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OPRICHTING TEENAGERKOOR

Het bestuur van het „Vordens Dameskoor" heeft
het initiatief genomen tot oprichting van een
„Teenagers koor".
Op l oktober 1959 werd gestart met een meisjes-
koor, maar het bestuur vond hier een hiaat in,
omdat de meisjes wanneer zij 12 jaar waren ge-
worden, zich niet meer thuis voelden bij dit koor.
Daarom zal bij voldoende deelname worden over-
gegaan tot het oprichten van bovengenoemd koor.
Leeftijd 12-16 jaar. Meisjes die graag zingen kun-
nen zich hiervoor opgeven. (Zie advertentie.)
Ouders zegt niet mijn dochter moet studeren en
heeft geen tijd. Weet dan èèn uur ontspanning
goed is, vooral als men dit zingende doorbrengt.
De leiding zal berusten bij de nieuw benoemde
dirigent van het Dameskoor, de heer H. Schier-
boom uit Zelhem.

UITSTAPJE

De CJV uit de Wildenborch maakte 19 juli jl.
haar jaarlijkse uitstapje.
's Morgens om 8 uur vertrok men naar Essen in
Duitsland. Daar werd een boottocht gemaakt op
de Balden See waarna vervolgens het Krüger
Park werd bezichtigd.
Na een diner bij hotel Ras in Ruurlo werd er nog
een dansje gemaakt.
De CJV kan weer terugzien op een geslaagde
uitstapje.

HOOGSTE NAASTENLIEFDE

Bij ingrijpende operaties, inwendige bloedingen,
ernstige ongevallen, wordt steeds bloedtransfusie
toegepast.
Noch de patiënt, noch de bloedverwanten vragen
zich meestal af, waar dit reddend bloed vandaan
komt. Men beschouwd dit als een „medicijn",
waarvan dus de voorraad onbeperkt is.
De realiteit is, dat dit reddend bloed van een
meestal onbekende donor (bloedgever) komt.
Welnu, als wij dan wel het bloed van een offer-
vaardig medemens willen ontvangen, hebben wij
dan ook niet de sociale en morele plicht, ons
bloed af te staan.
Vanzelfsprekend met goedkeuring van de huis-
arts.
Er is in ons land een groot tekort aan donors, zo-
dat er in de ziekenhuizen veelal geen hulp kan
worden geboden, omdat er geen bloed is.
De afdeling „Bloedplasma" in Vorden telt 435 do-
nors, waarvan 41% jonger is dan 35 jaar.
In de maand augustus zal het comité weer pro-
paganda voeren voor nieuwe donors. Wacht niet
op huisbezoek, doch meldt u vrijwillig aan.
Vergeet niet, dat het beter is te geven dan te
nemen.
(Zie advertentie in dit blad.)

BIOSCOOP

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film
„Bic Sam".
Dit verhaal speelt zich af in 1900, in het stadje
Nome in Alaska, waar door de ontdekking van
goud algemene opwinding heerst. Sam McCord,
zijn compagnon George Pratt en diens jongere
broer Billy, zijn de drie mede-eigenaren van een
zeer rijke goudmijn.
In deze film heeft de regisseur een maximum aan
spanning en sensatie toegevoegd aan een gege-
ven dat voor deze film uitstekend geschikt bleek.

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD

A.s. zaterdagavond zal er op het terrein van de
v.v. „Vorden" een vriendschappelijke wedstrijd
gespeeld worden tussen Ratti l en Vorden 2.

ZWEMFEEST OP KOMST

Op zaterdag 13 augustus zal er in het zwembad
„In de Dennen" door de zwem- en waterpoloclub
„Vorden '64" een zwemavond worden georgani-
seerd.
Het ligt nl. in de bedoeling om naast verschillen-
de zwemnummers enkele polowedstrijden te spe-
len. Welke clubs hieraan zullen deelnemen is op
dit moment nog niet bekend.

WEDVLUCHTEN „DE LUCHTBODE"

Leden van de postduivenvereniging „De Lucht-
bode" hebben met hun duiven aan verschillende
wedvluchten deelgenomen.
Bij de wedvlucht vanaf Corbeil over een afstand
van 475; km waren 13 duiven in concours. De prij-
zen werden behaald door H. Doornink l en 2 en
B. J. Hendriksen 3.
De wedvlucht voor jonge duiven vanaf Maastricht
over een afstand van 149 km telde 8 duiven in
concours. De heer H. Doornink werd één, terwijl
de heer B. J. Hendriksen op de tweede prijs be-
slag wist te leggen.
Bij de wedvlucht vanaf Raffec over een afstand
van 810 km waren slechts 4 duiven in concours.
De heer H. Doornink behaalde de eerste prijs.
Bij de tweede wedvlucht voor jonge duiven vanaf
Maastricht waren 10 duiven in concours. De prij-
zen werden behaald door H. Doornink l en 2 en
B. H. Breuker 3.

FINALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN

Woensdagavond 27 juli zullen op het terrein nabij
café De Zon de finalewedstrijden touwtrekken om
het kampioenschap van Vorden worden gehouden.
Aan de voorronde op woensdag 15 juli namen 7
ploegen deel die elkaar op sportieve wijze hebben
bestreden.
Na een spannende strijd toonde Leesten l zich de
sterkste. De stand luidt op dit moment:
1. Leesten 12 pnt.; 2. Jong Gelre 10 pnt; 3. Linde
8 pnt.; 4. Gems 6 pnt.; 5. Leesten 2 4 pnt.; 6.
Hall l 2 pnt.; 7. Hall 2 O pnt.
Wij zijn benieuwd of Leesten er in zal slagen de
kleine voorsprong op Jong Gelre te handhaven.

KERKDIENSTEN ZONDAG 31 JULI

Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 9.30 uur ds. D. Krijger van Baam
's Avonds 7 uur ds. R. J. A. Hanenburg van
Geesteren

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g

1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 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.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

1 SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—£.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 13 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 72,50 tot ƒ 80,—.
Handel vlot.

BURGERLIJKE STAND
van 20 t/m 26 juli 1966

Geboren: Gerdina, dochter van G. Vliem en A. H.
Ruesink; Monica Maria Johanna, dochter van H.
B. Gotink en B. M. Snijders.
Ondertrouwd: G. Blok en A. H. ten Pas; M. Klein
Bramel en F. Schiphof.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Garantiekredietregelingen voor het midden- en kleinbedrijf
Inleiding

Garantie-kredietmogelijkheden, door de overheid
geschapen, zijn niet van vandaag of gisteren.

Reeds voor de tweede wereldoorlog verleende de
overheid kredietfaciliteiten aan ondernemers in 't
midden- en kleinbedrijf, die in financiële moeilijk-
heden waren geraakt. Zoals bv. tijdens de eerste
wereldoorlog en in de crisisperiode na 1930. Deze
kredietverleningen droegen echter een incidenteel
karakter. Van een systematische aanpak was toen
nog geen sprake.

Eerst in 1936, bij de oprichting van de regionale
borgstellingsfondsen en in 1939 bij de instelling
van de Werktuigenkreditregeling kregen deze
kredietfaciliteiten vastere vorm.
De na de tweede wereldoorlog op economisch ge-
bied ontstane belangrijke wijzigingen, deden een
grote kredietbehoefte ontstaan, die het wenselijk
maakte tot uitbreiding van de bestaande krediet-
regelingen over t gaan.

Van twee kredietregelingen vóór de oorlog is men
thans gekomen tot zeven kredietvormen.

In 1956 werden de vjgkhillende kredietregelingen
voor het eerst same^pvat in de „Middenstands-
kredietbeschikking 1956". Nadien is deze beschik-
king enige keren aangepast. Het laatst op 4 fe-
bruari 1965. Officieel heet de regeling nu „Kre-
dietbeschikking middPE- en kleinbedrijf 1965".

De eerste wijziging o^ropvalt, is de naamsveran-
dering. Voorheen sprak men van „Middenstands"-
kredietbeschikking. Nu heet het Kredietbeschik-
king „Midden- en Kleinbedrijf". De naamsveran-
dering van het Directoraat-Generaal voor de Mid-
denstand en het Toerisme in „Directoraat-Gene-
raal voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toeris-
me" zal hieraan niet vreemd zijn.

Een andere, zeer belangrijke, wijziging is de ver-
hoging van de geldende kredietmaxima. Boven-
dien worden er nieuwe kredietvormen geschapen.
Het lijkt ons daarom nuttig in het hiernavolgende,
de verschillende kredietvormen, met hun bijzon-
derheden, nog eens onder de aandacht te brengen.

Wie komt in aanmerking

Voor een garantie-krediet komen in aanmerking -
in het kort gezegd - de ondernemers, die krediet-
waardig zijn en niet voor een normaal bankkre-
diet in aanmerking komen, omdat zij niet in staat
zijn een voldoende en tevens snel realiseerbare
dekking te geven. Het krediet moet economisch
verantwoord zijn. Er moet derhalve verwacht kun-
nen worden, dat rente en aflossing regelmatig zul.
len worden betaald.

DE KREDIETVORMEN

Bijzonder bedrijfskrediet

Dit krediet is een samenvoeging van twee tot
voor kort afzonderlijk bestaande kredietvormen,
nl. het bedrijfsuitrustingskrediet en het bijzonder
krediet.

Met een bijzonder bedrijfskrediet kunnen worden
gefinancierd aanschaffing of vernieuwing van be-
drijfsuitrusting in ruime zin, zoals inventarissen,
machines, bedrijfsauto's, instrumenten e.d. De
werkingssfeer van dit krediet strekt zich ook uit
tot bv. de financiering van het interieur van be-
drijfspanden en verbouwingen.

Het mag ook worden bestemd voor de opheffing
van liquiditeitsmoeilijkheden. De oorzaken hier-
van kunnen vele zijn. Zij kunnen gelegen zijn in
een snelle doch niettemin verantwoorde bedrijfs-
groei met als gevolg knelpunten bij de financie-
ring van debiteuren en voorraden. Ook kunnen zij

gelegen zijn in van buiten afkomende invloeden
zoals bv. verbrokkeling van het kapitaal door
boedelscheiding of door wijziging van het assor-
timent in verband met verandering in de vraag.

Voor deze doeleinden mag een krediet worden
verleend tot een maximum van ƒ 150.000,—. In-
dien de kredietbehoefte groter is dan dit bedrag
kan zelfs een hoger krediet worden verleend, na-
dat de Minister de aanvrage eerst heeft goedge-
keurd.

Tot een bedrag van ƒ 150.000,— worden de kre-
dietaanvragen rechtstreeks door de Nederlandse
Middenstandsbank N.V. afgedaan. De looptijd is
maximaal 15 jaar.

Vestiging-skrediet

Deze kredietvorm is in 1965 tot stand gekomen
en geldt alleen voor hen, die zich voor de eerste
maal willen vestigen en niet over voldoende eigen
middelen beschikken. Zij moeten over goede on-
dernemerscapaciteiten beschikken.

Het vestigingskrediet beoogt de funktie van het
risicodragend kapitaal over te nemen.

Het georganiseerde bed^Bbleven moet bereid zijn
samen met de overheid wip basis van fifty-fifty -
garant te zijn voor eventuele verliezen op dit kre-
diet.

Om in principe voor cU^Ktrediet in aanmerking
te komen moet de aan\B§er over een minimum
aan middelen beschikken van 5% van de balans-
telling na kredietverlening.

Het vestigingskrediet mag ten hoogste ƒ 50.000,—
bedragen tot een maximum van 25% van de ba-
lanstelling, waarbij dan een risicodragend kapi-
taal van 30% wordt gevormd.

Een vestigingskrediet zonder verdere kredietver-
lening is niet denkbaar. Het kan gekombineerd
worden met een van de andere garantiekrediet-
vormen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Al-
gemeen Waarborgfonds voor de Middenstand of
bij de medegaranderende instelling van het be-
drijfsleven.

Krediet voor economische samenwerking

Een economisch samenwerkingskrediet kan wor-
den verleend aan twee of meer ondernemers, die
door samenwerking tot betere bedrijfsresultaten
kunnen komen dan zij ieder afzonderlijk kunnen
behalen.

Het krediet kan zowel dienen voor investeringen
(machines, bedrijfspanden) als ook voor de ver-
schaffing van bedrijfskapitaal ter financiering
van voorraden en vorderingen zowel voor reeds
bestaande als nieuwe vormen van economische
samenwerking.

Voor dit krediet is geen maximumbedrag vastge-
steld. De looptijd is ten hoogste 10 jaar.

Aanvragen in te dienen bij de Nederlandsche Mid-
denstandsbank.

Overnamekrediet

Deze kredietvorm vindt alleen toepassing indien
in de betrokken branche een bijzonder waarborg-
fonds bestaat dat tesamen met de overheid voor
de verleende kredieten garant blijft. Het kan wor-
den verstrekt aan een (adspirant) ondernemer die
een bestaand bedrijf wil overnemen, ook ovrname
van het pand is mogelijk. In deze gevallen gaat
het vaak om jonge ondernemers, die een bedrijf
willen overnemen van een op leeftijd gekomen
middenstander, die er mede wil ophouden. De
doorstroming in het midden- en kleinbedrijf en de
voortzetting van de bestaande ondernemingen kan
hiermede worden bevorderd.

Het maximum-kredietbedrag wordt per waarborg-
fonds vastgesteld. Het varieert van ƒ 15.000,—
tot ƒ 75.000,—. De looptijd is 10 jaar. Aanvragen
moeten worden ingediend bij de betreffende
branchewaarborgfondsen.

Inrichtingskrediet

Dit krediet geldt naar zijn aard voor de finan-
ciering van de inrichting van nieuwbouw-panden,
ten hoogste drie jaar oud. Als echter een (adspi-
rant-) ondernemer zich in een oud pand wil ves-
tigen en daartoe een vestigingskrediet nodig heeft
kan hij toch een beroep doen op een inrichtings-
krediet.

Het max.-bedrag van dit krediet is ƒ 150.000,—.
Met goedvinden van de Minister kan ook bij deze
kredietvorm van het maximumbedrag worden af-
geweken.

Ondernemers, die geen behoefte hebben aan een
inrichtingskrediet maar wel aan een huurgaran-
tie, kunnen ook met deze kredietvorm worden ge-
holpen.

Hypothecaire-krediet

Voorheen kon zo'n krediet alleen worden ver-
leend voor de bouw of de aankoop van een nieuw
pand (niet ouder dan drie jaar.) Men kan nu
echter ook dit krediet verkrijgen voor de vesti-
ging in een pand van oudere datum. Nieuw is
ook de mogelijkheid, dat bij een bedrijfsruimte be-
horende woning onder hypothecaire garantie mag
worden begrepen.

De staat is nl. bereid onder bepaalde voorwaarden
een garantie te stellen voor een hypothecaire le-
ning van <en hoogste 85% van de stichtingskosten
of de koopsom van het bedrijfspand, resp. van het
bedrijfsgedeelte van het pand inclusief de waarde
van de grond en de daarbij behorende woning tot
een maximum van ƒ 150.000,—.

Dit bedrag kan alleen worden overschreden na
verkregen goedkeuring van de Minister van Eco-
nomische Zaken.

Het Algemeen Waarborgfonds voor de Midden-
stand, waar de aanvragen moeten worden inge-
diend, kan de aanvrager behulpzaam zijn bij het
zoeken van een geldgever.

Bij het indienen van een aanvrage voor een in-
richtingskrediet, een hypothecairkrediet of een
inrichtingskrediet gekombineerd met een hypo-
thecairkrediet, is een bedrag van ƒ 25,— ver-
schuldigd. Dit bedrag wordt, ook wanneer de aan-
vrage wordt afgewezen, niet terugbetaald. Bij in-
williging van de aanvrage wordt door het A.W.M.
(Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand)
een bijdrage in de kosten van behandeling gevor-
derd van ll/2% van het bedrag van het toegewe-
zen krediet met een minimum van ƒ 250, en
een maximum van ƒ 1800,—.

Deze kredietvorm kan ook worden aangevraagd
voor het stichten van een eerste of tweede filiaal.

Borgstellingsfondskrediet

Borgstellingsfondsen kunnen kredieten verstrek-
ken tot een maximum van ƒ 10.000,—. Kleinere
ondernemingen kunnen derhalve, ter bestrijding
van financiële moeilijkheden een beroep doen op
deze kredietmogelijkheid.

Aanvragen in te dienen bij de betreffende Borg-
stellingsfondsen. Natuurlijk moet ook bij deze klei-
nere kredieten de aanvrager aan bepaalde voor-
waarden voldoen. Ook aanvragen voor het bijzon-
der bedrijfskrediet dienen tot een bedrag van
ƒ 5.000,— bij de borgstellingsfondsen te worden
ingediend en voor ƒ 5.000,— tot ƒ 10.000,— of bij
de borgstellingsfondsen of bij de Nederlandsche
Middenstandsbank N.V.

Voor de oplossing van de financieringsproblemen
van vele ondernemers in het Midden- en Kleinbe-
drijf bieden naar wordt aangenomen de hiervoor
beschreven garantie-kredieten vele mogelijkheden.

Wie nog nader wil worden geïnformeerd, kan
zich wenden tot zijn organisatie, tot de krediet-
verlenende instellingen of tot de Rijksconsulent
voor het Midden, en Kleinbedrijf en Toerisme in
zijn provincie.



Fotografeer uw favorieten op de planken . . .

Het maken van foto's in theaters, circussen enz.
is een prachtige mogelijkheid van de moderne fo-
tografie. Vroeger was dit terrein uitsluitend voor-
behouden aan de beroepsman, die of met een su-
percamera en dito verlichtingsattributen aan de
gang kon gaan, of buiten de normale voorstelling
op zijn gemak de zaak in scène zette, verlichte
en opnam.
De moderne hooggevoelige film laat toe dat ook
camera's met een minder lichtsterk objektief ge-
schikt zijn om foto's van zulke onderwerpen te
maken.
De doorsnee kleinbeeldcamera heeft een lens van
ƒ 3,5 of 2,8, maar zelfs een lens van ƒ 4,5 is bij
de huidige stand van zaken al geschikt.
Vanzelfsprekend is ook de camera met een groter
negatiefformaat geschikt mits de lichtsterkte niet
beneden de ƒ 4,5 komt.
Er zijn films welke een gevoeligheid van 27 din
hebben, maar er zijn er ook al gevoeliger soorten
welker gevoeligheid dicht naar de 30 din toegaat.
U kiest de film die voor uw lichtsterkte het best
geschikt is, dus voor ƒ 4,5 neemt u de hoogstge-
voelige film, voor ƒ 3,5 of meer een film van b.v.
25 tot 27 din.

Ontwikkelen
Wie zijn films zelf ontwikkelt weet, dat de gevoe-
ligheid toeneemt naarmate de ontwikkeltijd ver-
lengd wordt. Een film van 27 din die normaal
wordt ontwikkeld op een tijd van b.v. 12-15 minu-
ten, geeft een dekking die ongeveer overeenkomt
met de aangegeven gevoeligheid. Belichten we de
film alsof deze niet 27 maar b.v. 33 din was, en
we ontwikkelen haar langere tijd b.v. 20-25 minu-
ten, dan krijgen we toch een goed gedekt negatief
Uiteraard is de korrel dan grover, maar voor niet
te grote vergrotingen is dit geen bezwaar. Het
zelf experimentereu met deze mogelijkheden is
erg leerzaam.
Bij deze films is vaak een gebruiksaanwijzing
gevoegd waarin deze mogelijkheid is aangegeven,
alsmede de beste soort ontwikkelvloeistof.

Opnametechniek
Wanneer u geen telelens heeft is het het beste
als u niet al te ver van het toneel of de piste ver-
wijderd bent. Een afstand van b.v. 15 tot 20 me-
ter geeft nog zeer goede mogelijkheden.
De belichtingstijd is van deze afstand afhankelijk.
Bij een film van 27 din krijgen we een belichtings-
tijd van 1/50 op ƒ 3,5 bij een gemiddelde theater-
verlichting op een afstand van ongeveer 15 meter
van de bühne.
Deze belichtingstijd is niet geschikt voor al te
snelle bewegingen. Wanneer uw lens geen grotere
lensopeningen toestaat doet u beter te wachten
op rustige momenten.
Bij een flim van plm. 30 din krijgen we onder de
zoeven genoemde omstandigheden een belichting
van 1/100 bij ƒ 3,5.
Vanzelfsprekend gelden deze getallen een gemid-
delde en wij gaan uit van de gedachte dat u de
films niet zelf ontwikkeld. Doet u dit wel, dan
hebt u de gevoeligheid praktisch in eigen hand.
U kunt dan de film van 30 din waarderen op b.v.
35 din of meer.

Weinig licht
Als er een minimum verlichting op het toneel
heerst, dus weinig schijnwerpers en geen groot
licht, blijft de camera met een lens van ƒ 4,5
werkeloos. We wachten dan heel rustig tot er een
maximum aan licht is en gaan dan weer onze
gang.

Bewegingsscherpte
Hoeft niet storend te zijn. Foto's van balletdansers
die een lichte onscherpte tonen geven de illusie
van beweging.
Hetzelfde geldt ten aanzien van b.v. circuspaarden
enz. Laat u dus niet weerhouden om af en toe een
foto te maken met een sluitertijd van 1/25 pf
1/50 seconde, ook dit kan prachtige effekten op-
leveren.

Flitsen
Als uw lens geen foto's toelaat volgens boven-
staand recept, kunt u ook flitsen.
Onthoudt echter één ding, vraag toestemming aan
de direktie. Krijgt u toestemming ga dan rustig
uw gang, maar flits niemand recht in het gezicht.
Bij het flitsen werken we gewoon met het richt-
getal dat op de verpakking van de lampjes is
aangegeven. In theaters kunt u in het algemeen
beter een iets groter en dus sterker lamptype ge-
bruiken, de PF 5 of de MX 5.
Zit u in een circus dicht bij de piste dan gaat het
wel met het kleinere lamptype.

ONZE VOEDING
IN DE VAKANTIE

Gaat u er dit jaar weer op uit met tent of cara-
van? Misschien trekt u in een bungalow of „kam-
peert" u thuis vol plannen voor heerlijke dagtoch-
ten per fiets, auto of t^^- Wat ook uw voorne-
mens zijn, het is en blijBRuttig ook in de vakan-
tie te letten op een goed samengestelde, hygië-
nisch bereide en smakelijke voeding. Het is per
slot de bedoeling, dat u én degenen, die aan uw
zorgen zijn toevertrouwd, zich kunnen herstellen,
meer nog „nieuwe menWn" werden, in staat om
het hoofd te bieden aaj^He problemen, die ze op
hun weg ontmoeten, ajjf goede voeding vraagt
geen extra tijd. Wanneer u voor het vertrek een
aantal menutjes samenstelt, is de keuze gauw
gemaakt. Blijft u langer dan een week weg, dan
hebt u plezier van een 10-tal voorbeelden, die bij
gebruik veel variatie brengen en niet de indruk
geven dat elke weekdag eenzelfde gerecht op tafel
komt. U bent daardoor ook minder afhankelijk
van het zakje frites en de kroket, die voor een
enkele keer een prettige afwisseling kunnen zijn,
maar zeker niet geschikt voor dagelijks gebruik.

VOEDINGSREGELS VOOR IEDEREEN
Wat de samenstelling betreft is er geen verschil
tussen de voeding van „vakantiegangers" en „wer-
kers"; voor beiden gelden dezelfde voedingsregels.
Dat betekent dus dagelijks gebruik maken van:
—• melk, karnemelk of yoghurt - ze verhogen

alle drie de waarde van de maaltijden.
— groente en fruit. U rekent ongeveer ^ kg ge-

kookte en 100 a 125 g rauwe groente per per-
soon en daarnaast iedere dag wat fruit. Denkt
u weer aan de slaatjes deze zomer?

—• dagelijks een stukje vlees, vis, een ei, kaas
of peulvruchten.

— bruin- naast witbrood en voor toespijs of ont-
bijt grove graanprodukten b.v. havermout of
gaar tarwegries.

Tot slot een waarschuwing voor infektie door on-
deugdelijk voedsel.
De mens kan ziek worden doordat hij zich via het
maagdarmkanaal infekteert met bepaalde bacte-
riën, die in levensmiddelen aanwezig zijn. Elke zo-

mer opnieuw en in steeds toenemende mate maakt
de zgn. zomerdiarree of salmonellose haar slacht-
offers. De salmonella bacteriën, die zich onder
gunstige omstandigheden (o.a. warmte en vocht)
bijzonder snel op en in voedsel kunnen vermeer-
deren, komen zeer verspreid voor. Grote hoeveel-
heden bacteriën kunnen salmonellose doen uitbre-
ken. U kunt deze en andere onplezierige infekties
voorkomen door in de eerste plaats aandacht te
schenken aan de gewone hygiënische maatregelen:

was steeds uw handen met water en zeep vóór
u het eten klaarmaakt. Papieren handdoe-
ken zijn erg gemakkelijk wanneer u, vooral
in een vakantieverblijf niet over voldoende
schone handdoeken kunt beschikken.

— wees voorzichtig met drinkwater. Niet alleen
in warme landen maar ook in ons land kan
het water, dat niet afkomstig is van een wa-
terleidingbedrijf, besmettingsgevaar opleve-
ren. In twijfelgevallen kunt u ieder risico ver-
mijden door het drinkwater en het water voor
het wassen van groenten, fruit enz. altijd te
koken.

— voedsel vliegenvrij bewaren, waarbij u uw
keuken en kookgerei zo schoon mogelijk
houdt. Zorg dat al het vuil goed verwijderd
wordt.

Ook de volgende punten zijn van belang:
vers vlees direkt gaar maken, dus in het al-
gemeen goed braden, stoven of koken. Het
gebruik van rauw vlees (tartaar, rauw ge-
hakt) kunt u beter vermijden,
bij verpakte vleeswaren, die tot de zgn. half-
conserven behoren, (b.v. vacuüm verpakte
rookworst) goed op de datum letten, die voor
houdbaarheid is opgegeven,
voedselresten, niet alleen van vlees maar ook
van aardappelen, groente en melktoetjes, al-
leen bewaren wanneer er gelegenheid voor is:
een koelkast of een koele bewaarplaats.
Resten die bewaard worden zo snel mogelijk
afkoelen. Deze resten niet langer dan l dag
bewaren. Wat dan nog overblijft kunt u be-
ter wegdoen.

— het voedsel dat voor de tweede dag gebruikt
wordt steeds goed doorkeken.
zuur geworden melk en karnemelk of yoghurt
met afwijkende geur of smaak niet meer ge-
bruiken.

Het door velen gebruikte aluminiumfolie is géén
bederfwerend verpakkingsmateriaal

„RIJKSGROEPSREGELING
ZELFSTANDIGEN"

Met ingang van l januari 1965 is de nieuwe Al-
gemene Bijstandswet in werking getreden. Op de-
ze wet berust een aantal Rijksgroepsregelingen,
waaronder ook één voor zelfstandigen. Deze
„Rijksgroepsregeling Zelfstandigen", komt in de
plaats van de vroegere Zelfstandigenregeling.
Op grond van deze regeling kan aan bepaalde
zelfstandigen een periodieke uitkering worden
verleend, afgestemd op het normale bedrijfs- of
beroepsinkomen en kan - veelal bij wijze van le-
ning - bedrijfskapitaal worden verstrekt. Aan de-
ze regeling ligt het beginsel ten grondslag, dat
voor zelfstandigen de voor^^ting van de arbeids-
mogelijkheden in het eigen^Kdrijf als doel voorop
dient te staan.

De uitvoering van deze regeling

De uitvoering van deze ri^^^roepsindeling is op-
gedragen aan Burgemees^r en Wethouders van
de gemeente van verblijf van de aanvrager. Op de
beslissingen van B. en W. is beroep mogelijk. In
eerste instantie via een bezwaarschrift bij dit
college en daarna bij Gedeputeerde Staten. Is de
aanvrager het daarna nog niet eens met de ge-
nomen beslissing, dan kan hij tenslotte nog in
hoger beroep gaan bij de Kroon.

Wanneer is de regeling van toepassing ?

Deze kan alleen dan worden toegepast, indien de
zelfstandige door de bestaande instituten voor kre-
dietverlening niet of niet voldoende kan worden
geholpen. Hierbij dient niet alleen te worden ge-
dacht aan bankinstellingen, maar ook aan de
Borgstellingsfondsen voor de Middenstand, het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw en de Waar-
borginstituten voor de Tuinbouw. Deze kredieten
worden op economische gronden verstrekt, ter-
wijl bij de toepassing van de „Rijksgroepsregeling
Zelfstandigen" sociale omstandigheden van door-
slaggevende betekenis kunnen zijn.

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen ?

Dat zijn de ondernemers, die:
a. in het bezit zijn van de voor hun bedrijf of be-

roep wettelijk vereiste vergunningen.

b. geestelijk en lichamelijk geschikt zijn hun be-
drijf of beroep uit te oefenen.

c. nog geen 65 jaar zijn.

d. niet rechtens van hun vrijheid zijn beroofd.

Bij deze voorwaarden kan nog worden opgemerkt,
dat, indien verwacht kan worden, dat de zelf-
standige, ondanks de uitkering, toch geen vol-
doende middelen van bestaan zal kunnen vinden
in de voortzetting van zijn bedrijf of beroep, hem
bijstand kan worden verleend om een ander zelf-
standig bedrijf of beroep te gaan uitoefenen.

Hierbij geldt dan wél, dat de belanghebbende ge-
durende een redelijke tyd reeds zelfstandig moet
zijn geweest. Een en ander ter beoordeling van
Burgemeester en Wethouders. Dit college kan te-
vens voorwaarden stellen met betrekking tot de
bedrijfsvoering of de beroepsuitoefening. Tevens
kan worden voorgeschreven, dat de ondernemer
verplicht is, de aanwijzingen van een of meer met
name te noemen instanties op te volgen.

Administratie

Het verlenen van bijstand is mede afhankelijk van
het inzicht, dat B. en W. heeft kunnen verkrijgen
in de bedrijfsuitoefening van de aanvrager. Een

deugdelijke, overzichtelijke, financiële administra-
tie is hiervoor noodzakelijk.

Uitkering-en

Uitkeringen, die krachtens de „Rijksgroepsrege-
ling Zelfstandigen" kunnen worden verleend, zijn
afhankelijk van de omstandigheden waarin de
aanvrager en zijn bedrijf verkeren. Er zijn twee
mogelijkheden:

1. zij, die met behulp van krachtens de regeling
te treffen voorzieningen in staat en in de ge-
legenheid zijn hun bedrijf of beroep voort te
zetten of tijdelijk door een vervanger te doen
voortzetten.

2. zij, die hun beroep of bedrijf tijdelijk niet of na-
genoeg niet kunnen uitoefenen of doen uitoe-
fenen.

De voorzieningen voor zelfstandigen bedoeld on-
der 1., zullen bij voorkeur gericht zijn op de be-
drijfs- of beroepsuitoefening. Deze bijstand be-
staat uit:
a. een rentedragend krediet. De hoogte van de

rente wordt door B. en W. vastgesteld op grond
van de te verwachten financiële uitkomsten van
uitoefening van het bedrijf of het beroep.

b. een renteloos krediet. (Voor a. en b. stellen B.
en W. een aflossingsregeling vast.)

c. een bedrag om niet.
Het college van B. en W. overweegt deze moge-
lijkheden in de vermelde volgorde. Een kombinatie
daarvan is mogelijk. Bij het verlenen van een uit-
kering kunnen, in overleg met de aanvrager, blin-
dende aanwijzingen worden gegeven, die een juiste
besteding van de verstrekte gelden verzekeren.
Maximum-bedragen worden in de regeling niet
genoemd.

De uitkeringen waarvoor de zelfstandigen, be-
doeld onder 2. in aanmerking kunnen komen, dra-
gen meer het karakter van voorzieningen in de
persoonlijke behoeften.
Grondslag hiervoor is een periodieke uitkering,
welke naar een percentage van het genoten inko-
men wordt berekend. Eventuele door de aanvrager
op andere wijze Verkregen inkomsten, worden in
mindering gebracht. Het percentage van het ge-
noten inkomen, dat als maatstaf voor uitkering
geldt, bedraagt voor:
a. kostwinners 75%
b. alleenstaanden, niet jonger dan 18 jaar, 60%
c. thuiswonenden, niet jonger dan 18 jaar, 45%
Hiervoor gelden wél maximum-bedragen, die pe-
riodiek kunnen worden herzien. Deze bedragen
kunnen worden verhoogd met kinderbijslag, een
vergoeding voor vaste bedrijfslasten en de pre-
miekosten van verzekering tegen geldelijke ge-
volgen van arbeidsongeschiktheid en met de pre-
miekosten voor geneeskundige verzorging. Naast
deze uitkeringen kan al dan niet rentedragend
krediet of een bedrag a fonds perdu worden ver-
leend, gericht op de instandhouding van het tij-
delijk niet uitgeoefende bedrijf of beroep.

Last van vliegen
en muggen?

Koop nu!
ROXASECT

De vc'üige
insectenspray

in de oranje bus

DROGISTERIJ

,DeOldeMeulle'
Gediplomeerd drogist

J. M. van der Wal & Zn

Zoekt u voor uw geld een

Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6 M: % rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

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

YQQR ...

VAAS:

fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460

Te koop: Nieuwe aardappe>-
len bij A. Walgemoet,
Hanekamp 9, na 6 uur

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVERE N
voor het mesthok.

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES

'ZO et per kg in prijs
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Kleermakerij
SCHOENAKER
Ruurloseweg 41
Telefoon 1478

Het adres voor goede

maatkleding
chemisch reinigen en
alle voorkomende ver-
ander- of reparatie-
werkzaamheden.

STEEDS TOT UW
DIENST

Bupro-yas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Siemerink
Vorden



fl ANNY GERRITSEN

Inplaats van kaarten
n
X
X
X
X
M

hebben de eer u, mede namens wederzijdse Q
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen A
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal /(
plaats hebben op vrijdag 5 augustus a.s. om U
1.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. X
Kerkelijke inzegening in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden om 2.00 uur door de
Weieerwaarde Heer ds. J. H. Jansen. X

^ Vorden, juli 1966 ^
W Zutphenseweg C 67 d / Enkweg 15 U

V Toekomstig adres: Hanekamp 13, Vorden. ^

X Receptie van 3.30-5.00 uur in hotel „'t Wa- X
W pen van Vorden" (F. P. Smit). ^
U Vj

Teenager's Koor
Meisjes van 12-16 jaar die graag lid willen wor-
den van een teenagerkoor dat met september zal
starten kunnen zich hiervoor opgeven bij

Mevr. Klein Brinke, Stationsweg 18

Mevr. van Til, Molenweg 32

Mevr. Groot Obbink, Dorpsstraat 8

Mevr. Jurriens, 't Hoge 43

Mevr. Weustenenk, 't Hoge 31

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Doorsmeren
m Olieverversen

BBBBIB Shellina kant en
klaar uit de pomp

Aufo- Motor- en Bromf/efsbedn/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

AUTOLAKKI iN

MEER DAN 500 KLEUREN IN

VOORRAAD!

Het Verfnuis
Enorme sortering
Billijke prijzen

Hebt u de boeken al besteld ?

Het adres:

Boek- en kantoorboekhandel

Fa. HIETBMNK
Telefoon 1253

Nooit meer
aardappelen schillen!

Aardappels schillen, wortels schrap-
pen dat doet in enkele minuten de

tornado elektrische
schrapmachine
Deze ideale huishoudhulp is verkrijg-
baar in drie maten.

Eén, twee of drie kg aardappelen.

DAT MOET U KOMEN ZIEN

6. Emsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Opgave voor levering van

brandstoffen tegen zomerprijs
is nog mogelijk tot l augustus a.s.

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 1232

Gaarne terug, lege bruikleen

f r u i l k i s t e n
Terugbezorgen bij:

FA GROOT OBBINK, DORP
en
FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER

adidas
met \ de banden 3

vo alscho,ën

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VANAF l T/M 13 AUGUSTUS

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
F A. A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TE L. (05752)1314|

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

GESLOTEN WEGENS

vakantie
VAN l T/M 13 AUGUSTUS

Vakantieopruiming
200 gram boterhamworst

200 gram hoofdkaas

200 gram gekruide ham

200 gram kalfspatee

2 kg vet spek

50

50

100

100

200

M. Krijt Dorpsstraat

Het regent weer
koopjes in ALBERS'
zelfbediening

WITTE OF RODE DRUIVEIVSAP nu per fles 129

ZUIVERE APPELSAP deze week per 2 flessen 109

GEZINSFLESSEN SLASAUS nu per fles 89

JAMPOTTEN KNAKWORST inhoud 8 stuks 98

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
bij elke kilo SUIKER, 8 REPEN CHOCOLADE voor 98

Bij elke 500 gram KAAS (belegen of jong)
10 EIEREN voor 80

KOOPJE, KOOPJE

Litersblikken DOPERWTEN

Elk tweede blik

69
59

Dubbele pakken CUSTARD geen 66 et maar 59

A.J.P. PUDDING, diverse smaken 3 pakjes voor 59

MENTOSROLLEN 3 rollen geen 75 et maar 59

VRUCHTENKOEKJES heerlijk snoepje, 200 gram 49

ZOUTE PINDA'S 2 pakjes 130
HET DERDE PAKJE GRATIS

GROTE CHINESE PINDA'S per zak 59

elke tweede zak 49

KARNEMELKZEEP bij 3 stuk pracht tandenborstel GRATIS

Tegen inlevering van deze waardebon, ontvangt u

200 GRAM BOTERHAMWORST VOOR

39 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. A L B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Mevrouw Feith ,,De Belten"
Vorden^^ 6607 vraagt een
meisje ^T haar vanaf 16-8
voor 14 dagen kan helpen
met het verzorgen van 3
kleinkindei'en, (5, 3 jaar en
baby).

Te koop: Goed onderhouden
meisjesfiets, 5-8 jaar.
D. Gotink, E 112, Medler

Te koop: Eén Zundapp-
bromfiets, i.p.st., bouwjaar
1963 bij J. F. Hoebink,
Ruurlosew. B 87, Hengelo
(Gld.) 's avonds na 6 uur

Te koop: l jongensfiets, 8-
12 jaar. Groot Jebbink, E 6
Vorden

Te koop: Nieuwe aardappe-
len. J. B. Wuestenenk,
„Veldkamp" D 33, Vorden

Te koop: 25 are zware rog-
ge. Briefjes inleveren voor
maandag l aug. 's avonds
voor 8 uur bij A. A. Hoe-
bink, Eikenlaan D 138 a,
Kranenburg

Bij inschrijving te koop: 50
are haver én gerst plus 25
are haver. Briefjes inleve-
ren voor of op maandag l
augustus. Tevens een kom-
pleet paardetuig en een
mooie kast, half lig half
hang. A. J. Langeler, Linde
E 41, Vorden

Bij inschrijving te koop:
1,70 ha gerst in 2 percelen.
Briefjes inleveren voor of
op zaterdag 30 juli bij
H. te Veldhuis, D 156, Med-
ler, Vorden

Te koop: Mooie jonge hond.
G. Vliem, B 13, „De Eerste-
ling"

Te koop: 2 vroege ooilam-
meren. Van de Peijl, „Tiro"
Vorden

Te koop: 4 r.b. nieuwmelkte
koeien 20-25 liter melk per
dag. Veehandel Vlogman.

Te koop: Slachthaantjes.
G. J. Bloemendaal, Wich-
mond

Te koop: Jonge konynen en
kinderwagen ƒ 40,—-.
Stationsweg 21

paardebloem
en vele andere, lastige onkruiden worden
gemakkelijk en snel door het meststoffen-
mengsel 20-5-5 (chloorh.,onth.Jnr. 600) met
Scotts-onkruidverdelger vernietigd.
Tegelijkertijd krijgen de grassen voedings-
stoffen om de plaats van de onkruiden snel
in te nemen en zich zo tot een diep groen
grastapijt te ontwikkelen.
Scotts-gazonmest met onkruidverdelger is
gelijkmatig fijn van korrel, laag in gewicht,
gemakkelijk te bewaren en met een WOLF-
strooiwagen droog en schoon uitte strooien.

garandeert een mooi gazon

verkrijgbaar bij:

G.EmsörcekenZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Velour Sweaters
IN MODERNE KLEUREN

VOOR KINDEREN, DAMES
EN HEREN

Verkrijgbaar bij:

RAADHUISSTR.. VORDEN
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WELLING 99

BORCULO EN VOKDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U:

5-daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon O 57 52 - 14 41

A6
Huiseigenaars opgelet!
de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen
slagregens (A 6 is een chemisch produkt, dat alleen in
het warme jaargetijde verwerkt kan worden).

10 JAAR GARANTIE
Alleenverkoop voor Vorden:

SCHILDERSBEDRIJF WESTERHOF v/h v. d. WAL
Het Hoge la — Telefoon 1208

Brandstoffen
NU NOG TEGEN DE LAAGSTE ZOMERPRIJZE
Grote sortering — Prima kwaliteiten

Benzine Super 44 et p. Ii

Gas

Olie

BUPRO GAS ZONDER STATIEGELD
GASKACHELS - GASTOESTELLEN NERGENS
GOEDKOPER

GRATIS STOOKADVIEZEN
Vraagt eens onze prijzen

Wegens vakantie gesloten
VAN l TOT 15 AUGUSTUS

Benzine en gas bhjft geopend, Enkweg 3, telefoon 1811

6. WEULEN KRANENBURG
Ruurloseweg 45 — Telefoon 1217

Elke 2e fles Mosel Blümchem van 259 et
l zak a 500 gram chocoladehagel melk van . . . 159 et
1 zak a 500 gram chocoladehagel puur van . . . 149 et
6 kinderreepjes (melk of puur) van 60 et
2 blikken tuinerwten M II van 166 et

l blikje ham met eieren van 125 et

Alle Spar jam deze week met ,
l fles druivensap (rood of wit)
l fles appelsap
l fles Jus d'Orange
l rol Marie biskwie
l flesje Spar tomatensap
l blik a 404 gram ananas
150 gram Berliner nu
100 gram ham nu

voor 209 et — 10%
voor 149 et — 10%
voor 139 et — 10%
voor 49 et — 10%
voor 118 et

voor 100 et

. 20% zegelkorting
149 et - 30 et „
69 et - 14 et „

195 et - 39 et „
63 et - 13 et „
36 et - 7 et „

120 et - 24 et „
68 et - 7 et „
64 et - 6 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 8 7 9

Verlies door bederf
is voorgoed voorbij

IN EEN KOELKAST VAN

Siyma of Erres
MET RUIMTE VOOR DE
TOEKOMST.
GÉÉN BEDERF MEER MOGELIJK.

Koelkast 136 liter inhoud f 298,-
Voor ieder gezin de juiste inhouds-
maat.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
kleurenfolder.

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN l T/M 6 AUGUSTUS

A. J. LETTINK
SMEDERIJ

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1^)

ZONDAG 31 JULI, 8 UUR:

Big Sam
met: John Wayne, Stewart Granger.

TOEGANG 14 JAAR

Onderl. Brandwaarborpij.
Vorden
Kantoor :
J. H. te Paske, Almenseweg 27, Vorden

VAKANTIE
VAN 30 JULI - 6 AUGUSTUS

Voor spoedgevallen kan men zich wenden tot
de heer H. J. Gotink, Wilhelminalaan 16, Vorden

Garage
Kisrz

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen bo-
ven ƒ 2.500,— wordt een half jaar gegarandeerd.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN — HERENSALON
VAN l T/M 10 AUGUSTUS

Kapsalon BEERNING

W
Vorden

Zonierprograniina
Voor de maanden juli en augustus 1966

ELKE MAANDAGAVOND
Avondwandeling onder leiding, langs
Vordens mooiste plekjes, vanaf Kerk-
plein. In juli vertrek 7.30 uur in au-
gustus 7 uur. 50 cent per persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder
deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur
vanaf Kerkplein, ƒ l,— per persoon
beneden 16 jaar 50 cent.

WOENSDAGAVOND 27 JULI
Finale touwtrekken op het terrein
achter café „De Zon", aanvang 7.30
uur. Tevens gezellige markt en ker-
mis op het Marktplein.

Uw reddend bloed
De leden van het comité „Bloedplasma" zullen in
de maand augustus huis aan huis bezoeken tot
werving vmn

nieuwe donors
Vooral gij jongeren, de lijdende
evenmens rekent op u.

Ouders, spreekt het dadelijk af mot uw kinderen.

Het comité:
H. Folmer, voorzitter, telefoon 1563
W. ter Haar, sekretaris

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 80 JULI

Dansen
Beat- en dansorkest
„THE WHITE WAVES"

Uit voorraad af te geven: De volgende soorten

Stoppelknollen
GELRIA
MOMMERSTEEG
VEKO
JOBE
TROFEE
BARENZA

Fa.J.W.AIbers
Telefoon 1232

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 5 T/M 20 AUGUSTUS

Siemerink
Horlogerie - Optiek . Vorden

Regendoorslag
onzichtbaar fluateren, 10 jaar
rantie.

Vochtige muren
binnen 2 weken droog.

Afdichtingskit
langs kozijnen met brede naden
waterdicht maken.

J. M. Uiterweerd
Schildersbedrijf
Verfhandel


