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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 7 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. L. J. C. Visbeek emer.pred. Vorden

10.00 uur ds. J. H. Jimmink (direkteur vormings-
centrum te Barchem Jeugddienst)
Lied van de week-van de zondag: Psalm 107 vrs. 4

Gereformeerde kerk
Attentie morgcndienst 10.30 uur
10.30 uur ds. A. J. G. Dronkert uit Geesteren
19.00 uur ds. J. Tevel uit Aalten

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 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van vrijdagavond 19.00 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.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

BURGERLIJKE. ,
STAND "̂

Geboren: Arend zoon van D. J. Hoekman en H.
H. van Veldhuizen; Gerrit \Viliem zoon va,n G.
W. Nijenhuis en J. Regelink.

Ondertrouwd: H. R. R. V. Froger en barones T.
C. O. van Dorth tot Medler; H. M. Kettelerij en
Y. Siebelink.

Gehuwd: H. J. Hulstijn en J. Weenk; A. D. Dijk-
stra en W. J. Zeevalkink; G. C. M. Nefkens en
D. G. Kreunen; B. H. Wagenvoort en B. Eggink.

Schoolreisje o.l.s. dorp
De leerlingen van de vier laagste klassen van de
openbare lagere dorpsschool nebben vrijdag hun
jaarlijkse schoolreisje gemaakt. Met drie bussen
vertrokken de kinderen naar Arnhem van waaruit
een boottocht werd gemaakt naar de Westerbou-
wing. Daar zijn alle vier klassen in de kabelbaan
geweest terwijl de speeltuin ook met een bezoek
werd vereerd. Verder stond er deze dag een be-
zoek aa<n het Ouwehands dierenpark op het pro-
gramma terwijl de jeugd zich ook amuseerde op
het zweefvliegveld Terlet.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre organiseerde
zaterdagmiddag een oriënteringsrit met als inzet
het provinciale kampioenschap Jong Gdre.
De lengte van deze rit was plm. 41 km terwijl de
deelnemers (niet bijster groot in aantal) de weg
moesten zoeken in de omgeving van Vorden. De
heer J. van Ark 'had er een pittige rit van gemaakt
getuige het grote aantal strafpunten.

Waterpoloërs op kraamvisite
Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon
gingen de spelers van het eerste herenzevental
van de Vordense waterpoloclub dezer dagen 'naar
Warnsveld om daar de familie Brandenbarg een
reuzekrentenbrood aan te bieden. Vader Ton is
speler van Vorden. Deze geste werd door de fa-
milie Brandenbarg zeer op prijs gesteld.

Woningbouwvereniging
Thuis Best

Zoals aan velen reeds bekend zal zijn gaat de wo-
ningbouwvereniging Thuis Best haar aktiviteiten
uitbreiden. De gemeenten Hengelo en Vorden wil-
len hun bezit aan woningwetwoningen aan de ver-
eniging overdragen. De bouw van nieuwe woning-
wetwoningen zal dan in de toekomst ook door de
ereniging geschieden, terwijl de bouw van zgn.
korporatiewoningen in de premiesektor mogelijk
wordt.

De vereniging zal een meer zelfstandig bestaan
voeren dan tot heden het geval was. Hiertoe be-
hoort o.a. het aanstellen van eigen personeel, een
oproep voor sollicitanten ,naar de funkties van ad-
ministrateur en opzichter is reeds geplautst.
Teneinde tot een levende vereniging te komen is
een goed ledenbestand nodig. Deze leden worden
in eerste instantie verwacht uit de bewoners van
de woningen der vereniging, doch in niet mindere
mate uit de inwoners der gemeenten Hengelo en
Vorden.

leder die werkelijk begaan is met de volkshuisves-
ting wordt als lid verwacht.

Gedacht is aan een entreegeld van f 2,50 en een
jaarlijkse kontributie van^^g. f 5,- (Deze bedra-

gen worden vastgesteld door de nog in te stellen
ledenraad).
Voor de eerste algemene bijeenkomst werd Hen-
gelo gekozen, waar op dinsdag 30 juni a.s. om
20.00 uur in zaal Leemreis een nadere uiteenzetting
zal worden gegeven met gelegenheid tot vragen
stellen.
Aansluitend aan deze bijeenkomst zal een leden-
vergadering worden gehouden, waarin o.a. de le-
denraad wordt gekozen. (Zie ook de advertentie
in dit blad).

De ledenraad is de hoogste macht in de vereniging
en bestaat uit de leden van het bestuur, een aantal
leden-bewoners en een aantal niet-leden bewoners.
Aanmelding tot lid kan geschieden door schrifte-
lijke aanmelding op een der gemeentehuizen te
Hengelo of Vorden (formulieren aldaar beschik-
baar) of tijdens de bovengenoemde bijeenkomst.
Verwacht wordt dat velen de geboden gelegenheid
tot inspraak en uitbreiding van partikulier initiatief
zullen benutten en lid zullen worden van de woning
bouwvereniging Thuis Best.

Namens het bestuur,

H. K.
de sekretaris J. v.d. Broek
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Avondvierdaagse
Voor de heer Sikkens geestelijke vader van de
Avondvierdaagse in Vorda» en zijn naaste mede-
werkers zijn inmiddels dr^Je dagen aangebroken.
Over enkele weken, om precies te zijn op 9 ju>ni
gaat voor de derde keer de Avondvierdaagse van
start. Beide voorgaande keren trok de Avondvier-
daagse waarvan de organisatie in handen is van
de gym.vereniging Sparta vele honderden deel-
nemers.

Inmiddels ziet men vrijwel iedere avond in Vorden
groepen of verenigingen in training, zodat verwacht
mag worden dat ook deze derde Avondvierdaagse
zal slagen.
Officieel gaat de Avondvierdaagse op woensdag-
avond 10 juni van start en is de finish op zaterdag-
middag 13 juni. Zij die door bijzondere omstan-
digheden .niet in de gelegenheid zijn om op zater-
dag te lopen, kunnen reeds dinsdag 9 juni begin-
nen. In ieder geval moet op 4 ahctereenvolgende
dagen gelopen worden. Deelgenomen kan worden
door iedereen van 8 jaar en ouder, in groepen zo-
wel als individueel.

De start is alle avonden op het schoolplein va<n de
o.l. school en wel tussen 18.15 en 18.45 uur.
Zaterdag voor de 20 km om 13.30 uur en voor
de 15 km om 14.00 uur.
De afstanden zijn n.'l. 3 x 15 en l x 20 km voor
junioren van 8 t.m. 14 jaar en ouderen desgewenst
3 x 10 en l x 15 km.

Bij de volgende adressen kan men zic'h voor deze
Avondvierdaagse inschrijven:
de heren Sikkens, Mispelkampdijk 32 (hier kan
men tevens alle gewenste inlichtingen krijgen on-
der tel.no. 05752-1926) Koop, Ruurloseweg 51 en
mevr. van Snellenberg, Storm van Gravezande-
straat 9, allen te Vorden.

Geslaagd
De heer en mevrouw Wullink, Dorpsstraat slaag-
den beiden te Arnhem op het aldaar gehouden exa-
men voor erkend Piedro-verkoper.

Wehme-nieuws
Dinsdag 26 mei werd door 38 bewoners van ons
huis de jaarlijkse bustocht gemaakt onder ideale
weersomstandigheden.
Na vertrek om 9 uur begon de tocht met chauffeur
Harren met bestemming Giethoorn. Via Laren,
Lochem, Holterberg, Nijverdal, Heino waar de
koffiepauze gehouden werd. Daarna ging het ver-
der over Rouveen, Staphorst met zijn typische ge-
woonten en klederdracht, er gingen zelfs stemmen
op de op verschillende deuren aanwezige hartjes
ook in de Wehme te introduceren. Bij aankomst
te Giethoorn werd eerst de inwendige mens ver-
sterkt waarna een tochtje per boot werd gemaakt
waardoor wij een indruk kregen van de woonom-
standigheden in dit dorp.

De terugreis voerde ons door een deel van de pol-
der naar Kampen, Elburg, richting Apeldoorn naar
Klarenbeek waar in een gezellig restaurant de
dorstige kelen gelaafd konden worden. Daarna via
Zutphen weer huiswaarts waar ons na de welge-
slaagde tocht door de goede zorgen van de kok
en thuisgebleven meisjes een prima verzorgde maal-
tijd wachtte.

Zwembad Vorden
Het zwembad In de Dennen mag zich nu al reeds
in een flinke belangst^iüig verheugen, want de
40.000ste bezoeker is d^Poorten van het zwembad
reeds gepasseerd.

Beter en voordeliger rijlessen
~BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens<iw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Nutsblokfluit- en Melodicaclub
Onder grote belangstelling van ouders en andere
belangstellenden werd zaterdagavond in het Nuts-
gebouw te Vorden de tiende openbare les van de
Nutsblokfluit- en Melodicaclub gehouden.

De voorzitter van deze onderafdeling van het Nut,
de heer De Vries, opende deze avond met een
kort welkomstwoord. Hierna was het woord aan
de leider van de beide clubs de heer D. de Boer,
die vertelde dat hij 5 jaar geleden de dirigeerstok
van de toenmalige voorzitter van het Nut de heer
H. Wesselink had gekregen, die veel werk voor
de blokfluitclub heeft verricht.

Hierna was het de beurt aan de beginnelingen van
de blokfluitclub. Sommige leerlingen speelden al
een solonummer, terwijl er ook al met duo's werd
gespeeld, hetgeen leuk klonk. De gevorderde leer-
lingen waren al verder gekomen en speelden hele
mooie stukjes. Enkele oud-leerlingen speelden on-
der leiding van de heer Schierboom een paar num-
mers op de piano. De heer De Boer brak een lans
voor de totstandkoming van een muziekschool te
Vorden.

Familiegroepjes van o.a. de fam. Hazekamp, Huls-
hof en v.d. Broek kwamen goed voor de dag met
piano-blokfluit, melodica en zang.

De melodicagroep 3 en 4 kwam ,na de pauze op het
toneel. Zij speelden al van alles zoals walsjes,
marsen enz. Zeer goede nummers waren: Home on
the ranch, Donouwellen en Boerenbruiloft.

Tussen de bedrijven door speelde een meisjes-
groepje akkordeonmuziek, terwijl de groep haar op-
treden besloot met een potpourri van liedjes.
Gerrit Oukes zorgde deze avond voor ritmiische
begeleiding op de drum.

Alle leden van deze les kwamen aan het eind va,n
de avond nog eenmaal op het toneel om samen te
spelen zowel met blokfluit, melodica, akkordeon
en piano de bekende song \Ve shall overcome.
De heer De Boer merkte op dat deze lessen voor
de kinderen een goede ondergrond zijn met betrek-
king tot eventuele (latere) muziekstudie. De heer
De Vries bracht de heer De Boer hulde voor de
prestaties die 'hij met zijn leerlingen wist te be-
reiken.

Diplomazwemmen
Voor de eerste maal in dit zomerseizoen werden
er vrijdagavond in het verwarmde zwembad In de
Dennen zwemexamens afgenomen. De kandidaten
zijn op deze examens voorbereid door de heer J.
Verstoep en met sukses want zowel de 15 A-kan-
didaten alsmede de 26 B-kandidaten slaagden.

Touwtrektoernooi Medler
Het grote touwtrektournooi dat zondagmiddag de
vereniging 't Medler had georganiseerd, is in alle
opzichten zeer geslaagd.
Op het nieuwe terrein was een keurig terrein in
orde gemaakt, waar velen de wedstrijden konden
volgen. De indeling was zo, dat er in drie banen
kon worden getrokken, hetgeen voor het publiek
aantrekkelijker is.

Het tournooi telde mee voor de kompetitie der
NTB en daarom gaven alle aangesloten vereni-
gingen acte de presence, om zoveel mogelijk de
puntjes te veragren.
In de klasse van de 'zware jongens' (720 kg),
leed Heure uit Borculo een verrassende nederlaag
tegen Bekveld. Na een uitputtingsslag won Bek-
veld verdient van de mannetjesputters uit Borculo.
In poule B bleek EHTC uit Hall ongenaakbaar:
met 9 punten kwamen zij veruit als winnaac uit
de bus.

Bij de beslissingswedstrijd tussen Bekveld en E'H
TC wist Bekveld na goede strijd te winnen.
Het achttal van 't Medler werd in de 640 kg klasse
winnaar. De taaie goed geoefende Vordense acht
kregen alleen felle tegenstand van Warken uit
Warnsveld. Deze laatsten wisten Medler een punt-
je afhandig te maken, maar konden net niet de
overwinning grijpen.

Bekveld deed in dit sterk bezette veld goed mee en
slaagde er in om als derde te eindigen, terwijl het
Klarenbeekse KTC met 6 punten een eervolle vier-
de plaats bereikte. Heure en Medler 2 moesten
met de laatste plaatsen genoegen nemen.

Weer was het een Hengelose ploeg die in de 560-
kg klasse als eerste eindigde, Bekveld, dat op over-
tuigende wijze haar hegemonie vestigde en onge-
slagen de top bereikte. BHTC uit Hall-Eerbeek
redde de eer van de Veluwe en trok zich naar een
fraaie tweede plaats, terwijl Medler als derde ein-
digde.

Bijzonder mooie wedstrijden waren er te zien bij de
zestallen, waar voor het eerst in twee poules kon
worden getrokken omdat zowel Achilles als EHTC
een splinternieuw zestal in de strijd hadden ge-
worpen. In poule A behaalde wederom een Med-
lerploeg de victorie, terwijl Nettelhorst uit Lo-
chem met slechts 2 punten verschil runner-up werd.

Oosterwijk werd derd. Zieuwent bleek in polle B
der zestallen de grote verrassing te zijn want zij
werden hier winnaar, Neede 2 als tweede. Bij de
beslissing tussen de winnaars uit poule A en B kon
het Medlerteam, uiteraard voor eigen publiek, aan
het langste eind trekken.

Bij de jeugd wist Oosterwijk a beide keren een
overwinning te behalen op het sterk tegenstand
biedende KTC uit Klarenbeek.

Na afloop van de bondswedstrijden werd een
vriendschappelijke wedstrijd getrokken tussen een
ploeg van Oosterwijk en een - waarschijnlijk nieuw
op te richten touwtrekclub - uit Hengevelde (bij
Goor). Het werd na spannende strijd een 2^1 zege
voor Oosterwijk uit Zelhem.

School Wildenborch dagje uit
De leerlingen van de Prinses Julianasdhool uit de
Wildenborch hebben dezer dagen een schoolreisje
gemaakt waarvan met volle teugen werd genoten.
Het hoofddoel van de reis was een bezoek aan Den
Haag waar men o.a. Madurodam bezichtigde.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

4 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
6 juni Oriënteringsrit buurtver. Delden
10, 11, 12 en 13 juni Avondvierdaagse.
12 jun i Graafschaprijders

Oost-Nederland nachtrit
13 juni Blarenbal na afl . Avondvierdaagse

in het nutsgebouw.
15 juni Rekreatiemiddag voor bej. in

motel De Zon
17 juni Ned. B. v. Plattel.vr. - fietstocht
18 juni Vrouwenver. Wildenborch
18 juni Bejaarderikring 14.15 u. Nutsgeb.
21 juni Zangdienst Hervormde kerk
30 juni Al g. bijeenkomst woningbouwver.

Thuis Best in zaal Leemreis te
Hengelo Gld.

Vorden VI kampioen
Het zesde elftal van Vorden werd zondagmiddag
kampioen van de 4e klas R door de laatste ont-
moeting tegen Warnsveldse Boys V met 0-3 te
winnen. Na afloop werd de aanvoerder van Vor-
den en de voorzitter van Vorden de heer J. Oost
door de thuisclub in de bloemetjes gezet.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Service

Lage prijzen

UttcCe
HAMBURGERS

3 stuks 98
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN

RUNDERSTAART

PALINGWORST

JACHTWORST

BOERENMETWORST

GEKOOKTE LEVER

500 gram

500 gram

150

150

150

100

168
•

gram 89

gram 89]

gram 89

gram 89

Vl.at eJb&H, wij, \
Maandag 8 juni

Bij aankoop van

500 gram
magere SPEKLAPPEN

Hierbij 2 kroppen
MALSE SLA

Dinsdag 9 juni

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST
OF SAUCIJZEN

Hierbij 500 gram
PANKLARE ANDIJVIE

2O8

39

Woensdag 10 juni

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
panklare WORTELTJES

218

ea
Sunkist SINAASAPPELS

GR APE FRUITS vol sap

AARDBEIEN

MALSE SLA

PRACHT KOMKOMMER

15 voor 189

3 stuks 98

per doosje 59

2 kroppen 69

49

GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN

doos Classe Royal bier
12 EURO-FLESSEN VOOR SLECHTS

Profiteer nu

4 pakjes

MARGARINE
voor

109

Ovaal blik

HARING IN
TOM. SAUS

van 98 voor

89

Literflacon

BLEEK-
WATER

van 79 voor

69

LIMONADE-
SIROOP

frambozen of

sinaasappel

79

Herschi

GAZEUSE

flessen

89

GEMAKKELIJK OM MEE TE NEMEN

Bekers Jaffa drink
NU PER 4 STUKS SLECHTS

2 blikjes

SOEP-
BALLETJES

^^i
voow slechts

105

Geurts

PUDDING-
SAUS

2 flesjes

109

KARVAN
CEVITAM

nu

W per flesje

169

Gezinsfles

SLASAUS

deze
week

89

Geurts

HUISHOUD
JAM 1

div. smaken

99

VLI

Insectenverdelger
NU PER BUS SLECHTS315

Quick

BOTER-
HAMPASTA

beker

79

Knorr
SOEPEN

div. smaken

4 pakjes voor

198

Heel kilo

GROF GEBR.
RIJST

voor

99

Superunie

ROODMERK
KOFFIE

nu per pak

175

Jampot

ZILVER-
UITJES

deze week

59

Amerik. patentbloem
2x500 GRAM VOOR

2x3/4
literpotten

APPELMOES

nu

89

Grote baal

800 gram

CHOCOLA-
DEHAGEL

289

Div. soorten

Van Doorn
KOEKJES

per zak

79

Heel blik

Marie
BISCUITS

1/1 kg voor

179

Potato of
paprika

•
CHIPS

gezinspak

79

EET NU BESCHUIT MET AARDBEIEN

Smarius eierbeschuit
2 ROLLEN

Van Welzen
roomboter-

WAFEL-
KOEKEN

nu per pak

85

Kwatta

KINDER-
REPEN

10 stuks

98

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

2 Hessen

89

Heel kilo

MACARONI

voor
maar

98

2 x 500
gram

VERMICELLI

voor maar

99



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje

Gerrit Willem
E RW IN

G. W. Nijenhuis
J. Nijenhuis-

Regelink
Vorden, 30 mei 1970
Stationsweg 5

Inplaats van kaarten
Ook namens onze kinde-
ren willen wij allen har-
telijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen
en cadeaus ter gelegen-
heid van ons 40-jarig
huwelijk ontvangen.

J. Bielderman
G. Bielderman-

Boerman
Vorden, juni 1970

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's, die
wij ter gelegenheid van
ons huwelijk 'hebben ont-
vangen, betuigen wij on-
ze 'hartelijke dank.

D. C. Onstenk
G. M. Onstenk-

Meijerink
Vorden, juni 1970
De Stroet 11

Gaarne willen wij allen
die op welke wijze dan
ook ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt,
heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeau's.

K. Hoetink
J- M. Hoetink-

Klein Winkel
Vorden, juni 1970
Het Hoge 9

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 40-
jarige jubileum onder-
vonden, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.

G. Oortgiesen
J. B. Oortgiesen-

Wesselink
Vorden, juni 1970
Ruurloseweg l 13

VOOR

Martens
steeds doeltreffend!

i Ei !"L~ '
\\\\' '

i
i
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GERRIT KREUNEN
en
REINA BANNINK

geven u, mede namens hun ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op vrijdag 12 juni a.s. om 11.00
uur ten gemeentèhuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. Kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds M. S. J. de Jong uit
Loc hem.

Vorden, Mosselseweg 2
Vorden, Ze'lstweg 2
Mei 1970

Toekomstig adres:
Schoneveldsdijk l , Vorden.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal j
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

l
<

$< >
< >
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: Inplaats van kaarten

Op zaterdag 6 juni hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te herdenken.

O. KLEIN LEBBINK

A. KLEIN LEBBINK-KOERSELMAN

Receptie van 3 tot 4.30 uur in café-
restaurant 't Wapen van 't Medler,
(Gebrs. Eykelkamp), Ruurloseweg te
Vorden.

Vorden, juni 1970
H. van Bramerenstraat 7

Maandag 8 juni a.s. hopen onze ouders en
kinderen

G. BOGCHELMAN
en
G. BOGCHELMAN-BOSCH

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Wij wensen hun nog vele goede jaren toe

Dick en Ria
Miep en Henk
Dini en Peter
Gerrit - Moeder - Vader

Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur in
café-restaurant 't Wapen van Vorden,
(F. P. Smit).

Vorden, juni 1970
Kruisdijk 6

Wapen- en sporthandel
\ Op donderdag 11 juni hopen wij met onze

i > kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
j huwelijk te herdenken.
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Zutphenseweg - Vorden < j

A. HARMSMA
dierenarts

AFWEZIG
van vrijdag 5 juni
a.s. 19.00 uur tot
dinsdag 23 juni a.s.
7.00 uur.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer

Te koop: G.o.h. vorkjes-
schudder. H. Burkink
De Sticht, Wichmond

Te koop: I.g.st.z. ruime
driepersoons tent en een
Pelgrim Bambino olieka-
chcl 6500 k.cal. met huis-
tank. Stertefeld, Molen-
blick 4, Vorden, tel. 1897

Te koop: Alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP- EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink ,,Klein
Garmel" Vorden

Te koop: 3-zits bankstel
z.g.a.n. B. H. M. Sche-
pers, B. v. Hackfortw. 41

Uw adres voor:
KAMER-, PERK-
EN TUINPLAN-
TEN

Fa Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54, Vorden,
Telefoon 1508

Te koop: Oliekachel voor
kl. kamer (met pi jp) ;
Mielc wasmachine met
wringer; eiken uittrekta-
fel met 2 hoge armstoc-
len; 2-pers. houten ledi-
kant en spiraalmatr. met
nachtkastje; 3-pl. elektr.
kookstel (\ snelkookpl.)
en ketel; Ruton stofzui-
ger; wandkoffiemolen
Pe-De.
Te zien donderdag 4 ju-
ni van 7-8 uur 's avonds.
Mevr. Scholten-Nijen-
huis, Het Hoge 22, Vor-
den

W. NORDE
en

J. B. NORDE-WINKEL

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant 't Wapen van Vorden,
(F. P. Smit).

Vorden, juni 1970
' Nieuw-Wenneker'

• Inplaats van kaarten

Vrijdag 12 juni D.V. hopen onze ouders
en grootouders kinderen

H. J. WOLTERS
en
B. WOLTERS-KUENEN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van

Jan en Ge r r ie - Anita
Gerrie en Bennie
Vader

Vorden, juni 1970
Heidepolweg 2

Gelegenheid tot feliciteren in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
van 14.30 tot 15.30 uur.

VVV VORDEN
WOENSDAG 10 JUNI A.S.

fWTOf"

Concert
in de muziektent door de

Kon. Militaire Kapel van
de Mariniers

AANVANG 19.00 UUR

Heden ging toch nog onverwachts van ons
heen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder

J OH ANNA BREKVELD
echtgenote van F. Groot Bramel

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden:
F. Groot Bramel

Raumatie Beak Nieuw Zeeland:
J. Krijt-Groot Bramel
D. Krijt
Marjan en Debora

Eefde:
J. W. Groot Bramel
W. J. Groot Bramel-Schoolderman
Anita en Frieanne

Vorden, 31 mei 1970
Nieuwstad 29

De crematie vindt plaats donderdag 4 jun i
om 12.05 uur in het Crematorium te Dieren
aula I.

Onverwachts ging van ons heen onze beste
trouwe, zorgzame medewerkster, mevrouw

ANNE GROOT BR AM E L-
BREKVELD

op de leefti jd van 57 jaar.

Vorden, juni 1970

Familie Bakker

en medewerkers

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
VOETBAL

MEXICO '70
U ziet het op z'n best met

televisie
program I en II in

KLEUR OF ZWART-WIT
Koop nu uw televisie, verlaagde
prijzen en nog inruil mogelijk.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vrijetijdskleding
Pullovers, truien, polli s
ook in open weef

Shirts
(Button down) nieuwste kleuren

Levi s spijkerbroeken

Korte broeken
in katoen, Helanca of Terlenka

Trainingspakken
vormhoudend Terlenka

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

RUK. KLEUTERSCHOOL
KRANENBURG

Op maandag 8 en dinsdag 9 juni
a.s. van 3.30 tot 4 uur:

Opgave van kleuters
die voor l september 4 jaar zijn.

De leidster mej. L. Wolbert

VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat vanaf 5 juni 1970
het volgende raadsbesluit voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage ligt.

„De raad
der gemeente Vorden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei
1970;
Gelet op het bepaalde in de artikelen 14, 21 en 22 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening;

besluit:
nr. 9;

•* WW ••••»•

I. In te trekken zijn besluit van 16 december 1969,

II. te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de
gronden nader aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaar-
merkte tekening;

III. te bepalen, dat op gronden als onder II voor zover het betreft
de nader op de kaart aangegeven landschappelijke en/of natuur-
wetenschappelijke belangrijke gronden, het verboden is zonder of
in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning), de navolgende werken - geen
bouwwerken zijnde - en/of werkzaamheden uit te voeren, voor zover
deze werken en/of werkzaamheden niet behoren tot de normale
onderhoudswerken en/of werkzaamheden:

1. ontginnen, bodemverlagen of afgraven - waaronder wordt ver-
staan het verlagen van het, ten tijde van de inwerkingtreding van
dit voorbereidingsbesluit, aanwezige grondoppervlak over een aan-
eengesloten oppervlak van meer dan 10 m2, egaliseren en ophogen,
anders dan door bemesting en natuurlijke aanslibbing;

2. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergele-
geriheden zomede het aanbrengen van andere oppervlakte verhar-
dingen, met uitzondering van:

a. tegelpaden en tegelterrassen in tuinen bij woningen en andere
gebouwen;

b. erfverhardingen bij boerderijen;

c. verhardingen, welke inhaerent zijn aan het gebruik van de grond
ten tijde van de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit;

3. het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afge-
dankte of aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
stoffen of produkten, alsmede het aanleggen of inrichten van op-
slag-, stort-, of bergplaatsen buiten de erven van bedrijfsgebouwen
en/of woningen behoudens voor zover de in dit lid genoemde wer-
ken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn:

a. en verband houden met een beheer gericht op de instandhouding
van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde
van de gronden;

b. en verband houden met de uitoefening van het bosbedrijf, voor
zover het niet betreft afgedankte of aan hun oorspronkelijke ge-
bruik onttrokken voorwerpen, stoffen of produkten;

c. voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf, indien en voor
zover deze uitoefening reeds plaats vond op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit en één en ander 'bovendien
betreft nïet-afgedankte landbouwvruchten en/of produkten;

4. het opslaan of deponeren op de erven van bedrijfsgebouwen en/of
woningen buiten de gebouwen, van één of meer gerede, onklare
of aan hun gebruik onttrokken machines, voer- vaar- of vliegtuigen,
dan wel het aanleggen of inrichten van opslagplaatsen daarvoor;

5. het aanleggen of inrichten van sport- of speelterreinen, wedstrijd-
banen of terreinen, vliegvelden en landingsplaatsen, kampeer- tent-
huisjes- of caravanterreinen, dagcampings, lig- of speelweiden,
zwemgelegenheden en baad- of speelvijvers;

6. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen,
konstrukties, installaties of apparatuur, met uitzondering van ter-
reinafscheidingen met een max. hoogte van l .20 m, voor zover niet
behorende tot de kategorie bouwwerken, waarvoor een bouwver-
gunning moet worden afgegeven, behoudens voor zover de in dit
lid genoemde werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn:

a. voor eenvoudige rekreatieve voorzieningen als zitbanken, afval-
bakken of wegwijzers al'len in hun soort van bescheiden af-
metingen;

b. voor, of gericht zijn op, de instandhouding van landschappelijke
en/of natuurwetenschappelijke waarde van de gronden;

c. voor, of gericht zijn op de uitoefening van het bosbedrijf;
d. voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf, indien en voor

zover de uitoefening van dit agrarisch bedrijf reeds plaats vond
op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

7. hoogopgaand geboomte, houtgewas en beplantingen - geen struik
of stamboomgaarden zijnde - te vellen, te rooien of te beschadigen,
voor zover dit vellen, rooien of beschadigen niet behoort tot de
normale bedrijfsvoering dan wel tot het normale onderhoud;

8. beplantingen uit voeren, met uitzondering van beplantingen in
tuinen behorende bij woningen en ander gebouwen en/of boerderijen,
voor zover dit niet betreft herbeplantingen;

9. werken uit te voeren, welke tot een blijvende verlaging dan wel
verhoging van de grondwaterstand aanleiding kunnen geven;

10. te ploegen, spitten en maaien anders dan voor een normale be-
drijfsvoering of een normaal onderhoud;

11. te werken met chemische bestrijdingsmiddelen.

IV. te bepalen, dat het aanvragen en het verlenen van een aanleg-
vergunning geschiedt volgens nadere regelen, welke zijn vervat
in de bijlage bij dit besluit.

Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Vorden
in :ijn openbare vergadering van 26 mei 1970;

Vorden, 4 juni 1970
de Burgemeester van Vorden
van Arkel

de voorzitter,
van Arkel

de secretaris,
Drijf hout



INLEVERING
VAKANTIEBONNEN
OP 15 EN 16 JUNI 1970

Vanaf vrijdag 19 juni WW-gevallen van
18.30 tot 19.30 uur.

Andere bondsaangelegeriheden van 19.30 tot
20.30 uur.

l)c plaatselijke vertegenwoordig.;

C!. J. Voorhorst,
H. v. Hackfortweg 22, Vorden

RUILVERKAVELING
WARNSVELD

Verkoop hooigras
De Plaatselijke Commissie voor de Rvk.
Warnsveld, maakt bekend dat er enkele per-
celen hooigras a contant bij inschrijving
verkocht zullen worden.

DE PERCELEN LIGGEN ALS VOLGT:

2 perc. aan de Prov.weg, bij den 'Eker' v.h.
Hermsen + Looman.

3 perc. aan de Peppeldijk (Barondsbergen)
v.h. Brummelmain.

2 perc. Barondsbergen v.h. Onstenk.

l perc. aan de Vordenseweg v.h. Klaassen.

3 perc. gras met gebruik van naweide,
Vordenseweg v.h. J. Woestenenk.

3 perc. gras met gebruik van naweide,
Geesinkweg v.h. Denkers.

Verkoop en briefjes inleveren op maandag 8
juni 's middags om 14 uur bij café den Elter
aan de Emmerikseweg.

PI. Comm. Rvk. Warnsveld

BEJAARDENTOGHT
1970

Deze tocht wordt gehouden op
WOENSDAG 17 JUNI.
Vertrek 's morgens 8.45 uur v.a.
het Marktplein.

Route: Vorden, Voorthuizen,
Soestdijk, Drakestein, Amster-
dam (rondvaart door de grach-
ten), terug via Utrecht, Tiet door
de Betuwe, Nijmegen, Arnhem,
Vorden. Diner bij gebrs. Eykcl-
kamp in 't Medler\.

Kosten f 19,50 p.p. (men behoeft niets mee
te nemen, overal wordt voor gezorgd net als
andere jaren) .

Opgave bij sig.mag.',
Boersma, Eyerkamp of Hassink.

Garnavalsver.

DE DEUR-
DREAJERS

Het voorjaarsbal
op zaterdag 13 juni a.s.

gaat niet door
wegens het blarenbal van de
avondvicrdaagse-

Betaling van de kontributie
Zondag 7 juni vanaf 11 uur eafé Schoenaker
Zondag 14 juni vanaf 11 uur eafé De Zon

Daarna wordt de kontributie verhoogd met
inkassokosten.

l let bestuur

Gevraagd:

meisje
voor huishouding en (of) winkel

Nieuwstad Telefoon 1384

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Gewassen
GRINTTEGELS
50 x 50 cm, afgehaald
f 3,20 per stuk

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

VOEDERBAKKEN
(Gresschalen)

30 cm breed
t/m 20 m f 11,90
t/m 60 m f 11,50
61 m en meer f 11,20
per meter exkl. BTW

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
f 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

Blauwe
asbest golfplaten

tot 50 m2 f 4,50
tot 120 m2 f 4,25
121 m2 en meer f 4,20
prijzen per m2

exklusief BTW

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN
21 x 12 f 6,75 per m2

l7 x 95 ƒ 5,95 per m2

exklusief BTW

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150 ƒ 355 —
165 f 387 —
180 ƒ 420,—
200 f 457,—

Als speciale aanbie-
ding:

kunstof keuken
lang 220, kompleet m.
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

CEMENT
l t/m 20 zakken 3,75
t/m 60 zakken 3,70
61 zak. en meer 3,62
exkl. BTW afgehaald

SPAANDER.
PLAAT

afm. 122 x 244
dikte 8 mm f 3,30
10 mm ƒ 3,70
18 mm ƒ 5,56

prijs per m2 exkl. btw
levering alleen per
vol'le plaat

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 05752-1486

Te koop: Goed onder-
houden Batavus brom-
fiets inkl. bcenschilden
en verzekering 2l/2 jaar
oud. Dr. C. Lulofsw. 14

Gevraagd voor enige hal-
ve dagen per week:
Flinke werkster.
Aanmelden na 7 uur 's a-
vonds V. J. Dostal, On-
steinseweg 20, tel. 6691

brengen u voor
ƒ 1350, — in bedrijf ge-
steld een prima

PZ CYCLO-
MAAIER
32 pk nodig.

C. W. Seegers, Drempt
Tel. 08334-2722

Het P W. Janssen-ziekenhuis
te Almen (Gld.)
verpleegtehuis met reaktivering

vraagt:

LEERLING-ZIEKEN
VERZORGSTERS
en

LEERLING-ZIEKEN-
VERZORGERS
Eisen: minimaal 2 jaar
voortgezette opleiding;
leeftijd bij aanvang van de cursus
(medio oktober) 17 jaar.

Vooraf is er een vooropleiding.

Salaris per maand tijdens deze vooropleiding
16 jaar ƒ 342,. en 17 jaar f 406,-.

Salaris per maand als eerste jaars leerling
ƒ 516,50 en als tweede jaars leerling ƒ 544,50.

Bij het behalen van het diploma wordt ccn
salaris bereikt van f 631,14 (minimum) tot
f 910,38 (maximum).

De premie AOW is voor rekening van de
werkgever. Eerste aanschaf dienstkleding
gratis.

Reiskostenvergoeding 2 x per maand naar
het ouderlijk huis boven ƒ 2,50.
Vakantietoelage 6% en 14% onregelmatig-
heidstoelage.

Sollicitaties te richten aan de adjunct-direc-
trice van het P.W. Janssen-Ziekenhuis te
Almen (Gld.), telefoon 05751-244.

Het bestuur,
G. J. Hiddink (2e voorzitter)
J. v.d. Broek (sekretaris)
H.K. van Gelreweg 32
Vorden

G. W. LUIMES VORDEN
heef t de verkoop van

BINDERTWINE, BALENPERS-
TOUW ENZ.

overgedragen aan

FA W. VISSCHER & ZN
EEFDE - TELEF. 05750-2354

N.B. ZADELMAKERIJ LUIMES
VANAF HEDEN GESLOTEN

R.K. BIJZ.
ST. ANTONIUSSCHOOL

Aanmelding nieuwe
leerlingen
voor het cursusjaar 1970-1971 op
9 juni a.s-

Voor het dorp:
Wilhelminalaan 8 (19.00-20.00 u.)

Kranenburg:
in de school (19.00-20.00 uur)

Zij die eerder een aanmeldingskaart invul-
den worden niet verwacht

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
A.S. ZONDAG 10 UUR

Voorganger:
ds. .litnmink uit Barchem

Thema:
l foe Ie/en we de bijbel-

Met medewerking van het jeugd
koor uit Warnsveld.

Mogen we op een volle kerk
rekenen ?

N.B. Er is ook dienst om half negen

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
VORDEN-HENGELO
Overeenkomstig de artikelen 13 en H van de
statuten, goedgekeurd bij K.B. van 29 jan.
j.l. nr 41, worden leden der vereniging op-
geroepen de in 'hun bezit zijnde aandeel-
bewijzen in te leveren voor 29 nov. a.s. bij
het bestuur, waarbij de gestorte bedragen^
zullen worden terugbetaald.

Aandelen, welke niet voor genoemde datum
zijn aangeboden, vervallen aan de vereniging.

2 kuipjes Weli margarine van 122 voor

l ZAK MELKPOEDER

l GEZINSFLES SALATA

500 GRAM MACARONI

150 GRAM HAM

l pot Spar aardbeienjam

l FLACON PRIL AFWAS

l P. CAFé NOIR

l P. SPAR POEDERKOFFIE

12 SINAASAPPELS

Blik Spar tomatensoep

van 95 voor 85

139

59

99

van 117 voor 98

van 100 voor 69

85

179

149

van 95 voor 79

OE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

REMMERS
supermarkt

Zutphcnseweg 41 Telefoon 1281

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Adverteren - Orders noteren!

Vrijetijdskleding
voor heren en jongens

korte en lange mouw

PANTALONS

PULLOVERS

VESTEN

WEEKENDERS

KN/. KNX.

/ IK ETALACIK

fafSchpolderman
•̂̂ É̂̂  \ if\ s\m l A t~ tl A ^ l M l- l l l * * *xVOORHEEN A.G.MELLINK



Donderdag 4 juni 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 9

WAT
DENK JU ER VAN.

Wanneer

•fa je een meisje bent zonder echte kantooropleidwig, d.w.z. zonder
een Mulo-diploma, maar wel een kantoorbaan zou willen, waar-
bij je 's ZATERDAGS VRIJ bent.

fa je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat moet worden
uitgevoerd.

fa je graag aan de administratieve uitvoering van orders wilt mee-
helpen, zodat het ook van jou afhangt of de klanten tevreden zijn.

fa je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige sfeer heerst,
met nog enkele ander meisjes te werken.

fa je tussen 15 en 20 jaar bent.

DAN ...
IS DIT IETS VOOR JOU

WANT REESINK HEEFT ZO'N BAAN VOOR JE!

Reesink biedt u:
^ Een prettige sfeer (we vormen één groot team) .
Jf Goede arbeidsvoorwaarden; door de zojuist in werking getreden

>nieuwe CAO zijn wij in staat een hoog salaris te betalen.

Wc willen je hier graag meer over vertellen DAGELIJKS tussen
8.15 en 17.15 uur op ons kantoor, Havenstraat 7, alsmede
's MAANDAGSAVONDS tussen 7 en 8 uur ook op ons kantoor.

Ook kun je schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen,
tel. (05750)-5551, toestel 353 of onderstaande strook invul len,
waarna je .nader van ons hoort.

M A VENSTRA AT 7 - ZUTPHEN

Adresseer de enveloppe als volgt: NIET FRANKEREN

Aan H. J. REESINK fl Co. N.V., Antwoordt r M, ZUTPHEN

Ondergetekende (naam en adres invul len)

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over de mogelijkheden
om op uw kantoor te komen werken. Zij verzoekt een afspraak te
maken voor een bezoek
's avonds-bij u op kantoor-bij haar-hem-thuis * )

Handtekening:

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

Nu tijd voor zomerschoenen

VOLOP VOORRAAD IN MODERNE

SNITTEN

Wullink's
SCHOENHANDEL

Onbetwist, dt- schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

IND. MIJ RUURLO NED. N.V.
TEXTIEL- EN ELASTIEKBEDRIJF

MANNELIJKE WERKNEMERS
Alle j4t'HcvcMs omtrent au ril der werkzaamheden,
werktijden, beloning, sociale voorzieningen etc.
verstrekken wij u gaarne aan de fabr iek, xo nodig
schr i f te l i jk of telefonisch.

(Ook / i j die ;il wat ouder xijn komen in aanmerking.)

IND. MIJ RUURLO NED. N.V.
Nijverheidsstraat 6 - Ruurlo - Telefoon 05735-1613

WILT U EEN SCHIllDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF V. !&. WAL - 'T HOGE

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
500 gr. runderrollade v.a. 345
500 gr. karbonade 345
500 gr. gehakt 225
500 gr. verse worst 260
200 gr. boterhamworst 80
100 gr. paarderookvlees 70
100 gr. snij worst 60

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Neem een
abonnement
op
Contact

Waterpolo-nieuws
De 4-5 nederlaag die de heren van Vorden thuis
in de kompetitiewedstrijd tegen WWV I uit Win-
terswijk leden, heeft de ploeg geheel aan zichzelf
te wijten. Niet alleen dat er, speciaal in de slotfase,
slordig met de kansen werd omgesprongen, bo-
vendien maakte Vorden zoveel onnodige overtre-
dingen dat eenderde van de speeltijd met slechts
6 man werd gespeeld want Brandenbarg (2 x ) ,
Parmentier, Krijt en Blbrink werden elk voor een
minuut het water uitgezonden.

Vorden startte met een offensief doch Woordes
en de zijnen verdedigden bekwaam. Op het mo-
ment dat bij Vorden Brandenbarg voor een minuut
het water was uitgezonden, wist \Voordes va>n de
nummerieke meerderheid gebruik te maken 0-1. De
thuisclub had spoedig haar antwoord klaar en uit
een prachtige pass van de deze avond uitstekend
spelende Vordense captain Rudi Eggink schoot
Hemmy Oudsen in 1-1. Even later zwom Eggink
zich na een pass van Holsbeke op links keurig vrij
en scoorde onhoudbaar 2-1.

In de tweede speelperiode een gelijkopgaande strijd
met wisselende kansen waarbij de verdedigingen
domineerden. Halverwege deze speelperiode scoor-
de Wassink de gelijkmaker 2-2 (wederom speelde
Vorden in die periode met 6 man) . De Winters-
wijkse doelman redde in deze periode fraai bij
schoten van Wentrnk en Holsbeke.

In de derde speelperiode scoorde Eggink voor Vor-
den en \Voordes 2x en Wassink voor Winterswijk
zodat de stand 3-5 werd. De thuisclub zette een
laatste wanhoopsoffensief in. Eggink benutte een
strafworp 4-5. Helaas voor Vorden schoot Hols-
beke 10 sekonden voor tijd een strafworp naast,
zodat het einde kwam met een 4-5 zege voor de
Wmterswijkse ploeg.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording der rcdaktie)

INGEZONDEN BRIEF VAN EEN
VORDENAAR

Allalapadoe, 19-5-70.
L.S.,

Van uit Allalapadoe allereerst voor u allen de
hartelijke groeten. Wij ontvingeVi van sommigen
van u een brief, daarvoor onze hartelijke dank.
Het is voor ons ondoenlijk om een ieder persoon-
lijk te schrijven, daarom volgt hier een algemeen
verslag van onze belevenissen en ervaringen.

Na een fijne vliegtocht van Amsterdam ,naar Pa-
ramaribo arriveerden we daar om half acht 's a-
vonds plaatselijke tijd. Voor ons was het toen in-
middels half één in de nacht door het tijdsverschil
dat er tussen Amerika en Europa bestaat. Buiten
het vliegtuig sloeg ons de hitte tegemoet. Een hit-
te waar we nu al niets meer van merken. \Ve zijn
twee weken in Paramaribo gebleven omdat we een
voorraad voor twee maanden moesten inslaan. Dat
is eerst wel lastig. Probeer maar eens een bood-
schappenlijst te maken voor die tijd. Gelukkig zijn
we daar dan ook mee geholpen door de mensen
hier.

Na twee weken was het moment daar dat we naar
de indianen zouden gaan. We stapten daartoe in
een Vliegtuigje van de MAF. Dit is een organisatie
van piloten die uitsluitend voor de zending wer-
ken. Het zijn veelal ex-oorlogsvliegers, die hun
vaak zeer hoge posities opgaven omdat ze via dit
werk meer inhoud kunnen geven aan de bijbelse
opdrachten. Het zijn daarom bijzonder kundige
vliegers, mensen waarvoor wij veel respekt moe-
ten hebben.

Het vliegtuig is qua grootte het best te vergelijken
met een groot zweefvliegtuig. Er kunnen maximaal
6 personen in zitten. Na een tocht van 2 uur en
één tussenlanding arriveerden we in Allalapadoe,
waar we werden verwelkomt door zr. Hans \Vag-
ter, die hier de medische zaken behartigt en ca 50
indianen waaronder Pésaiphe, de kapitein en de
belangrijkste leider van het dorp. Op dit moment
zitten we hier 6 weken en lijkt alles al weer ge-
woon. Ik wil proberen de leukste dingen te schrij-
ven omdat het epistel anders te lang wordt. Zelf
ben ik gestart met een tuintje te maken waarin di-
verse groenten staan die ze hier nog niet kennen.

Een groot probleem blijken de rupsen en sprink-
hanen te zijn die vooral kleine planten helemaal
kaal eten. Tot nu toe blijken de bonen het 't beste
te doen. Een andere keer zal ik uitvoeriger op de
landbouwkundige kant van dit projekt ingaan. \Vij
wonen nu zo lang in een logeerhuis. Het is een
klein hutje maar ons eigen huis zal groter worden.
Het arbeidsloon is hier laag en bouwmateriaal kost
niets zodat een groot huis (vergelijk qua oppervlak
maar een éénsgezinswoning) gebouwd door de
indianen f 1500,— kost,

Nu we toch aan het vergelijken zijn, we kregen net
een stuk hert (2 kg) voor de prijs van ƒ 3,—. Dit
vlees mag je gerust vergelijken met biefstuk.

De mensen hier zijn bijzonder vriendelijk en be-
hulpzaam. Claude Leavitt, de zendeling, werkt
hier nu 10 jaar en ongeveer 60% van het dorp is
overtuigd christen. De rest zegt dat ze het zijn
maar volgens Leavitt leven ze er nog niet naar.

De indianen zijn, net als ieder mens, erg nieuws-
gierig. Ze komen daarom regelmatig 's avonds kij-
ken naar wat je doet, dat is erg gezellig en leer-
zaam want het helpt ons bij de taaistudie. Vaak
staan er 5-8 indianen te kijken wat je alzo aan het
doen bent. Lang zijn de avonden echter niet want
om negen uur gaat het licht uit. Daarentegen be-
gint de dag om 6 uur zodat de dag wel lang ge-
noeg is. De zondag is hier een belangrijke dag.

Om 10 voor 7 's morgens wordt er op een hoorn
geblazen ten teken dat de kerkdienst over 10 mi-
nuten begint. Het dorp stroomt dan leeg. Eerst ko-
men de mannen, als die er zijn komen de vrouwen
en de kinderen. Ja, alle kinderen gaan mee en als
de kleinsten beginnen te schreeuwen dan brengt
de moederborst oplossing. Eerst zingen we een
tiental liederen, dan wordt de bijbel gelezen (on-
geveer éénderde van de bijbel is vertaald). Hierna
wordt er gepreekt. Alles staat onder leiding van
8 ouderlingen die elkaar in de dienst afwisselen.

's Middags om 4 uur is er dan de tweede dienst.
Verder is er 's morgens van half zeven tot half
acht bijbelschool. De zendeling geeft dan les. Don-
derdag- en vrijdagmiddag zijn er aparte diensten
voor de mannen en de vrouwen; donderdags de
mannen- en vrijdags de vrouwenkerk. Eenmaal in
de maand als de maan vol is, wordt er avondmaal
gevierd. Dit gebeurt in een aparte dienst om 11
uur waar alleen de gelovigen komen. Dan gaan in
kleine mandjes en in aarden schaaltjes het brood
en de drank de kerk door. Brood en drank zijn be-
reid uit cassave, het hoofdvoedsel van de indianen.

En zo vieren we dan eenvoudig maar plechtig te-
zamen dit gebeuren. Dan voel je dat taal en kui-
tuur geen barrière vormen tussen mensen als ze
samen geloven in Hem die gezegd heeft: Ik ben
de goede Herder en Ik ken de mijne en de mijne
kennen Mij; en het zal worden één kudde, één
Herder. Dat merk je ook in Allalapadoe, een ver-
loren plaatsje in het grote oerwoud.

J. Lenselink
A. Lenselink-Vroegindeweij

Pens - Hart - Vlees - Kip - Dibevo
Fa B. A. Bopgonjefi Kerkstraat 13 _ Vorden

Telefoon 1385



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

p W
T A. T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

DRIE MAANDEN
THUIS PROBEREN

Wanneer u belangstel l ing hee f t in
elektrisch koken kunt u nu

Koken op elektrisch
en gedurende drie maanden gratis
een elektrisch fornuis met pannen
thuis proberen.

Bovendien nog een fikse korting
op de pannen mogelijk.

AANBIEDING
4-plaats elektrisch fornuis

l snelkookplaat, oven met ther-
mostaat

ƒ299,-
Hierbij géén proefplaatsing.
Vraag vrijblijvend inlichtingen

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vanaf heden zijn wij u van dienst met onze

Loonbedrijf D. WOLTERING
Vorden E 86 - Telefoon 6656

BUURTVERENIGING DELDEN

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en brom-
fietsen op zaterdag 6 juni
's avonds 7.30 uur bij café
't Zwaantje.

Het bestuur

Wij vragen wegens huwelijk der

tegenwoordige

EEN NET MEISJE
plm. 20 ju l i

BAKKERIJ HOORNENBORG
Zutphenseweg - Telefoon 1303

"CONCORDIA"
Hengelo (Glti)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerk ing van het

HAMELAND COMBO
2 BARS GEOPEND

AANVANG 19.00 UUR

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 8 TOT EN MET 13 UNI

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP
Zutphenseweg 2 - Vorden

Adidas
sportschoenen

voor tennis, volleybal, voetbal en
gymnastiek

Wapen- en sporthandel

Maitens
iteedr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Witte metsel-
stenen. N.V. Chroomle-
derfabriek H. A. Albers
Vorden

Te koop: Jonge konijnen.
W. Roelvink, Eikenlaan
21 , Kranenburg

Te koop: Harkecrdcr-
schndder Cormick voor
paard en trekker.
A. F. J. Waarle, Ruur-
loseweg 107, Vorden
telefoon 6765

\Voningruil:
Aangeb. te Lochem een-
gezinswoning, 3 slaapk.
en douche. Gevraagd:
gelijksoortige woning te
Vorden.
W. Bruggeman, Broek-
maatsplein 9, Lochem

Gevraagd voor de maan-
dag- en-of vrijdagmor-
gen: Net meisje voor
hulp in de huishouding.
De Boonk 47, Vorden

Te koop: Fiat 1100 ge-
zinsauto, bouwjaar 1965.
Het Wiemelink 71 Vor-
den

Te koop: Mclkmachine,
Victor, in goede staat.
Bosman, Enzerinkweg 10
telefoon 1284

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden _ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RITWIELBEDRIJF
TRAGTER

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE
HAANTJES

de:c iccek f 2,90 per kilo
Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

PrO^jt

AANBIEDING

4 kleerhangers
Universeel

voor: rokken,
blouses, no-iron
enz.

4 voor ƒ 0,90
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

SORBO
HUISHOUDPRODUKTEN

Hij on/c komst naa r Vorden in november W was
de start niet gelukkig, daar reeds na 2 dagen ons
maga/i jn volledig afbrandde .

Dit maga/ijn is binnenkort wederom opgebouwd-
Bij de wederopbouw is rekening gehouden met de
moderne eisen van de/e tijd. Het is daarom een
ple/icr in de/e nieuwe maga/ijnhal te werken.

WIJ HEBBEN DAAR PLAATS VOOR:

ENKELE MEISJES VAN 16 TOT 18 JAAR
voor inpakwerk/aamheden.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van:

GEHUWDE DAMES VOOR HALVE DAGEN
alsmede van een

JONGEMAN VOOR MAGAZIJNWERK

Ons verkoopkantoor biedt interessante mogelijk-
heden voor opleiding op kantoor voor enige

MEISJES VAN 16 TOT 18 JAAR
lagere schoolopleiding reeds voldoende.

Daarnaast bieden wij een interessante w e r k k r i n g
aan:

EEN MEISJE OF JONGEMAN
van 17 tot 21 j a a r voor admin i s t r a t i eve werk/aam
heden. Opleiding Ml H,O niveau gewenst.

Ook hebben wij op ons verkoopkantoor nog een
funktie voor een ,

GEHUWDE DAME VOOR HALVE DAGEN
ru ige administratieve e rva r ing gewenst-

Wilt u meer uden v^ons bedrijf
belt u dan telefoon 1773 te Vorden
(de heer De Jong)

Centraal verkoopkantoor
NEDAC N.V.
NIKU\YSTA1) 2 VOKDEN

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) 1464

Levi's
spijkerbroeken

. , ( ' r impcr" dé broek door /'n
unieke pasvorm.

Levi's
corduroy
Midwale, fijne rib, cigarettelijn,
in diverse kleuren.

Dé broek die ,,/it"

Young mode bij

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
VORDEN-HENGELO

Leden en belangstellenden worden
uitgenodigd voor een algemene
bijeenkomst op dinsdag 30 jun i
a.s. in zaal Leemreis te Hengelo,
aanvang 20.00 uur precies.

AGENDA:
1. Welkomswoord voorzitter en uiteenzetting

over 'Thuis Best' nieuwe stij l-
2. Gelegenheid tot vragen stellen.
3. Pauze waarin gelegenheid tot aanmelden

als lid.
4. Opening ledenvergadering.
5. Verkiezing ledenraad.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Namens het bestuur ,
de sekretaris,
ƒ. i'.d. BROEK
H.K. van Gelreweg 32
Vorden

**»<*> '*U»QVARNA WIINEHW* AOLEI

Komt u gerust ! We demonstreren vrijblijvend voor u
alles is in de auto aanwezig, naalden, garens, olie enz.

Snelle en blijvende service gegarandeerd. Gratis lessen
bij u thuis. De showwagen komt regelmatig in Vorden
terug.

Desgewenst gemakkel i jke betal ing. H U I S K K S geeft ook
een jaa r lang gratis, /onder enige kosten, een elektrische
naaimachine om dan pas daarna een machine aan te
schaffen uit on/e kol lekt ie van 40 xig-xags in K) merken.

Stuur een kaart:„Een grat is leenmaehine".

Huiskes
NAAIMACHINES AL SINDS 1898

HUISKES
r i jdende speciaalzaak demonstreert wederom

40 ZIG-ZAGS IN 10 MERKEN
K l n a , Hernina , I l u sqva rna , K i e c a r e-a. bekende merken

TE VORDEN
VRIJDAG 5 JUNI
OP DE MARKT VAN 10.00-12.30 UUR
HET ELSHOF VAN 14.00-18.00 UUR

elna

Enschede
l lavenstraatpassage 78
Teleloon 1 1 1 1 2

l l engc lo
Molenstraat 7

Telefoon 17375

ZIG-ZAG
reeds voor

225,-
in l ichtgewicht met
v r i j a rm

398,-
ƒ 100, voordeel

Delden
Langstraat 91

Telefoon 2028

Uw advertentie in Contact

wordt gelezen van a tot z!



Extra Bulletin Contact
Op veler verzoek publiceren wij het verslag
van de raadsvergadering gehouden op
donderdag 26 mei jl.

UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS
V.H. WOLTERS

Het donderdagavond in de raadsvergadering aan
de orde gestelde agendapunt over onteigening van
gronden in het plan „Boonk" en het „Molenplan"
heeft een langdurig debat in de raad tot gevolg
gehad.
Om het uitbreidingsplan in onderdelen met be-
bouwingsvoorschriften verder te kunnen uitvoe-
ren dient de gemeente in het plan „Boonk" en het
„Molenplan" de beschikking te hebben over een
14-tal percelen toebehorende aan de volgende eige-
naren:
Het R. K. Armbestuur in de parochie van de
H. Antonius van Padua; Mr. J. Rombach, Zut-
phenseweg 20; A. H. A. Hartman, Zutphenseweg
24; erven Poesse, Zutphenseweg 36; J. W. Bijen-
hof, Zutphenseweg 66; G. Hof s, Zutphenseweg 70;
me j. H. W. Brummelman, Zutphenseweg 72; W.
Jansen c.s., Burg. Galléestraat 59; J. W. Hissink,
Zutphenseweg 63; mevr. H. J. Zweverink-Bielder-
man, Zutphenseweg 61 en de erven Tersteeg,
te Soest.
De onderhandelingen met deze eigenaren om de
gronden aan de gemeente te verkopen op basis
van de door het contactorgaan voor Grond- en
Pachtzaken uitgebrachte taxatie-rapporten heb-
ben geen resultaat gehad. Na overleg met de
raadskommissie voor grondaankopen en publieke
werken, bestaande uit de heren Z. Regelink, G. J.
Bannink en A. J. A. Hartelman, stelden B & W
aan de raad voor om tot voorlopige goedkeuring
van het plan tot onteigening ten name van de ge-
meente Vorden van de gebouwde en ongebouwde
eigendommen te besluiten.
De advieskommissie voor grondaankopen is in
haar rapport aan de raad van mening dat nu de
Kroon bij Kon. Besluit van 17 maart jl. in hoogst
instantie heeft beslist over het uitbreidingsplan in
onderdelen en de terzake ingebrachte bezwaar-
schriften, de gemeenteraad aan de uitvoering van
dit plan gevolg dient te geven. De kommissie
merkt op dat dit plan reeds is vastgesteld bij
raadsbesluit van 24 oktober 1962 en door de ge-
meenteraad overeenkomstig het voorstel van B
& W met algemene stemmen is aangenomen. Nu
de raad inzake prijsbepaling gebonden is aan
taxatierapporten en met elf eigenaren hierom-
trent geen overeenstemming kon worden bereikt,
rest ons, aldus vervolgt de kommissie in haar
rapport, mede in het belang van de woningbouw
niets anders dan akkoord te gaan met het voor-
stel van B & W tot vaststelling van het zgn. prin-
cipebesluit tot onteigening.

Discussie

De heer Gotink (Boerenpartij) vond „onteigening"
een raar woord. Hij vroeg zich af of er wel al
het mogelijke was gedaan om met de eigenaren
tot een kompromis te komen. De voorzitter ant-
woordde hierop dat wanneer de raad het plan
tot onteigening voorlopig heeft goedgekeurd de
belanghebbenden in de gelegenheid worden ge-
steld hun bezwaren tegen een voorgenomen ont-
eigening in te brengen. Evenbedoeld raadsbesluit
zal dan 30 dagen ter visie worden gelegd, waarna
dan de bezwaarschriften uiterlijk 14 dagen na de-
ze termijn moeten worden ingediend. Dit zal voor
de betrokkenen wel vechten tegen de bierkaai
zijn, aldus de heer Gotink, die tegen het voorstel
van B & W was.

De heer Wesselink -(VVD) die eveneens tegen het
voorstel van B & W was, zou graag zien dat men
tot een vergelijk met de eigenaars zou komen.
Het gaat hier om twee partijen waarvan de een
zo goedkoop mogelijk (de gemeente) wil kopen en
de ander (de eigenaars) zo duur mogelijk wil
verkopen. Mede doordat de vaste goederen te pre-
fereren zijn boven onze gulden (denk maar aan
de geldontwaarding) zflm er wat de prijzen betreft
enorme tegenstellingen ontstaan tussen beide par-
tijen, aldus de heer Wesselink. Het VVD-raadslid
had het geval „Hartman en Jansen" nauwkeurig
bestudeerd, waarbij hij tot de konklusie kwam dat
er met deze mensen met redelijk overleg beslist
tot een oplossing kon worden gekomen. Laten 3
ervaren deskundigen de grond schatten, op één
of 2 schatters ben ik beslist tegen, aldus de heer
Wesselink.

Wfl zijn nu al jaren bezig om grond te krijgen en
het is voor de gemeente van het grootste belang
dat de raad met ons voorstel akkoord gaat, zo
merkte de voorzitter op, waaraan wethouder
Wuestenenk (PvdA) toevoegde dat B & W ook
graag willen dat men d.m.v. taxateurs tot billijke
prijzen wil komen.

De heer Hartelman (KVP) vroeg zich af of de
eigenaars zich wel willen binden aan drie taxa-
teurs. Bij de onderhandelingen noemden de be-
trokkenen in sommige gevallen nl. prijzen die bij
lange na niet haalbaar zullen zijn. Ik zie dan ook
geen heil in hertaxatatie, aldus de heer Hartel-
man.
De heer Bannink (CHU): In verband met de geld-

ontwaarding willen de eigenaars de verkoop zo
lang mogelijk uitstellen en is iedereen huiverig
om zijn bezit af te staan. Ik heb hier volkomen
begrip voor maar wij zijn nu eenmaal aan rap-
porten 'gebonden waardoor een andere oplossing
dan onteigening helaas niet mogelijk is.
Wethouder Lenselink '(AR): We moeten het prin-
cipebesluit tot onteigening nemen, eventuele be-
zwaarschriften kunnen dan later officieel behan-
deld worden. Nemen we het besluit niet dan ko-
men we geen stap verder.
De heer Bannink: Wanneer we nog lang leuteren
is het t.z.t. duur wonen in Vorden.

De heer Wesselink die gesteld had dat de ge-
meente zo goedkoop mogelijk wil kopen, werd
door de heer Regelink (AR) uitgemaakt voor leu-
genaar. Wij hebben als raadslid voor de gehele
gemeente op te komen en met onderhandelen met
de eigenaars komen we er niet zodat we moeten
onteigenen, aldus de heer Regelink.
Hiertegen protesteerde de heer Wesselink fel.
De heer Wesselink bleef bij zijn mening dat hij
het psychologisch juister vond dat men op vrijwil-
lige basis tot een oplossing komt.
De heer Koerselman (PvdA): Een woning kost
thans reeds ƒ 25,— in_Vorden en wanneer de zaak
niet snel afgehandc^^vordt zijn de woningen in
de nabije toekomst ^R~ ons onbetaalbaar.
De heer Bannink stelde tenslotte voor om het
principebesluit tot onteigening te nemen om daar
na nog eens naar de betrokkenen te gaan om te
vragen of ze met 3.^axateurs akkoord gaan. Dit
voorstel vond wel v^fcklank in de raad maar bij
de hierna gehouden^Btfdelijke stemming waarbij
de heren Albers en^^esselink (beiden WD) en
de heer Gotink (Boerenpartij) tegenstemden tegen
het principebesluit tot onteigening, kwam niet
duidelijk uit of men wel of niet met de betrokken
eigenaars gaat praten over de benoeming van drie
taxateurs hoewel dit wel aannemelijk is.
Een van de betrokkenen, de heer Mr. J. Rom-
bach, die bezwaren maakt tegen de onteigening
van een gedeelte van de achteruin bij zijn woning,
had B & W verzocht zijn bezwaarschrift in de
raad ter discussie te stellen. Omdat de procedure
zoals de Onteigeningswet die aangeeft zal moeten
worden nageleefd, besloot de raad het schrijven
van de heer Rombach om advies in handen te
stellen van het college van B & W.

Aankoop grond

Voor de uitvoering van het plan „Boonk" be-
sloot de raad tot aankoop van 155 m2 grond van
de heer en mevrouw Elbrink-Visser voor een to-
tale koopsom van ƒ 487,50.
Ten behoeve van trottoiraanleg en verbetering
van Het Hoge neemt de gemeente van 17 eige-
naars en eigenaressen stroken grond om niet
over. De heer Gotink werd medegedeeld dat men
niet de heer Hondeveld en Seesink en met de
Gems nog in onderhandeling is.
De raad gaf eveneens haar fiat aan een voorstel
van B & W tot verhoging van het krediet in re-
kening-courant bij de n.v. Bank voor Nederland-
sche Gemeenten tot een bedrag van ƒ 700.000,—.
Na 28 jaar in funktie te zijn geweest als waag-
meester werd de heer J. H. W. Lubbers onder
dankzegging voor de bewezen diensten aan de
gemeente, wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend.
Eveneens in verband niet het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd werden de gemeente-
werklieden t.w. de heren B. Antink en R. Hishink
na resp. 28 en 27 jaar in dienst te zijn geweest
eervol ontslag verleend, met uiteraard dank voor
de bewezen diensten.

Benoeming gemeente-werkman in vaste dienst
stof voor gesprek

Nu de zojuist genoemde gemeentewerklieden B.
Antink en R. Hishink met pensioen zullen gaan,
stelden B & W voor de gemeente-werkman H.
Doornink met ingang van l januari 1967 in vaste
dienst aan te stellen.
De heer Wesselink (WD) die duidelijk stelde
geen bezwaar tegen de persoon van de heer Door-
nink te hebben, was het er niet mee eens dat er
weer een gemeentewerkman in vaste dienst aan-
gesteld zou worden. Zijns inziens is een vaste
kern van 12 werklieden zeer behoorlijk voor Vor-
den. Bovendien ziet de toekomst er beslist niet
rooskleurig uit en zal er t.z.t. waarschijnlijk te
weinig werk zijn voor 13 werklieden in vaste
dienst, aldus liet de heer Wesselink uitkomen.
De heer Klein Brinke (PvdA) was het hier hele-
maal niet mee eens. Hij was van oordeel dat er
in de toekomst juist meer werk zal komen. Hij
werd in zijn mening gesteund door de heren Len-
selink (AR), Koerselman (PvdA) en Norde
(CHU). Met alleen de heer Wesselink als tegen-
stemmer werd hierna het voorstel van B & W

om de heer Doornimk in vaste dienst aan te stel-
len aangenomen.

Judokwai Vorden onder de pannen

Dankzij het initiatief van de heer Koerselman
{PvdA) blijft de judovereniging Judokwai Vor-
den voor onze gemeente behouden.
In een raadsvergadering van 16 november jl. ver-
zocht de heer Koerselman aan B & W medewer-
king te verlenen om een geschikte ruimte te
vinden voor het beoefenen van de judosport.
Na besprekingen met de leider van Judokwai
Vorden, de heer H. W. Wentink uit Zutphen, zijn
B & W er in geslaagd in het „Molenplan" achter
de Nutskleuterschool een terreintje te vinden voor
een te stichten gebouw voor de judosport. Dit bin-
nenterreintje is plm. 500^ 'groot. De raad besloot
dit terrein aan de heer Wentink in erfpacht te
verstrekken. Het erfpachtsrecht wordt gevestigd
voor 15 jaar terwijl de verlenging van 15 jaar
mogelijk is. De heer Wentink is verplicht een
jaarlijkse canon van ƒ 70,— te betalen.
Het kerkgebouw van de Ned. Herv. kerk wordt
voorzien van een bliksembeveiligïngsinstallatie.
De kosten worden geragd op ƒ 2989,—. De raad
besloot een subsidie te^fcrlenen ten bedrage van
ƒ 298,90. De eind 1961^Pfgeschafte Ford-vracht-
wagen van de gemeente zal vervangen worden
door een nieuwe, zo besloot de raad. De kosten
voor vervanging worden geraamd op ƒ 35.000,—
afschrijven in 5 jaar. De heer Klein Brinke
(PvdA) kon zich niet indenken dat een diesel na
50.000 kilometer gelopen te hebben nu al ver-
vangen moet worden. T.^fens hem moet minstens
het viervoudige van ö^Wstand gehaald kunnen
worden. ^F ^

Rondvraag

De heer Wesselink (VVD) maakte B & W attent
op de slechte afwatering van de Almenseweg. Op
een vraag van hetzelfde raadslid wanneer de
rioolwaterzuiveringsinstallatie klaar is antwoord-
de de voorzitter dat de verwachting is eind 1966.
Voorts vond de heer Wesselink het zonde dat het
postkantoor gesloopt zal worden. Het gebouw is
nog 'goed en bovendien is er niet voldoende par-
keerruimte (op dezelfde plaats zal nl. een nieuw
kantoor verrijzen). Is er geen ander terrein zo
vroeg hij: want het is zonde dat er zo'n twee ton
(kosten voor slopen en aanbrengen lift in het
nieuwe kantoor) overboord gegooid wordt.
De voorzitter antwoordde hierop dat de gemeente
hier geen zeggenschap over heeft en dat het zui-
ver een beleidskwestie van de PTT is.
De heer Bannink stelde voor i.v.m. het noodpost-
kantoor in de oude Nutskleuterschool het bord
éénrichtingsverkeer te verplaatsen van de School-
straat tot aan de Smidsstraat. B & W zullen dit
nader bekijken, aldus de voorzitter.
Voorts was de heer Bantnink van mening dat niet
de WD-raadsleden de ijsbaanvereniging in Vor-
den hebben opgericht, maar dat deze vereniging
dankzij de initiatieven van het Nutsbestuur is
opgericht. In het plaatselijk blad „Contact" werd
nl. in een advertentie gesuggereerd dat deze ijs-
baanvereniging door de WD (afd. Vorden) tot
stand was gekomen.
De heer Klein Brinke (PvdA) werd desgevraagd
medegedeeld dat de weg van het „Heidepol" tot
aan het Werkse Veld in het najaar met puin zal
worden verhard.
Voorts gaan er geruchten, aldus de heer Klein
Brinke, dat er in plan „Zuid" in het gedeelte dat
bestemd is voor bungalow-bouw, iemand een ga-
rage wil plaatsen.

Dit is bekend, aldus de voorzitter. Wij hebben dit
probleem aan de stedebouwkundige voorgelegd en
die zal trachten hiervoor een oplossing te vinden.

Wethouder Wuestenenk (PvdA) had gesproken
met de voorzitter van de voetbalvereniging „Vor-
den", over de ligging van het terrein. Dit naar
aanleiding van opmerkingen van raadsleden in
vorige vergaderingen om het voetbalveld dichter
bij de kom aan te leggen. Trots deze opmerkingen
was de heer Kuiper (voorzitter van „Vorden")
van mening dat het voetbalveld op de huidige
plaats moet blijven, het is nl. het mooise veld uit
de omgeving.

De heer Koerselman (PvdA) stelde de vraag of
de grond langs de spoorbaan in plan „Boonk" ge-
bruikt kon worden voor het aanleggen van volks-
tuintjes. De voorzitter antwoordde hierop dat hier
t.z.t. een plantsoen zal worden aangelegd.
De heer Koerselman vroeg B & W verder of de
gemeente één lijn wilde trekken voor wat betreft
het opknappen van gemeentewoningen. De voor-
zitter antwoordde hierop dat het in de bedoeling
ligt aan die bewoners een subsidie te verstrekken
die 12% jaar een woning bewonen. Deze subsidie
zal in de toekomst worden verstrekt.

Raadsleden debatteerden fel over
onteigening van gronden u
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Geen woorden, maar DADEN
Geen woorden voor de schijn.

De C.H.U. wil
rechtvaardig zijn!

Stemt, juist nu C.H.U.

Een duidelijk beleid
met open vizier!
HET STREVEN IS GERICHT OP NAUWE SAMENWERKING TUSSEN WAT
TECHNISCH MOGELIJK, ECONOMISCH VERANTWOORD EN SOCIAAL NOOD-
ZAKELIJK IS.

Als voorstander» van een eerlQke en open

politiek menen wij te mogen en te moeten

concluderen, dat de Boerenparty in haar

propaganda voor de komende Raadsver-

kiezingen de normen van een eerlyke en

fatsoenlijke reclame verre heeft overschre-

den.

DE KIEZERS GAAN THANS STEMMEN

VOOR DE GEMEENTERAAD.

Zaken van landspolitiek, telefoonaanslui-

tingen, ambtenaren, geldontwaarding enz.

enz. staan hier volkomen buiten.

t durft afschaffing zwaarder loonbelas-

tingtarief op overwerk en vakantietoeslag

aan de orde te stellen, terwijl juist uw

Tweede kamerleden meehielpen aan de tot

standkoming van deze onbillijke regeling.

Dat is spreken uit twee monden om alleen

door bedrog en misleiding stemmen te win-

nen.

Hoe u intussen over uw kiezers denkt moge
wel blijken uit uw benaming: „JAN MET

DE PET".

Dit vinden wij een grove belediging voor

allen die door arbeid hun geld moeten ver-

dienen.

Wij hopen dan ook, dat de in het verleden

altijd zo nuchtere Vordense kiezers op uw

opruiende, beledigende en onware propa-

ganda een passend antwoord zullen geven.

v.d

P v.d. A LIJST

Dringende j
oproep van de

Boerenpartijf
HET IS NU ZOVER ! l JUNI 1966 DE GEMEENTE-
RAADSVERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR !

D

DENKT AAN UW PERSOONLIJKE VRIJHEID

DENKT AAN UW GEZIN, UW BEDRIJF,
UW TOEKOMST.

HELPT ONZE STRIJD TE VOEREN TEGEN STAATSALMACHT

HELPT ONS VOOR IEDEREEN GELIJKE RECHTSBEDELING TE
VERKRIJGEN

TENSLOTTE EEN BEROEP OP DE ARBEIDER ! ! !

MAG DE BOERENPARTIJ OP UW SOLIDARITEIT
REKENEN!

STEMT OP LIJST 2 - DE B.P.

Boerenpartij
. L

DIT RAADSVERS1

WELKE RAADSLEDEN STAAN ALTIJD OP DE BRES VOOR HET

particuliere eigendomsrecht
en een verantwoorde besteding
van onze gemeentegelden.

BEWIJST HET VOOR DE ZOVEELSTE MAAL ! ! ! ! ! ! ! !

De VVD tracht ernstig prijsstijgingen en inflatie te ver-
mijden en is er zich van bewust, dat dit alleen bereikt
kan worden door er ernstig naar te streven dat de loon-
kostenstyging de produktivïteit niet te boven gaat.

Anders gezegd: voor een grotere volkswelvaart dient
produktiviteit voorop te staan, welke de „ruimte" kan
scheppen voor hogere lonen.

Ook in het Gemeentebeleid is dit van groot belang. Dit
komt in het laatste raadsverslag tot uiting van onze
lijstaanvoerder de heer WESSELINK.
De VVD schroomt niet vlak voor de Gemeenteraadsver-
kiezingen „te zeggen wat er gezegd moet worden".

De economische toestand van vandaag stemt tot ernstig
nadenken, geef daarom uw stem niet weg aan diegenen
die, wanneer het ernst wordt, niet in staat zijn verant-
woording te dragen.

Stem daarom V.V. D.
met candidaten die bewezen
hebben verantwoording te kunnen
en te willen dragen.

voor Vorden Vrijheid en Democratie

STEM LIJST

Een keus bepalen voor een
bepaalde partij kan moeilijk zijn

DOCH OM UW KLANTEN DE JUISTE KEUS TE LATEN BEPALEN BEREIKT U

ALLEEN DOOR

R E K L A M E
drukken 'eevers

V.H. WOLTERS

Adverteer daarom in

CONTACT
OOK HET ADRES VOOR HANDELSDRUKWERK IN MEERDERE KLEUREN HET MEEST GELEZEN BLAD VAN VORDEN EN OMSTREKEN.


