis zal worden bezocht, met uitzondering van be-
woners die reeds lid van de Oranjevereniging zijn.
De minimum contributie bedraagt ƒ 2,50 per jaar.

ij die niet in het Plan Boonk wonen, en zich als lid wen.
sen op te geven, kunnen dit doen bij onderstande adres-
en. Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt dat een

KPO
Door de plaatselijke afdeling der K.P.O „St. Martha"
werd in Zaal Schoenaker op de Kranenburg een druk
bezochte ledenvergadering gehouden onder voorzitter-
schap van mevrouw Huinink-Grobben. Deze heette bij-
zonder hartelijk welkom mevrouw Bosma-Hiddinga uit
Wierden die een interesante indeiding hield over „Le-
vende Opvoedkunde".
De spreekster liet verschilende jaren van het kinderleven
de revue paseren en besprak o.a. het verwennen, het ver-
waarlozen, waarom jokt het kind, slecht eten enz. Het
was vooral voor moeders van jonge kinderen een
leerzame avond. Er werden nog verschillende vragen
gesteld. Besloten werd voorts nog om in mei a.s. het
jaarlijkse uitstapje te maken. Waar de tocht ditmaal
naar toe gaat wordt op de eerstvolgende avond besproken
welke gehouden zal worden op dinsdag na Pasen 8 april
a.s.; hier kan men zich dan ook opgeven voor deelname.

Attentie
De gebruiker van elektrische schrikdraden wordt er op
attent gemaakt dat de schrikdraadinstallatie jaarlijks
door een deskundige moet worden gekeurd.
Het duplikaat van de goedkeuring moet worden opge-
zonden aan het distriktshoofd van de arbeidsinspektie
te Arnhem. De vergunning is geldig tot l april van het
volgende jaar.
Bij niet nakomen van deze wetteüjke bepaling wordt
door de politie proces-verbaal opgemaakt.

KVP Tweede Kamerleden
bezochten Vorden
Drie leden van de KVP-fraktie in de Tweede Kamer,
dr Ter Woorst, Eist en de heren Fievez, Arnhem en Van
Koeverden, Buren hebben jl. vrijdag een bezoek aan
Vorden gebracht in het kader van hun rondreis langs
diverse gemeenten in de provincie Gelderland. Zij brach.
ten op die dag tevens een werkbezoek aan de gemeen-
ten Steenderen, Hengelo Gld, Lochem, Laren, Gorssel
en Warnsveld. Deze besprekingen met de diverse ge-
meentebesturen maakten deel uit van een reeds in ok-
tober verleden jaar gestart schema op basis waarvan
nu al 88 Gelderse gemeenten werden bezocht.

In zaal Schoenaker werd 'een slotbijeenkomst gehouden
waar door de kamerleden gelegenheid werd geboden
tot vragenstellen en met hen in debat te treden.
De heer Fievez zette uiteen dat de opzet van deze be-
zoeken is, om met de verschillende gemeentelijke be-
sturen kennis te maken; door deze konfrontatie met de
plaatselijke en ook regionale problematiek hoopt men
het kontakt dat er ligt tussen de volksvertegenwoordi-
ging en de bevolking intensiever te maken. Het ligt in
de bedoeling deze reeks van bezoeken aan Gelderse
gemeenten nog verder voort te zetten.
De verschillende gemeentebesturen hebben hun wensen
en verlangens aan hen kenbaar gemaakt waarna een
en ander op schrift zal worden gesteld en in mei a.s.
zal worden geïnventariseerd. Door de gemeenten is een

en ander zeer op prijs gesteld, aldus verklaarde de heer
Fievez. Scherp naar voren kwam in bijma elke gemeente
de klacht dat de gemeenten in wezen weinig meer te
vertellen hebben en dat de planologische dienst de zaken
bepaald. Ter sprake kwam o.m. de ruimtelijke ordening
waarbij de heer Fievez nadrukkelijk naar voren bracht
dat juist in de onlangs gehouden partijraad der KVP te
Arnhem door de kring Gelderland een motie werd in-
gediend (die werd aangenomen) met betrekking tot de
ruimtelijke ordening, waarin duidelijk werd gesteld dat
bij de toepassing van deze nota terdege rekening dient
te worden gehouden met de mens die vandaag leeft.
T.a.v. de 'grenswijzigingen van enerzijds Zutphen en
anderzijds Warnsveld en Gorssel werd gewezen op de
bezwaren die gerezen zijn tegen de wijze waarop deze
zaak aan de betreffende gemeentebesturen werd gepre-
senteerd. Ook t.a.v. de uitbreidingsplannen waren er
verontrustende geluiden gehoord. In een bepaalde ge-
meente, aldus de heer Van Koeverden, was er sinds
1943 geen uitbreidingsplan meer goedgekeurd.

Op een vraag omtrent het plan Mansholt, verklaarde
de heer Van Koeverden dat dit een soort studieplam is
spreker meende dat de agrarische sektor gezond kan
worden gemaakt maar dan zal er heel wat moeten ge-
beuren o.m. igedeeltelijke afvloeing van jongeren, ge-
deeltelijke afvloeing van bedrijven etc. De grote fout is,
aldus spreker, dat het plan geen perspektieven biedt
voor de marktbeheersing, waardoor het inkomen van de
agrarische sektor wordt bepaald.

De diskussie werd niet alleen gevoerd met de plaatse-
lijke overheden, doch ook afgevaardigden van ver-
schillende plaatselijke besturen werden in de gelegen-
heid gesteld hun visie op de problemen en de mogelijke
oplossingen daarvan aan de kamerleden voor te leggen.
O.m. werden de waterschapslasten, de ruilverkavlinig etc.
onder de loupe genomen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
heeft in zaal Eskes een unieke avond belegd waarin het
accent werd igelegd over het leven van plant en dier
in de natuur.
Aangezien de spreker, adjudant Huisman uit Apeldoorn,
plotseling verhinderd was naar Vorden te komen, werd
de heer G. J. Bannink, direkteur van de bijz. lagere
landbouwschool, bereid gevonden deze avond te verzor-
gen.
Aan de hand van een groot aantal dia's vertelde de
heer Bannink over het leven van dier en plant in onze
prachtige bossen. Volgens spreker behoeven wij geen
verre reizen te maken om rust te vinden en te ontspan-
nen. Wanneer men de Hoge Veluwe, de Loenense Markt
en niet te vergeten de prachtige Vordense bossen ver-
moeid en bezorgd intrekt, oog hebt voor de prachtige na-
tuur en de verkwikkende rust ondergaat, komt men als
herboren weer terug. Hierbij geldt zeer zeker de leus:
„Wat het eigen land u biedt, zoekt dat in de vreemde

•niet".
Mevrouw Kieft, welke wegens ziekte van de presidente,
de leiding had, dankte de heer Bannink voor de prettige
en boeiende wijze waarop hij deze avond heeft willen
verzorgen.
Na de pauze volgden nog een aantal huishoudelijke me-
dedelingen waarin o.m. naar voren kwam dat men zich
bij de sekretaresse voor l april a.s. kan opgeven voor
een bezoek aan de huishoudbeurs op 16 of 19 april a.s.
welke te Amsterdam wordt gehouden.

ZONDAGVOETBAL

Vorden I - - Ruurlo I
De wedstrijd Vorden—Ruurlo, die zondagmiddag ver-
diend met 4—2 door de thuisclub werd gewonnen, heeft
geen fraai voetbal opgeleverd. Toch zullen met name
de supporters van de thuisclub niet ontevreden huis-
waarts zijn gegaan, want de vier doelpunten die Vorden
nia de rust scoorde waren van uitstekende kwaliteit.
Linksbuiten Jansen, de beste man van het veld, scoorde
driemaal.

Voor de rust was het een rommelig duel met over en
weer vele vrije schoppen. De thuisclub kreeg in het be-
gin wel een veldmeerderheid, doch gevaarlijk waren de
aanvallen niet. Dit kwam hoofdzakelijk doordat zowel
Van de Logt en Jurriens ver beneden hun normale vorm
bleven zodat van een goed opgezette aanval geen sprake
was. Ook de voorhoede van Ruurlo bracht er in deze
periode weinig van terecht, al dient hier aan toegeovegd
te worden dat de defensie van de thuisclub met doel-
man Berkelder als uitblinker, steeds tijdig ingreep. Vlak
voor de rust kreeg Jansen een goede kans de score te
openen, doch doelman Weenk redde fraai. De ruststand
O—O was dan ook geheel in overeenstemming met het
vertoonde spel.

In de tweede helft was bij Vorden Van de Logt ver-
vangen door Oost, doch ook dit bleek geen verbetering
Omstreeks de tiende minuut begon de „one mian show"
van Jansen. Uit een prachtige pass van Hendriksen
sprintte Jansen in het vrije gat om vervolgens doelman
Weenk geen enkele kans te geven l—0. Vijf minuten
ater liet Jansen uit een pass van Oost de Ruurlodefen-

sie opnieuw zijn ielen zien en weer was doelman Weenk
tansloos 2—0. De bezoekers namen hierna het initiatief
over en moest doelman Berkelder een paar maal fraai
edding brengen om doelpunten te voorkomen. Na 25

minuten was hij evenwel kansloos bij een kopbal van
Vreeken 2—1. Nog geen minuut later was Jansen de
Ruurlodefensie te snel af en scoorde hij op beheerste
wijze, na ook nog doelman Weenk omspeeld te hebben,

ijn derde treffer 3—1. Even later redde Weenk uitste-
kend bij een hard schot van Niuwenhuis. Uit een pass
van Jansen stopte Nieuwenhuis de bal af, zag toe hoe
de Ruurloverd'edigers elkaar in de weg liepen om ver-
volgens met een lakonieke boogbal de stand op 4—l
te brengen. Een prachtig doelpunt. Een minuut later

s het reeds 4—2 toen Holtslag een goed genomen
hoekschop al koppend afrondde. In de resterende minu-
en gaven de ditmaal in het blauw gestoken Vordenaren
^een kansen meer weg.



TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

NU VOOR ƒ 15,95
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Voor
elk doel

ENVERF
VAN

BEHANG

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

GASHAARDEN
Te koop: nieuwe gashaar-
den 10.000 caloriën ƒ 375,—
tevens nog enkele overja-
rige gashaarden met aan-
trekkelijke korting.
Wij ruilen ook uw kolen- of
oliekachel in !
Nieuwe kolenconvector
ƒ 375,—
Tevens nog ruime voorraad
gebruikte kolen, en olie.
convectors en kachels.
Voorts te koop een als nieu-
we Siegler-oliekachel voor
ƒ 475,—.
Als zeer speciale aanbie-
ding hebben wij voor u de
nieuwste Solex bromfiets
voor ƒ 298,— (met inruil)
GEBRS. BULTEN
Ds. van Dijkweg 17, Doe-
tinchem, tel. 08340-5712 of
3552

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

MEISJE, WIL JE GRAAG
MODIEUZE KLEDING
MAKEN, OF DIT LEREN ?

Kom eens inlichtingen
vragen.

Confectiebedrijf
D. J. LAMMERS
Vorden, telefoon 1971

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Rtaringstraat 9

Telefoon 1306

VLOERBEDEKKING:
VINYL OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per m2
voor badkamer, keu-
ken, hal, slaapkamer,
trap, etc.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Nordmende-Telefunken
radio en televisie Fa Bredeveld

Koop bij de man die ook repareren kan I Ook voor kleuren tv Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 3813

Hallo, meneer de Uil ! !
waar brengt u ons naar toe ?

NATUURLIJK, NAAR

HetBi huiinennuis
WANT DIE HEEFT DE

GORDIJNSTOF
VAN UW FABELTJESKRANT

VOOR SLECHTS

ƒ 6,95 per meter

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~1 FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

BUITENLANDS
GEDISTILLEERD

Cognac
HENNESY
MARTELL
REMY MARTIN

Whisky
JOHNNY WALKER
VAT 69
BLACK & WHITE
GORDON'S GIN
BACARDI RUM

ƒ 17,95
ƒ 17,95
ƒ 31,75

ƒ 18,25
ƒ 16,95
ƒ 16,95
ƒ 15,—
ƒ 17,50

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT Telefoon 1393

PHILIPS
TELEVISIE

Serie 1969

59cm

PRIJS
InruilwaardeoudeTV
b.ï.23TX315A

670.
EXTRASe 100,
U betaalt dan

slechts

DEVENTER Gibsonsf raat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel.105700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 50 50
VOORST Emperweg68 Tel:(05758) 392

Enkele tips uit onze
nieuwe

voorjaarskollektie
1969

TERLENKA
JONGENSJACK

met kontrastkleuren. Helancaboord
en manchetten, leeftijd 6 jaar ^Ê

24,50 ™
kleine stijging per maat

SIMCA
SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA1200 SIMCA 1301

SIMCA 1501

Automobielbedr ij f
A. G. TRAGTER

Zutphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

81

TERLENKA
MEISJESJACK

2 zijden te dragen, moderne kleuren,
leeftijd 6 jaar

34,10
kleine stijging per maat

h i li d; M

Voor telefonisch opgegeven

advertenties nemen wij absoluut

geen reklames in ontvangst l

RAADHUISSTR.. VORDEN

Die fijne Pastunette-
foundations die u

opTVzag^kuntu
bij ons komen passen.

Rustunctte

CEMENT
speciale aanbieding

l t/m 20 zakken ƒ 3,95 p. z.
21 t/m 60 zakken ƒ 3,90 p. z
61 t/m 100 zakken ƒ 3,85 p. z

Bovenstaande prijzen zijn alleen van toe
passing indien afgehaald en betaling è. kon
tant.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 61/2% spaarbrieven.

VORDEN, H. VAN DE BROEK
Wilhelminalaan 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l —
Witkampers l

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

Korselet met voorgevormde
kanten cups.
Voorpand nylon-satrjn met
kant. In wit en zwart.
Cupmaten: A t/m D f27,50

Korselet, rondgestikte
vormbehoudende cups met beugel.
Voorpand van nylon-satjjn en
kant. Dubbele elastische zij-
en achterpanden. In wit en zwart.
Cupmaten: AA t/m D f48,50

H.LUTH



Elk 2e blik Spar tomatensoep voor 25 cent

l FLES CHOLATTI 79 CENT

LITEKSBLIK BRUINE BONEN 65 CENT

l POT SPAR POEDERKOFFIE van 175 et voor 162 CENT

1 POT ZILVERUITJES . 75 CENT

l pak Spar thee deze week 69 cent

100 GRAM GEBRADEN GEHAKT 56 CENT

3 STUKKEN MARS van 90 et voor 79 CENT

GROTE POT AUGURKEN . 98 CENT

20 bloedsinaasappelën slechts 179 cent

Zutphenseweg; 41 Telefoon 1281

mei cie f».j bandcn;;i

voetbalschoen tj
der kampioenen M

Wapen- en sporthandel

Martens
-.teeds doeltreffend!

Vorden . Telefoon 05752-1272
Zutphenseweg 15 a

IN ONZE SUPERMARKT IS PLAATS VOOR EEN

NET WINKELMEISJE

REMMERS Supermarkt
Zutphenseweg 41 -- Vorden — Telefoon 1281

Alle gemakken

voor de huisvrouw
o.a.

& Centrifuges

•& Droogtrommels

& Wasautomaten

& Afwasmachines

• • " • • Koelkasten en diepvriezers

DESKUNDIG ADVIES

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

Een houten wand?
Die kunt
uzelf maken!

Bruynzeel - ook specialist in
betimmering - levert dat warme,
karakteristieke natuurprodukt
dat aan elk interieur een
voornaam cachet en een
intieme beslotenheid geeft.
Bruynzeel profielstroken zijn
verkrijgbaar in verschillende
houtsoorten: parana pine,
grenen, oregon pine, basralocus
en red cedar.
Ruime keus in houtsoorten en
profielen!

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

In een gouden koets

zult u wel niet gaan trouwen. Dat hoeft ook niet,
want dat zou wel een beetje duur worden.

Helemaal niet zo duur, in vele modellen
hebben wij trouwkaarten voor u,

en . . . . die hebt u toch ook nodig!

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1404

(Ja je de school verlaten, zoek je een
leuke vrouwelijke baan, kom dan
een* kijken en inlichtingen vragen hij
ons.

Wij maken het betere genire japon-
nen, waardoor je veel kunt leren,
hetgeen ook voor later heel
belangrijk is.

Wij kunnen nog op verschillende plaatsen
meisjes te werk stellen o.a. als

NAAISTER
STRIJKSTER
HANDWERKSTER

Wij bieden:

a. e«m goed loon;

b. «en premiespaarregeling;

c. 14 dagen vakantie plus 5 snipper-
dagen ;

d. voordelig kopen van coupons.

In aanmerking komen diegenen, die minstens 15
jaar zijn en liefst de huishoudschool hebben door-
lopen.

Donderdag

Hamburgers 3 stuks 1,05

Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst

500 gram 2,90

500 gram 2,75

Openbare lagere school dorp
KERKSTRAAT 17 . VORDEN

AANGIFTE VAN
LEERLINGEN

Ouders, die hun kind (eren) 'nog niet
hebben opgegeven voor het nieuwe
schooljaar 1969-1970, kunnen dit als-
nog doen aan school Kerkstraat 17 of
bij het hoofd der school aan huis
Zutphenseweg 56.

Nieuwelingen voor het eerste schooljaar moeten
vóór l oktober 1969 zes jaar zijn.

G. W. Brinkman, h.d.s.

Voor de boterham

Pekel vlees 150 gram 0,93

Rolpens 150 gram 0,93

Gebraden gehakt 150 gram 0,60

Boterham worst 150 gram 0,60

BESTEL S.V.P. UW PAASROLLADE
VROEGTIJDIG

Rund- en varkensslagerij

j)] B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Wegens bUzondere omstandigheden kunnen wij u slechts éénmalig aan-
bieden, meubels, keurig onderhouden en plm. 6 maanden bewoond, voor
aantrekkelyke prijzen.

l klassiek bankstel

l bijpassende salontafel

l karpet maat 200 x 300

Eiken bergmeubel
met flinke bergruimte

Teak slaapkamerameublement
bestaande uit:

l LEDIKANT 140 x 190 cm; 2 NACHT KASTJES;
ROYALE 3-DEURS LINNENKAST; l TAFELTJE
PLUS l STOEL.

DEZE MEUBELS ZIJN VANAF VRIJDAGAVOND 28 MAART IN ONZE
TOONZAAL TE BEZICHTIGEN

WONINGINRICHTING

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

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 46

Hij neemt de zwarte sjaal, die hij om z'n hals draagt, in z'n handen.
In de stilte beeft het geluid van z'n uitgebluste stem: „Draag die om
uw hals, als u uw vreselijke tegenstander ontmoet. Neem hem!
Want u zult uw haat nauwelijks kunnen overwinnen. Rn dat is no-
dig! Ik wou dat ik zelf met u mee kon gaan. Maar ik kan nauwelijks
lopen".
Aarzelend neemt Martin het kledingstuk over. Wat moet hij doen
met deze armetierige glansloze halsbedekking? Een amulet? Of
heeft het te maken met een charisme, een gave van de priester?
Hij ziet Reina's blik weer op hem gericht, scherp, afschampend,
als het vonken van een vuursteen. Van Mastrigt wendt zich onge-
duldig af. Pater Ambrosius richt zijn blik opnieuw op Martin met
die merkwaardige en volledige attentie die hij heeft voor /'n naaste.
Er twinkelt humor in z'n grijze ogen als hij zegt: „Wees alstublieft
zuinig op m'n sjaal. Het is de enige die ik heb. Het gebod van
Christus gaat niet zover, dat ik ook dit enkele kledingstuk voorgoed
zou moeten afstaan. Bovendien kan ik dan nog eens terugdenken
aan een jongeman, - die geloven wil wat hij niet heeft gezien. Onder
andere misschien ook „dat er dingen zijn tussen hemel en aarde,
die de filosofen niet bevroeden". Zoals naar ik meen ene Shake-
speare zei".
Martin spreidt de sjaal uit in z'n lengte en breedte, hij wikkelt hem
om z'n hals. Hij stopt hem zorgvuldig onder de jas van z'n uniform.
De overste staat op. Hij reikt Martin z'n lange, dunne hand en zegt
eenvoudig: „Een wijs besluit".
Buiten is het geluid van een krachtige automotor. Portieren worden
dichtgeslagen. Iemand opent de deur van het 'zi j vertrek. Adri en
pater Humphrey komen naar de deel. Adri wendt zich tot Martin
en knikt naar Morbleue.
Ir van Mastrigt vraagt: „Hebben jullie hem?"
Adri zegt: „Hij ging gewillig mee, toen hij zag dat onze Kubizek
hem wenkte. Ze hebben naast elkaar gezeten. Wat doen we nu?
Hij mag alleen Martin en André zien in hun duitse uniform, zie je.
Zoals je ziet heb ik de mijne ook aan".
Van Mastrigt wendt zich tot de abt. Hij maakt een gebaar van: „Hoe
staat 't er bij?"

(wordt vervolgd)



WESTON TAPIJ]

DESSO TAPIJ

PARADE TAPIJ1

BERGOSS TAPIJT
Tapijten waar wij heel enthousiast

over zijn.

5IL.VESTER TAPIJT Ze zi^n V00rnaam en luxueus, maar
toch heel matig in prijs.

HEUGAFELT TAPIJT

INTERTEST TAPIJT

ENORM STERK
WEINIG BESMETTELIJK

BLIJVEND MOOI

ONZE GARANTIE EN VAKMANSCHAP GARANDEREN U EEN JARENLANGE

TAPIJTENVREUGDE

WONINGINRICHTING

Te koop: Helm en regenpak
z.ig.a.n. Te bevragen bureau
Contact

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN

ASSURANTIEKANTOOR zoekt

serieuze medewerker
in de buitendienst voor Vorden en
omgeving. De mogelijkheid is aan-
wezig om eventueel als gedeeltelijke
dagtaak een behoorlijke bijverdienste
te verwerven.

Uitvoerige sollicitatiebrieven gelieve u te richten
aan bureau van dit blad onder no. 52-1

het binnenhuis
H FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

Een leuke foundation
uur te zijn

4 •• J

Wij kunnen het bewijzen.
Pastunette

Stretch beha met voorgevormde
cups van nylon-satijn.

Stretch beha met vormbehoudende In wit en zwart.
cups. In wit, zwart en modekleuren. Cupmaten: AA t/m C lÜ,-95
Cupmaten: AA t/m C 8,75

Velen vrezen de gevolgen zozeer,

dat zij menen een gevoelig geweten te bezitten (Otto Weiss)

KELO PEK l APRIL 1969

NU MEER VAN UW

advies.

LE VISIE

TECHNISCH
ATIEBUREAU

eg 8 — Telefoon 1253

.Ml ISJ

sdagen vallen
en 7 april a.s.

n japon of

G. WULLJNK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

WIJJHBBEN VOOR U WEER
EEÎ IOOIE SORTERING IN

STOFFEN

KOMT U GERUST EENS KIJKEN
BIJ

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

MODE

voorjaar 1969
KEURKOLLEKTIE

OXFORD
KOSTUUMS
nieuwste modellen en dessins

139,- 169,- 198,-

TERLENKA
REGENJASSEN
vlotte modellen, moderne kleuren

59,- 69,- 75,-
ZIE ETALAGE

nm im n
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

U zocht een echt luxueus
handtas je mevrouw?

OF ZOEKT U MEER HET SPOR-
TIEVE GENRE ?

BIJ ONS VINDT U BEIDE RUIM
GESORTEERD.

EN DAN DIE KOMBINATIE

schoen mot tas
Het adres waar u altijd slaagt

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Adverteer regelmatig in Contact!

ATTENTIE

VERSE HAANTJES
S.v.p. vroegtijdig bestellen voor de
a.s. feestdagen.

WIE LEKKER EN GOEDKOOP
WIL ETEN, MOET DE POULIER
NIET VERGETEN

W. ROSSEL
Hengeloseweg l . Telefoon 1283

Schaatsen zonder ijs
JA, NATUURLIJK MET

SKEELERS

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenaeweg - Vorden

SKEELEN IS EEN SPORT VOOR

HET HELE GEZIN

T IS NU GEMAKKELIJK
KIEZEN

UIT ZO'N PRACHT KOLLEKTIE

voorjaars-
schoenen
KIJK EERST BIJ

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

Vergadering
Buurtvereniging Delden

OP MAANDAG 31 MAART A.S. OM
8 UUR in café „'t Zwaantje".

AGENDA:

Jaarverslagen.
Bespreking oriënteringsritten buurtfeest.
Reisje en wat meer ter tafel komt.

Het bestuur.

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Flinke wasmand
nu voor 2,55

Stevige emmer 12 lit.
deze week 1,60

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

SPARTAK — AJ AX
WEER EEN INTERNATIONAAL
SPORTGEBEUREN OP DE
TELEVISIE

AANBIEDING
Erres televisie

met ontvangst voor alle programma's

vanaf ƒ 499,00

Philips bandrecorder
kompleet met alle toebehoren van
ƒ 299,—

nu ƒ 239,—

Philips platenspeler
met versterker en luidspreker in de
deksel

f 139,—

Philips draagbare radio
met tas en batterijen kompleet van
ƒ 109,—

nu ƒ 69,50
U KUNT HET KOMEN ZIEN EN HOREN BIJ

televisie- en radiohandel

GEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

PIEDRO STEUNSCHOENTJES Het
— Dorpsstraat 34 — Vorden


