
Donderdag 7 augustus 1969
37e jaargang no. 19
Uitgave drukkery Weevers v/h Wolten, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 06752-1404 . Giro 1205867

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

l ^^^^•^Mnr
Kerkdiensten

ZONDAG W AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds Th. P. van Belzen

19.00 uur ds N. Schelhaas uit Lochem

R.K. kerk dorp
l c 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 zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 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 18.00 uur tot en met-maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

Mejuff rouw H. M. Lensëlink avn 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

VAKANTIE BEGRAFENISONDERNEMING
HERV. DIAKONIE A. DE JONGE

van 25 juli tot 11 augustus. Voor sterfgevallen en
lijkauto tel. 05750-3479 te Zutphen of bij de heer
J. Papperse, Smidsstraat 13 te Vorden

BURGERLIJKE
STAND

Geb.: Margriet Else d.v. H. J. Westerveld en E.
van der Wal
Ondertr.: E. J. Lettink en G. H. Valkeman
Overl.: Staal, Hendrikus Adrianus; oud 76 jaar;
ongehuwd

Nutsfloralia
Zoals al vele jaren het geval is, geeft nutsfloralia
ook nu weer de gelegenheid tot het volgen van een
kursus in bloemschikken. Deze wordt gegeven door
een doorgewinterde vakman en ongetwijfeld neemt
elke deelnemer (ster) er veel van mee.
Honderden bloemenliefhebsters gingen u al voor
in de loop der jaren, komt u ook eens en maak een
kursus mee.
U zult er vast geen spijt van hebben, integendeel,
u leert dan ook hoe van een paar bloemen een aar-
dig bloemstukje gemaakt kan worden.
Voor nadere bijzonderheden zie adv. in dit blad.

In memoriam

pater Mamertus Staal ofm
In het Franciscanenklooster op de Kranenburg is
zaterdag j.l . na een kortstondige ziekte overleden,
de z.e. pater Mamertus Staal ofm., in leven oud
pastoor van Bolsward en Woerden. Pater Staal die
vanaf augustus 1967 rustend was in het Kranen-
burgse klooster was in de kommuniteit een gezien
medebroeder.
Hij was één bijzonder ijverig priester en een ge-
moedelijk mens die zijn laatste levensjaren in duld-
zaamheid doorbracht. Hij werd in Twentr geboren
op 20 november 1892 te Hengelo en deed op 7
september 1914 te Alverna z i j n intrede bij de paters
Franciscanen. Op 9 september 1918 deed hij zijn
plechtige Professie te Weert, waarna hij op 6 mrt
1921 te Weert tot priester werd gewijd. Na de
eloquentie-kursus te Maastricht was hij verbonden
aan het Centraal Bureau der Derde Orde te Weert
en voerde daar, mede de redaktie van enkele tijd-
schriften, van 1922-1932. Van 1932-1944 was hij
kapelaan te Venlo, Den Haag en Haarlem (H.
Antonius), waar hij van 1941-1944 tevens praeses
was. Van april 1944-aug. 1949 was hij pastoor en
preases te Bolsward en daarna tot augustus 1958
idem te Woerden. Van augustus 1958 tot medio
augustus 1967 was hij rektor van het Zusterskloos-
ter Mater Dei te Loenen aan de Vecht. Hij had in
de loop der jaren een grote vriendenkring gekre-
gen, wat altijd aan zijn post te merken was.
Woensdagmorgen om 10.30 uur vond de plech-
tige uitvaartdienst plaats en begrafenis op het RK
Kerkhof te ^Kranenburg.

Kampioensrit KNMV
Naar wij vernemen is de organisatie van de jaar-
lijkse kampioensrit der KNMV toegewezen aan de
organisatiekommissie Oost-Gelderlandrit. Deze 2-
daagse rit wordt gereden op 31 oktober en l nov.
Elke dag wordt er 300 kilometer gereden. De Oost-
Gelderland Rit vindt plaats op 4 oktober.

Orienteringsavo^dwandeling
Medler viel in hW water *
Pluvius heof t raferdagavond behoorlijk 'huisgehou-
den en was er aansprakelijk voor dat de traditio-
nele oriënterings-avondwandeling op het Medler
letterlijk in het water \^fe
In cafe-restaurant 't Wapen van 't Medler hadden
zich zaterdagavond al een groot aantal wandelaars
hoofdzakelijk jongeren, laten inschrijven in totaal
105 personen (29 groepen) en na een klein on-
weersbuitje tegen half acht klaarde het weer op.
Het bestuur van de Oranjevereniging 'Medler' die
het initiatief tot deze jaarlijkse avondwandeling had
genomen, gaf om tien minuten voor acht het start-
sein voor de eerste groep.
Nadat een 20-tal groepen met routebeschrijving op
pad waren gestuurd, begon het plotseling weer te
regenen, zodat men in overmacht besloot om de
wandeling niet door te laten gaan. Degenen, die
reeds voor achten waren gestart hadden inmidels
een prachtige route gelopen, die leidde langs on-
bekende bospaadjes en weggetjes onder het land-
goed 't Onstein, waartoe men de bereidwillige me-
dewerking had gekregen van de landgoedeigenaar
en zijn jachtopziener. Tijdens de wandeling waren
er diverse kontroles waar allerlei vragen moesten
worden beantwoord. Geen der deelnemers haalde
de finish, omdat men alle wandelaars achterhaalde
en degenen, die niet op eigen initiatief terugkwamen
met de auto weer naar het beginpunt bracht.
Figuurli jk viel dit evenement niet in het water,
want onder alle deelnemers - ook degenen die niet
gestart waren - werden de prijzen (geldbedragen)
verloot. Deze vielen ten deel aan de volgende groe-
pen: Ie prijs Groep Erna Groot Nuelend, 2e prijs
Groep Wolterink, 3e prijs Groep Klein Wassink,
4e prijs Groep Aalt van Bruggen, 5e prijs Groep R.
Groot Nuelend, 6e prijs Groep Denkers.
Na afloop was er voor allen nog gelegenheid om
een gezellig dansje te maken, waar gretig gebruik
van werd gemaakt, zodat deze avond toch nog een
leuk slot kreeg. Op zaterdagavond 30 augustus
hoopt het Medlerfeestkomité wederom een oriën-
teringsavondwandeling te houden, voorafgaande
aan het jaarlijkse Oranjefeest aan de Medlertol.
Men hoopt echter dat de weergoden dan meer zul-
len meewerken.

Achtkastelentocht
Aan de achtkastelentocht die woensdagmiddag
werd gehouden werd door 208 personen deelgeno-
men. De avondwandeling trok ditmaal een tien-
tal deelnemers.

Trainerslicentie voor de hr Top
De voetbalvereniging Vorden heeft bericht ont-
vangen dat de KNVB toestemming heeft verleend
dat de heer D. Top uit Zutphen tot l mei 1970 als
trainer voor genoemde vereniging mag optreden.

Overschrijvingen
Per l augustus is de Zutphaniaspeler P. L. Kraa-
yeveld overschrijving verleend naar de w Vorden.
De volgende spelers zullen per l augustus Vorden
verlaten en uitkomen voor Ratti: W. Koers, G.
Huitink, H. Bijen, H. Russchen. Jan Arfman zal
per l augustus uitkomen voor de Witkampers uit
Laren.

frette vierde kaar verjaardag

Nog altijd is het niet rustig rondom prinses
Irene. Na haar huwelijk op 29 april 1964 in
Rome vestigde het paar zich weliswaar in
Madrid, maar de Spaanse regering erkende
niet de aanspraken die 'haar echtgenoot prins
Charles Hugo van Bourbon - Parma op de
Spaanse troon maakte. Geregeld ontstonden
moeilijkheden tijdens samenkomsten van de
Carlisten in Noord-Spanje, die door prinses
Irene werden bijgewoond. Haar echtgenoot
liet zich daarbij dit jaar woorden ontvallen,
'die het staatshoofd Franco niet zinden. Prins
Charles Hugo kreeg aanzegging Spanje te
verlaten en vestigde zich tijdelijk in Zuid-
Frankrijk, terwijl zijn vrouw op hun appar-
tement in Madrid het sekretariaat bleef be-
heren. Die toestand zou niet lang duren. Fran-
co maakte al spoedig duidelijk, dat pr. Char-
les Hugo nimmer de Spaanse troon zou mo-
gen bezetten. Rusteloos reisde het jonge paar
door Europa, kwam nu eens in Nederland,
zocht dan weer onderdak in Oostenrijk, of in
Italië. Nu heeft het paar ook het luxueuze
appartement in Madrid opgegeven.
Maar waar prinses Irene ook verschijnt, over-
al oogst zij bewonderende blikken. Niet van-
wege haar politieke aktiviteiten, maar meer
om haar opvallende verschijning. In de vijf
jaren dat zij gehuwd is, groeide zij uit tot
een mondaine, knappe vrouw.
Op dinsdag 5 augustus heeft de koninklijke
familie de 30ste verjaardag van de tweede
dochter des huizes gevierd. Niet in Nederland
maar in het Italiaanse buitenverblijf te Porto
Krcole. Tegen het einde van het jaar zal de
prinses Irene zich wel uit het openbare leven
terugtrekken. Zij verwacht immers over zeven
maanden haar eerste baby. Mogelijk zal zij
dan in eigen gezinnetje een nieuwe levenstaak
vinden en kan het moederschap een grote
troost zijn ter vervanging van de vervlogen
aspiraties.

Zuivelfabriqg werd touwtrekkampioen van Vorden
Voor de finale touwtrekken om het kampioenschap
van Vorden, dat woensdagavond nabij motel de
Zon werd gehouden, bestond flinke belangstelling.
Namens het VVV sprak sekretaris Eyerkamp een
kort openingswoord, waarna met de verschillende
wedstrijden een begin kon worden gemaakt.
Na de eerste ronde op woensdag 16 juli hadden
de teams van de Zuivelfabriek en de motorklub De
Graafschaprijders zich aan de kop van de ranglijst
genesteld met elk 12 punten. Aangezien het team
van de fa Dostal dat met 10 punten op de derde
plaats prijkte, deze avond niet verscheen, was het
duidelijk, dat de strijd tussen eerstgenoemde ploe-
gen zou gaan.
De laatste wedstrijd moest n.l. uitmaken wie zic'h
kampioen van Vorden mocht noemen.
Het werd een uitermate spannende finale en meer
nog het werd een prestigestrijd. Het vi jf tal van de
Graafschaprijders werd n.l. gecoached door Dick
Pardijs, terwijl zijn broer Johan als leider van de
Zuivelfabriek optrad. Aanvankelijk leek het er op
dat de motorrijders door Dick Pardijs naar de over-
winning zouden worden geschreeuwd, want het
team was op een gegeven ogenblik nog maar enkele
cm van de overwinning af. De Zuivelfabriek kwam
echter op een geweldige manier terug en slaagde
er in, de Graafschaprijders over de streep te trek-
ken. Dit onder luid gejuich van de talrijke toe-
schouwers.
Naast het vijf tal van Dostal dat verstek liet gaan,
ontbraken deze avond ook ten Have l en 2 als-
mede Jong Gelre op het appèl. De uitslagen van
de diverse wedstrijden waren:
Jong Gelre-Groot Bramel 0-2 regl., Dostal 2-De
Graafschaprijders 0-2 regl., Zuivelfabriek-ten Ha-
ve 2 2-0 regl., Jong Gelre-Woltering 0-2 regl., de

Boonk-PTT 2-0, Dostal 2-Groot Bramel 0-2 regl.,
Jong Gelre-ten Have l 0-2 regl., ten Have 2-Wol-
tering 0-2 regl., ten Have l-Graafschaprijders 0-2
regl., Dostal l-Zuivelfabriek 0-2, Jong Gelre-PTT
0-2 regl., de Boonk-Woltering 2-0, Dostal l-De
Graafschaprijders 0-2, Dostal 2-de Boonk 0-2 regl.,
Zuivelfabriek-Groot Bramel 2-0, Dostal l-PTT
2-0, Groot Bramel-Woltering 2-0, Dostal l-Dos-
tal 2 2-0 regl., ten Have l-de Boonk 0-2 regl.,
Groot Bramel-PTT 0-2, Dostal 2-Woltering 0-2
regl., Zuivelfabriek-Graafschaprijders 2-0.
De eindstand werd aldus: l Zuivelfabriek 20 pun-
ten, 2 Graafschaprijders 18, de Boonk 16, 4 Dos-
tal l 14, 5 t.m. 7 Woltering, Groot Bramel en de
Boonk 2 met 10 punten, 8 ten Have l met 2 pnt.
Het vijftal van de Zuivelfabriek kwam door deze
prestatie in het bezit van de herinneringsbeker die
door het VVV bestuur beschikbaar was gesteld,
terwijl het bovendien de wisselbeker voor een jaar
mee naar huis mocht nemen. Deze wisselbeker waar
voor de eerste keer om werd gestreden, was aan-
geboden door de fa Hartman. Tussen de bedrijven
door konden de aanwezigen genieten van een de-
monstratie touwtrekken door leden van de Medler
touwtrekvereniging (waarvan enkele leden in sep-
tember deel zullen nemen aan de wereldkampioen-
schappen in Ierland).
Het was niet zomaar een partij touwtrekken; want
de verliezende partij werd onder grote hilariteit
door een kuil vol water getrokken. Na afloop bracht
de heer Kamperman allen dank voor het doen sla-
gen van deze touwtrekwedstrijden. De organisatie
was in handen van de Medler touwtrekvereniging
De heer Knoef fungeerde deze avond als arbiter
terwijl de heer W. Wolbert één en ander toelichtte
De geluidsinstallatie was van de fa Wolsink.

Waterpolo
Naar ons werd medegedeeld zullen de heren van
Vorden zaterdagavond 23 augustus deelnemen aan
een waterpolotournooi dat wordt, georganiseerd
door de Winterswijkse poloclub WWV. Het ligt
in de bedoeling dat 'het tournooi bij kunstlicht ge-
speeld wordt. Zaterdagmiddag 23 augustus vindt
er een aspirantentournooi plaats in Winterswijk,
waaraan ook door de jeugd van Vorden wordt deel-
genomen. Zaterdag 30 augustus nemen de heren
van Vorden deel aan een polotournooi in Doesburg
dat wordt georganiseerd door DWV.
Ter afsluiting van het zomerseizoen nemen de dame
en heren van Vorden in het weekend van 6 en 7
september deel aan een tweedaags tournooi dat
wordt georganiseerd door de Ravijn uit N ij verdal.

Vorden tegen Grolse Boys
De voetbalvereniging Vorden zal met haar eerste
elftal deelnemen aan het zgn. Kermistournooi dat
wordt georganiseerd door de w Grolse Boys. Vor-
den komt op 10 augustus uit tegen de organiseren-
de vereniging. De ontmoeting begint om 13.00 uur.
Een week later, zondag 17 augustus, speelt de win-
naar van deze ontmoeting tegen de winnaar van de
wedstrijd Bredevoort-Deo.

Voetbalwedstrijd mil. elftal
Op donderdag 14 augustus speelt de voetbalver-
eniging Vorden een wedstrijd tegen het Militaire
Elftal van de legerplaats Holterhoek.

Het belooft een spannende strijd te worden, gezien
de resultaten die het Militaire Elftal reeds tegen
diverse andere elftallen boekte. De baten van deze
wedstrijd zijn bestemd voor het Blindeninstituut
Bartiméus te Zeist. Komt allen kijken naar deze
ongetwijfeld spannende wedstrijd, waarvan de aan-
vang is bepaald op 19.30 uur. Zie verder de ad-
vertentie in dit blad.

Reunie w Vorden
Naar ons door de feestkommissie van de voetbal-
vereniging Vorden werd medegedeeld, is van ver-
schillende oud-leden een schrijven ontvangen waar-
in vermeldt, dat men gehoor geeft aan de uitnodi-
ging om op vrijdagavond 29 augustus de reunie bij
te wonen in de kantine op het gemeentelijk sport-
park. Deze reunie vormt een onderdeel van de fes-
tiviteiten die ter gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum worden gehouden. Tot 31 juli kunnen oud-
leden zich alsnog voor deze avond op geven.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

FLESSEN

LIMONADE
Gazeuse

VOOR

PAKKET
5 SCHRIFTEN EN

2 KLADBLOKS

lUt
HAMBURGERS

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

3 stuks

VARKENSLEVER

MALS RIBSTUK

500 gram

500 gram

500 gram

98
98
178

GEBRADEN GEHAKT

ZURE ZULT

HAMWORST

HAM k

150 gram 79

150 gram 49

150 gram 109

150 gram 115

en
HANDPEREN l kg

BLOEMKOOL per stuk

JELLOW anderhalve kilo

PERZIKEN 10 stuks

TOMATEN l kg

Grote zak

Pinda's

Busje

50 gram

WITTE
PEPER

79

Beanty

TOILET

3 stuk

89

Prima

VILT-
STIFTEN

div. kleuren
per stuk

169
LA-RONDE

Vruchten-Wijn

2 zakjes

KNORR

KIPPEN-
SOEP

119

rood of
wit

Marie

BISKWIE

3 rollen nu

voor

99

Koopmans

CUSTARD

pak a

400 gram

65
O GRAM UNOX

ER STUK Rookworst 139

Penny
wafels

Pak

LANGE

VINGERS

79

Empress

ZALM

rose
kwaliteit

189

JAM

van Geurts

div. smaken

79

KOFFIE

KOEKEN

2 pakken

98

Grote zak

Golden
Wonder
CHIPS

89
Blik Unox

Tomaten
soep

79

Praset
HAARSPRAY

met

3 HAARKRULLERS

gratis

2 ROL

Smarius
beschuit

65

GROOT BLIK 425 GRAM

Fruit
cocktail



Geboren:
Margriet Else
Roepnaam: Margrit
Dochter van
E. Westerveld-v.d. Wal
H. J. Westerveld
Vorden, 2 aug. 1969
het Kerspel 4

Voor uw blijk van mede-
leven, dat wij mochten
ontvangen na het over-
lijden van onze lieve
moeder, groot- en over-
grootmoeder

H. Jansen-Berendscn
betuigen wij u onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
R. G. J. Kuypers
J. H. Kuypers-Jansen
Vorden, aug. 1969
Dorpsstraat 12

Te koop: elektrische
schakelklok, V/2 jr oud
W. Onstenk
B 28, Vorden

Te koop: l ha haverstro
W. A. Eskes, Schoolw.
14, Vierakker
Tel. 05754-434

VORDENS
MANNENKOOR
A.s. maandag hervatting
repetities

Te koop: stamslabonen
stoksnijbonen en vroege
aardappelen 'Perfect'
H. Broyl, Rietgeweg 2
Warken

OF 35CHHPPEN...
SLflflDT U VOORDELIGER BU

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gedeeltelijke boedelver-
koop van mev. Hilferink-
Wolsink, 't Hoge 3
te Vorden, te houden op
zaterdag 9 aug. a.s. tus-
sen 9 en 12 uur, waarbij
ten verkoop wordt aan-
geboden: l ameublement
best. uit: rooktafel, dres-
soir, 2 fauteuils, 4 stoelen
uittrektafel, vloerkleed en
losse kleedjes, huiskamer
lamp, keukentafel en
theekastje, keukenstoelen
3-pits gasstel, handnaai-
machine + tafel, linnen-
kast, 2 bedspiralen (twee
persoons).

Te koop: Opel Kadett
bouwj. 1964, in goede
staat 40.000 km gelopen
A. H. Aalderink, Vor-
denseweg 37 (aan de
ringweg) Hengelo G.

Te koop: konijnen
Gotink 't Addink, C 30
Vorden

Te koop: 2-persoons le-
dikant met spiraal in zeer
goede staat. Tragter
Zutph.weg 95, Vorden

Te koop: een in prima
staat verk. damesbrom-
mer met WA bewijs tot
1-3-1970 en een z.g.a.n.
huishoudkachel hetelucht
bij L. Klein Geltink
Hengelosew. 11 Vorden

Te koop: 2 N.L. premie-
beren 8 mnd. oud Vader
Christ KI Gelderland bij
M Ruesink
Leuke, Vorden

Gevraagd: flink meisje
winkel en huishouding
ten Brinke C 63a
Zutph.weg - tel. 1415

En toch is... Uiterweerd uw schilder
Voor al uw

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

GEVRAAGD

CHAUFFEUR

met ervaring
voor gas en tankwagen

Voor ons kantoor

ZELFSTANDIGE

KRACHT
mnl. of vrl.

voor enkele dagen p. week

FA N. J. KEUNE
Nijverheidsweg - Vorden - Telefoon 1736

GEVRAAGD

MONSTERNEMER

voor de buurtschappen Koekoek-
straat en Hackfort.

Zich te melden:

RUND VEEFOK VERENIGING

'DE CENTRALE'

p.a. Zuivelfabriek Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade

Alpensnitsels
Slavïnken
Sausïjsjes
Biefstuk

Rund-, kalfeu en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

voor
gezond en

sterk
produktievee

LADDERS

in elke gewenste lengte.
Zowel hout als aluminium

Vanzelfsprekend bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

soorten

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e Vorden - Tel. 05752-6781

^ WESSANEN
^—^_>o_«n_i

WORMERVEER

l Halve liter KOFFIEMELK van 112 voor 89
Pot BRUINE BONEN van 90 voor 79

A Zak Lange Jan CANDY CHEWS W- 69

500 gram JONGE KAAS 218

Blik Spar TOMATENSOEP van 95 voor 69

3 pak MARGARINE van 105 voor 93

200 gram LEVERWORST 79

2 BALLPOINTS van 170 voor H9

l doos a l kilo BISCUITS 198

Fles SPAR-RANJA 129

REMMERS
supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VOETBALWEDSTRIJD

VORDEN

MILITAIR ELFTAL

op donderdag 14 augustus 1969
terrein Vorden

w Aanvang 19.30 uur

^ Entree f l,—
••*•• Kinderen t.m. 16 jaar f 0,50

Opbrengst bestemd voor BLINDENINST1TUUT BARTIMÉUS te Zeist

MAXI VOOR MEISJES
Puch modellen voor heren
in diverse uitvoeringen
vanaf f 779,- tot f 1200 —

Vraagt naar PUCH, de bromfiets met
levensduur en hoge inruilwaarde!

Zutphenseweg

NUTSFLORALIA

DE KURSUS IN

BLOEMSCHIKKEN
wordt dit jaar wederom gegeven
onder leiding van de heer Hol,
bloemsierkunstenaar uit Zutphen.

De prijs voor alle 6 lessen bedraagt ƒ 6,- te
voldoen bij de eerste les.

Aanvang woensdag 13 augustus 1969 om 8
uur in het nutsgebouw te Vorden.

Bloemen, mesje en klein vaasje meenemen.

Opgeven bij mevr. Hesselink,
Molen we g 15, telefoon 1555

TENT-EVANGELISATIE
Zoekt u vrede en blijdschap in deze tijd?

Komt dan naar de

EVANGELISATIE-
SAMENKOMSTEN

op de Bleek te Vorden a.s. zater-
dag 9 aug. en zondag 10 aug.

Aanvang 20.00 uur.

Sprekers de evangelisten A. E. Bergsma en
L. Swaan uit Canada.

W'ij nodigen u hartelijk uit deze samenkom-
sten te bezoeken.

Tot 31 augustus 1969
geven wij op alle

Koelkasten
DUBBELE
HOEFIJZERZEGELS

voor u dus

DUBBEL VOORDEEL!

Ruime sortering:

Esta, Marijnen, Zanussi,
Ignis, Bosch

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 11 augustus t.m.
donderdag 14 augustus

B. LAMMERS
woninginrichting-lederwaren

Burg. Galléestraat 32, Vorden - Tel. 1421

Grote
paarden- en
veulenmarkt

OP WOENSDAG 13 AUG.
TE HENGELO (GLD.)

GROTE VEULENKEURING

van warm- en koudbloedpaarden.
Gratis deelname

De Marktvereniging



samen
kiezen
wordt
-•• '

wonen

Meubelen kiezen in de juiste
kamer-verhouding lijkt zo gemak-
kelijk. Maar de vakman rekent
eerst. Met ruimte. Laat U dus
vooral adviseren bij deze basis
voor huiselijke harmonie.
Hierbij passende vloerbedekking,

gordijnen (etc.) kiest u dan veel
onbezorgder. Met elk detail groeit
uw gezelligheid. Pas en meet dus
van meet af aan samen. Onze
meubelen, stofferingen en
ervaring in wooncomfort staan
borg voor uw summum aan sfeer!

WONINGINRICHTING

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

Verwen u, met gemakkelijke

VAKANTIE KLEDING

Lakjassen voor dames
sportief en modern

Velours sweaters

Dames- en herenpantalons, shorts
en spijkerbroeken

Truien, pullovers, colpulli's

Badstof sokken, noorse kousen

Zeiljacks, anoraks, poncho's,

fietscape's, regenpakken,
ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Alle benodigdheden woon de

huishoudschool

Verpleegstersschorten

Scharen

Naalden

Spelden

Centimeters

enz.

Uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Dat is
het!

Pak toch
de fietsl

Steeds meer mensen ontdekken weer, dat ze de
fiets niet kunnen missen. Er is immers geen handiger,
betrouwbaarder en ... voordeliger vervoermiddel l

Voor iedere beurs hebben wij het juiste model

RIJWIEjLBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Voor tuinslang-
tuinsproei artikelen

Natuurlijk naar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

GEVRAAGD

VRAC^WAGEN-

CHAUrTEUR

OF BIJRIJDER

goed

ACKERMANS

MEELHANDEL
Pr. Bernhardlaan 37 - Zutphen

Tel. 05750-2474

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

van 11 t.m. 16 augustus

Fa Jansen - 't Schoenenhuis

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFOilftfEER
EER;ÏÏ ilJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7 V2%.
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
?0 j??ar tot max. 90%

1 van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente!

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogel ij kneden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W'. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:
Vakman timmerman-
metselaar
voor nieuwbouw en
onderhoud.
Zelfstandige werk-
kring.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

OP ONZE
TECHNISCHE
SCHOOL

allsover
GEVEN WIJ
DEZE WEEK

DUBBEL
ANIMO ZEGELS!!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

/ Een

/"">fonnek
overall

het merk van klasse bij
een zaak van reputatie:

Dansschool
HOUTMAN
Inschrijving

nieuwe

DANSLESSEN

a.s. 16 aug. van 7-8 uur, in zaal
P. B. H. Schoenaker, Kranenburg

a.s. 16 aug. van 8.30-9.30 uur in
zaal Ludgerusgebouw.

INSCHRIJFGELD ƒ 3,-

Heerlijk fris
en veilig

U W LEVENSMIDDELEN
BEWAREN!!

KOELKAST
200 liter inhoud, met ruimte voor
veel flessen en flinke voorraden.
Kastmodel met twee sterren
vriesvak

Hitteprijs ƒ 399,-

KOELKAST
kastmodel 170 liter, heeft maar 'n
klein plaatsje nodig.
Twee sterren vriesvak

Hitteprijs ƒ 369,-

KOELKAST
tafelmodel, drie sterren vriesvak
18° C, 160 liter inhoud,
volautomatische ontdooiing

Hitteprijs ƒ 375,-

KOELKAST
breedfront, tafelmodel 185 liter,
twee sterren vriesvak

Hitteprijs ƒ 385,-

Een koelkast voor ieder gezin
Prijzen al vanaf ƒ 239,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

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

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jobbink
Prunushof 21, VelswtJk
Zelhem, tel. 08844-414

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

6EBR. W IIJ.EMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Strand- en windschermen
metalen stokken
Kampeer- en tuinstoclcn
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Zutphenseweg - Vorden

VOOR UW

schoenreparatie
WULLENK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

CEMENT

l t.m. 20 z. ƒ 3,95 per zak

21 t.m. 60 z. ƒ 3,90 per zak

61 t.m. lOOz. ƒ 3,85 per zak

incl. BTW

Bovenstaande prijzen zijn alleen van
toepassing indien afgehaald en betaling
a contant!

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

ik zag ook
-een pracht

klassiek
bankstel

JA, WE ZUN
BLIJ MET

P6 MeUBELCN.

DAN CA IK
MORGEN MET
VADER DAAR.

OOK CENS
NAAR TOe

KIND,
WAT ZIT DIE
BANK TOCH
HEERLIJK

IK HEB LIEVER.
KLASSIEK.

VERKOPEN ZE
PAT DAAR OOK

EN OF MAMS,
IK ZAG 'N PRACHT

KLASSIEK
BANKSTEL

EN NIET DUUR

d£ KUNT
6R GEHEEL

•f\ VRIJ KIJKEN
HOOR,

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14



Donderdag 6 augustus 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 19

Ondanks hitte felle raadsvergadering te Vorden
Regelrechte aanval van de heer Gerritsen (Binding Rechts)
op werkwijze Gemeentearchitekt
Er zijn mensen die hun tijd verdoen met tietstochten aldus de heer Gerritsen
In de toch al zeer warme en benauwde raadszaal
van het gemeentehuis in Vorden, raakten aan het
slot van de raadsvergadering van dinsdagavond
de gemoederen nogal verhit. Dit vanwege uitla-
tingen van de heer Gerritsen (Binding-Rechts) die
duidelijk een aanval deed op de werkwijze van de
gemeentearchitekt de heer van de Broek, en min
of meer liet uitkomen dat deze niet voor zijn taak
is berekend. Uitlatingen waartegen BenW van-
zelfsprekend fel hebben geprotesteerd.

De aanleiding van deze woordenstrijd was het vol-
gende: Zoals bekend wordt de weg bij Spekop in
Linde venhard. De kosten van deze wegverharding
worden zoals te doen gebruikelijk op gelijke basis
betaald door de gemeente en door de aangelanden.
De aangelanden hebben bij deze verharding zelf
de schop ter hand genomen en het puin aange-
bracht. De gemeente zal nu zorgen voor de dek-
laag. En juist hier wringt de schoen. Volgens de
heer Gerritsen is 'het zo dat B&W en de aange-
landen goed hebben samengespeeld. Maar er is
nog een derde partij in het geding. Tot dusver is
de weg nog niet van een slijtlaag voorzien. En dit
had, aldus de heer Gerritsen, omdat dit was toe-
gezegd, al lang gebeurd moeten zijn. Het gevolg is
dat men nu op de grindlaag lekke banden krijgt etc.
En dit alles is zuiver en alleen de schuld van de ge-
meentearchitekt die n.l. als hoofd van de dienst
gemeentewerken met de uitvoering hiervan is be-
last, aldus de heer Gerritsen, die de gemeente-
architekt nog meer verwijten naar zijn hoofd slin-
gerde.

De voorzitter antwoordde hierop dat het aan de
heer Mombarg (één der aangelanden) te wijten
is dat de weg nog niet is verhard. Alle betrokkenen
bij deze weg hebben n. l . 7 meter grond afgestaan
maar de heer Mombarg wil slechts 5 meter afstaan.
De heer Mombarg heeft zijn standpunt schriftelijk
aan BöW medegedeeld, hetgeen voor BenW aan-
leiding was dinsdagmorgen nog eens met de heer
Mombarg te gaan praten, want zo stelde de heer
van Arkel, het is eerlijk dat iedereen 7 meter af-
staat. De heer Mombarg wijzigde zijn mening
echter niet.

Het doet mij niet prettig aan, dat u nu de gemeen-
tearchitekt aanvalt. Wij staan volledig achter hem.
De gemeentearchitekt verdiend eerder een pluim
voor zijn werk, aldus de voorzitter tot de heer Ger-
ritsen. Wethouder Wuestenenk vond de handel-
wijze van de heer Gerritsen bijzonder onbeschoft.
U bent niet met de toestand op de hoogte en zeg
nu maar eerlijk, dat niet de heer Mombarg maar
u de brief hebt geschreven, hetgeen de heer Ger-
ritsen beaamde. Ook wethouder Lenselink toonde
zich zeer verontwaardigd. Het past niet dat er zo'n
blaam op de naam van de gemeentearchitekt wordt
geworpen, notabene hij die zich heeft doodgelopen
om deze weg in orde te krijgen, aldus de heer Len-
selink. De heer Lichtenberg vond de aanval van
de heer Gerritsen eveneens unfair , de beschuldigde
heeft geen kans zich te verdedigen, aldus het KVP
raadslid.

Aangezien de heer van de Broek bij deze vergade-
ring aanwezig was, kreeg hij toestemming het zijne
erover te zeggen. De heer van de Broek toonde
zich zichtbaar geschokt door de aantijgingen van
het Binding-Rechts raadslid. Dat de slijtlaag niet
eerder als deze maand wordt aangebracht is, even-
als de voorzitter reeds stelde, te wijten aan de kwes-
tie grondafstand. Bepaalde dingen die ik volgens
de heer Gerritsen gezegd zou hebben zijn niet uit
mijn mond gekomen. Ik ben loyaal en vertel de

mensen echt niet meer dan ik kan verantwoorden.
Overigens is het beslist onjuist dat een raadslid
brieven gaat schrijven om de plannen te doorkrui-
sen, terwijl BenW nog met de betrokken persoon
aan het onderhandelen zijn, aldus de heer van de
Broek.

De heer Wuestenenk haakte hierop in. De heer
Gerritsen is een mannetje die overal voor is te
vinden en die zich dikwijls met dingen bemoeit,
waarvan hij geen verstand heeft: U moet om uw
positie denken, aldus kreeg de heer Gerritsen te
horen. Burg. van Arkel deed er nog een schepje
bovenop. U praat alleen maar voor het publiek,
overal wilt u zich mee bemoeien. Op zijn beurt
werd nu de heer Gerritsen kwaad en protesteerde
fel en merkte op, dat sommige mensen hun tijd ver-
doen met het maken van fietstochten. De voor-
zitter maakte een eind aan de diskussie door de
vergadering te sluiten.

Vaststelling bestemmings-
plannen Vorden-Zuid en Noord
Kranenburg en Medlertol
vastgesteld

De ontwerpen van genoemde bestemmingsplannen
hebben vanaf 24 maart gedurende een maand ter
visie gelegen. Tegen de ontwerpen Vorden-zui'd
en Vorden-noord zijn geen bezwaarschriften inge-
diend. Tegen het ontwerp Kranenburg en tegen
het ontwerpMedler-Tol ^^ resp. 4 en 2 bezwaar-
schriften ingediend.
Het advies betreffende de ingezonden bezwaar-
schriften hebben BenW aan de raadsleden ge-
zonden. Eventueel afwijkende zienswijzen dienden
de raadsleden voor 20 ju*L schriftelijk aan BenW
kenbaar te maken. DooMBeen der raadsleden is
hiervan gebruik gemaakt. Tn de op vrijdag 20 juni
gehouden vergadering van de raadskommissie voor
de bestemmingsplannen zijn de bezwaarschriften
en het advies van BenW nader bestudeerd.
BenW stelden voor de plannen Vorden-Zuid en
Noord overeenkomstig het advies van de raads-
kommissie vast te stellen. Wat het plan Kranen-
burg betreft, stelden BenW voor eveneens over-
eenkomstig het advies van de raadskommissie het
bezwaarschrift van de heer Huitink gedeeltelijk ge-
grond te verklaren. Het bezwaarschrift van het ar-
chitektenbureau van Houte werd ongegrond ver-
klaard, daar de betreffende voorschriften de bouw
van een bankgebouw toelaten. Het bezwaarschrift
van de Rijkswaterstaat i.z. verplaatsing van de wég-
aansluiting van de Ganzesteeg werd gegrond ver-
klaard. Daarom is het wenselijk, aldus het advies
van BenW voor thans het benzineverkooppunt van
het ontwerpplan af te voeren. Zodra de aanleg van
het wegje met de daarvoor benodigde grondaan-
koop volledig is geregeld, met de BP benzinemaat-
schappij, kan vestiging van een benzineverkoop-
punt als planwijziging aanhangig worden gemaakt.

Nu dit benzineverkooppunt van het ontwerpplan
is afgevoerd, is het bezwaarschrift van de diverse
benzinepomphouders niet meer terzake dienende
aldus BenW.
In overeenstemming met het advies van de raads-
kommissie stelden BenW voor (wat betreft Med-
ler tol) het bezwaarschrift van de Rijkswaterstaat
over de paralelweg in het Medler ongegrond te ver-
klaren, daar exacte gegevens hierover niet van de
Rijkswaterstaat konden worden verkregen. Be-

grepen is, aldus de voorzitter, dat er (vage) plan-
nen zijn lde Rijksweg naar het Noorden te ver-
leggen, waardoor ruimte voor de paralelweg vrij-
komt. Thans is er geen aanleiding hier een para-
lelweg te projekteren. Wel wil de gemeente t.z.t.
meewerken om een geschikte oplossing te vinden
voor de plaats van een paralelweg. Voorgesteld
werd verder het bezwaarschrift van de heer Koers
ongegrond te verklaren omdat GS uitbreiding van
de kern Medler niet gewenst achten.
De heer Gerritsen was het met sommige punten
niet eens. Met 'betrekking tot het plan Medler-Tol
vond de heer Gerritsen het motief niet steekhou-
dend i.z. het ongegrond verklaren van het bezwaar-
schrift van de heer Koers. Waarom wel goed-
keuring voor H woningen en niet voor 15, zo
vroeg hij zich af. Hier heeft het motief gegolden,
aldus wethouder Lenselink, dat de kernen zo klein
mogelijk moeten worden gehouden waaraan wet-
houder Wuestenenk nog toevoegde, dat voor de
heer Koers nog altijd de mogelijkheid open staat
in hoger beroep te gaan.

Wat het bestemmingsplan Vorden-Zuid betreft,
merkte de heer Gerritsen op dat hier door de ste-
débouwkundige fouten zijn gemaakt. Bijv. is hier
een flessenhals geschapen, (oostelijke rondweg)
terwijl de invalsweg in plan zuid te smal is. De
aan deze weg liggende woningen kunnen hinder
krijgen van 'het zwaardere verkeer. Ben\V wezen
de heer Gerritsen erop, dat wanneer de oostelijke
rondweg in gebruik wordt genomen, het verkeer
op de invalsweg beduidend zal afnemen.
In het bestemmingsplan Kranenburg is een para-
lelweg geprojekteerd. De heer Gerritsen merkte
hierover op, dat dit de gemeente geld gaat kosten.
In de toekomst zal c^fcaralelweg geheel door de
Rijkswaterstaat worc^r betaald, hetgeen volgens
de heer Gerritsen nu niet het geval is. Volgens
zijn becijfering kost dit de gemeente nu ca 60.000
gulden extra. Het Binding-Rechts raadslid stelde
voor de paralelweg derhalve van het plan te
schrappen, want zo TO^}de hij eraan toe, de min-
derdraagkraChtigen kunnen nu hier niet bouwen
aangezien dat te duur gaat worden.
Van de zijde van BenW werd de heer Gerritsen
medegedeeld, dat de heer de Groot van Rijkswater
staat heeft toegezegd dat, wat de kosten van deze
weg betreft, het rijk flink zal meehelpen. De heer
Gerritsen was er niet van overtuigd, dat dit ook
zal gebeuren. Het merendeel der raadsleden nam
het standpunt in het bestemmingsplan Kranenburg
goed te keuren, teneinde vertraging te voorkomen.
Het voorstel van de heer Gerritsen werd vervol-
gens in stemming gebracht. Met 9 stemmen tegen
en vier voor (t.w. de heren Bannink, Regelink, Go-
tirik en Gerritsen) werd het voorstel afgewezen,
waarmee het bestemmingsplan Kranenburg was
vastgesteld. De bestemmingsplannen Vorden-noord
zuid en Medler-Tol werden eveneens door de raad
vastgesteld, waarbij Binding-Rechts liet aanteke-
nen, er tegen te zijn, dat het bezwaarschrift van de
heer Koers (Medler-Tol) ongegrond is verklaard.
Met het oog op de toekomstige paralelweg op de
Kranenburg verkocht de raad aan de Boerenleen-
bank op de Kranenburg een bouwterrein groot
1170 m- voor de prijs van 25 gulden per m-. De
Boerenleenbank is n.l. voornemens aan deze weg
een nieuw bankgebouw neer te zetten. Voorts wer-
den door de raad nog enige grondtransakties be-
handeld.

Beëdiging waarnemend
gemeentesekretaris

Tijdens deze raadsvergadering werd de heer J. J.

v.d. Peijl die bevorderd is tot hoofdkommies-A,
als zodanig beëdigd. Hierdoor is het noodzakelijk
de post jaarwedden van de gemeentebegroting '69
hiermede in overeenstemming te brengen. De heer
Bannink was van mening dat de top ambtenaren
in Vorden te groot is. Hij had liever gezien, dat
met één en ander was gewacht, tot de nieuwe ge-
meentesekretaris is benoemd. Met de heer Bannink
waren de heren Regelink, Gofink en Gerritsen er
tegen dat de post jaarwedden aangepast zou wor-
en. Aan de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk wordt
met ingang van l januari 1969 een subsidie ver-
leend i.v.m. godsdienstonderwijs aan de o.l. lagere
school dorp. De subsidie bedraagt ƒ 300,- per we-
kelijks lesuur per jaar. Met de NV Bank voor Ned.
Gemeenten zal de gemeente een kasgeldlening
aangaan van ƒ 700.000,-. Voorts heeft de gemeen-
te overeenstemming bereikt met het R.K. kerkbe-
stuur van de Heilige Antonius van Padua i.z. de
betaling van diverse percelen 'grond op de Kranen-
burg, die door de raad op 12 november 1968 wer-
den gekocht. De betaling zal in drie termijnen ge-
schieden.
Een gedeelte van de Dr W. C. H. Staringstraat
(zijtak) zal voortaan d? 'P. van Vollenhovenlaan'
worden genoemd. In totaal 80 woningen in plan
Boonk, waarvan sommige nog gebouwd moeten
worden, zullen worden aangesloten op het cen-
traal antennesysteem. De kosten voor de bewoners
bedragen 50 cent per week.
Voorts zal aan GS worden medegedeeld, dat de
raad akkoord gaat dat er een verkorte procedure
werdt gevolgd i.z. de grenswijziging Gorssel Vor-
den Warnsveld Zutphen.

Vuilnisophaaldienst
De voorzitter deelde aan de heer Koerselman mee,
dat het vuil t.z.t. waarschijnlijk in regionaal ver-
band zal worden opgehaald. In afwachting hier-
van zal Vorden in samenwerking met de gemeente
Steenderen het vuil gaan ophalen.

De heer Norde bepleitte betere parkeergelegen-
heid bij het zwembad, waaraan de heer Bannink
toevoegde, dat het zwembad groter moet worden.
Wat het parkeren betreft, hiervoor bestaat er de
mogelijkheid dat t.z.t. tegenover het sportterrein
grond hiervoor gekocht zal worden. Wellicht kan
er dan tevens een sportveld bij komen, zo vertelde
de heer van Arkel. De noodzaak van het groter
worden van het zwembad zag de voorzitter niet
in, aangezien er binnenkort in verschillende om-
liggende gemeenten zwembaden klaar komen. Ver-
der zullen BenW een vinger in de pap houden met
betrekking tot het gebruik mogen maken van het
gemeentelijk sportpark.

De heer Bannink maakte BenW attent op de stank
in plan zuid, afkomstig van de nertsen van de heer
v.d. Borch. BenW zullen gaan 'ruiken' en zien
wat er aan te doen valt.

Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg werd medegedeeld,
dat gezien de kosten, er geen parkeergelegenheid
kan komen naast de woning van de heer Laken-
veld in plan Boonk.

De heer Koerselman werd medegedeeld dat de Be-
rend van Hackfortweg niet tot éénrichtingsweg
wordt verklaard. Misschien brengt de westelijke
rondweg enige verlichting.

De raad heeft van de voetbalvereniging Vorden
een uitnodiging ontvangen tot bijwoning van het
officieel in gebruik nemen van de akkomodatie op

vrijdagavond 29 augustus.

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 60
Zonder zijn antwoord af te wachten vervolgde ze opgewekt: Van
Mastrigt, pater Humphrey en Morbleue zullen onze getuigen zijn!
Misschien zullen Reina en Enny er ook bij zijn. Enny is de vrouw
van Adri van Ulzen. Die ken je nog niet, schat, - een bijzondere
vrouw! 'n Christin 'die er verlost uit ziet' Martin? Ja liefste. Net als
j i j ! Maar over zichzelf kon Lia alleen maar zwijgen. Ze veranderden
van onderwerp: - Wij kennen elkaar precies honderd dagen! Hij
knikte heft ig: - Ja. Ik heb ze ook geteld. Toen zei hij zonder over-
gang: 'Wat mij verdriet doet, is dat ik Sigi heb verloren'.
- Sigi? Is dat een vriend? Hij knikte: - Ich hatte ein'n Kameraden,
ich habe ïhn nicht mehr. Je kent het soldatenlied; een wapenbroeder,
- niet meer, niet meer . . .' - Ach, wat vreselijk, Martin! Is hij het?
In de koffer van de sportwagen? Hij zuchtte: - Ja. Wij zullen zijn
lichaam meenemen naar het land van de vrijheid. Daar zullen wij
het begraven. Met onze dode, - gaan wij, reizen wij, naar het land
van de toekomst'. Ja, - het land van de toekomst, hun gezamelijke
toekomst, dat was de hoofdzaak. Zou daar de vrede bloeien? Aar-
zelend als sneeuwklokjes na een lange, meedogenloze winter? Of
als de volle pracht van witte anjers? - Lam Gods, gij, die de zonde
der wereld wegneemt, geef ons de vrede'.
Terwijl zijn arm door krampen van pijn werd geteisterd, werd hij
er zich van bewust, dat hem de bloemen, die liefdelijke verschijnin-
gen langs 's mensen wegen tijdens de oorlog nauwelijks waren op-
gevallen . . . Behalve dan die ene keer: toen hij de resten vond van

wat genoemd was: 'een groet van lan Kubizek voor Fraulein Lia
van Beinum', - de resten van orchideeën, de 'vlammende bloem' die
van schimmels leeft, die een adembenemende schoonheid verenigt
met zulke groteske kelkvormen, dat zij aan het gruwelijke grenzen.
Hij had in de oorlog voor bloemen geen oog gehad. Nu trokken hun
gracieuze verschijningen aan zijn geest voorbij, de witte rozen die
zijn vader had gekweekt en de 'bloemen van Rhodos': de rode rozen
van Lia gerijpt begeren. Langzaam trok de pijn weer weg.
- Veertig dagen geleden vroeg ik je: 'Ben j i j , wat sex betreft, soms
van een andere planeet? Weet jij 't nog?' - Ik weet 't zei ze warm,
ik antwoordde je, dat ik wis en zeker een dochter van deze aarde
was. Dat zul je ondervinden, Martin! Verheug jij je er ook zo
op, Martin?
- Ik verheug mij er op, Lia! Hij zag dat haar ogen schitterden, ter-
wijl haar boezem rees en daalde. Zo kende hij haar nog niet. Hij
dacht aan de kleine blauwe bloemen, de vergeetmijnietjes, die zo
sprakeloos aan de kant van de weg kunnen staan, als zij de glans
van de liefde zien in de ogen van een meisje, - maar hij keek arg-
wanend in de spiegel: ergens had hij motorengebrom gehoord en
doffe knallen. Hij voelde hevige pijnen. Het motorengebrom nam
toe. Lia hoorde het blijkbaar niet. Zij zong zacht voor zich heen. Het
kind sliep vredig. Morbleue snurkte 'van dik hout . . . Een van de
oudste gebeden der kerk herinnerde Martin zich nu: 'Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis', - Lam Gods, Gij, die de
zonde der wereld wegneemt, ontferm u onzer, - Geef ons de vrede.
De vrede! Als de volle pracht van witte anjers! Als de langdurige
luister van witte Aronskelken. En deze nacht ook: als het éénnachts
wonder van Victoria Regina . . . Hoe mooi het in de hemel wel was
wisten zij naderhand niet, maar dat het op deze aarde goed zou
zijn om samen te leven, dat wisten ze beide. Ze reden . . .

. . . onder de met bloemen versierde erebogen door, die Morbleue,
Humphrey en Enny samen met de dorpsgenoten hadden opgericht:
ter ere van hun groene bruiloft! Reina en Enny waren een week
geleden 'gecrosst'. Samen met de kleine priester, Ambrosius. Hum-
phrey was weer gekleed in het schamele habijt van zijn orde. Na
de machtige daden die hij had verricht, teruggedoken in de anoni-
miteit, waar nagenoeg niemand zijn wereldnaam kende. - Hoe kwam
u er eigenlijk toe, eindelijk toch het pistool te grijpen en één dode-
lijk schot te lossen? was hem gevraagd. Hij had geantwoord: 'Mid-
den in het gevecht, vroeg ik Morbleue of dit alles alleen ging om
dit kind? Morbleue greep mij vast en brulde: 'Ja, om het leven van
een kind. De enige gerechtvaardigde verdediging, niet verdedigen
is liefdeloos! hoort u dat, priester?' Dat was genoeg geweest. Hij
had de verbaasde Gloede, die in hem de bondgenoot, Kubizek, meen-
de te herkennen, doodgeschoten. Hij had de briesende Ingrid, die
haar pistool op Lia richtte, terwijl Martin voor Lia sprong, met
enkele grepen van zijn machtige handen krachteloos gemaakt en
dus zowel Martin als Lia gered.
Lia, de bruid, - de vrouw van de dag, een stralende bruid. Natuur-
l i jk kan Van Mastrigt het niet laten te zeggen: - Zij heeft de mooiste
armen die ik ooit gezien heb, mooier dan die van de Venus van Milo,
voorzover het vermoeden reikt. Ach, zij heeft nog veel meer moois,
- het is jammer dat slechts één man . . . "
- Hou jij je fraaie praatjes eens voor je! Kijk eens naar hem, het was
de stem van Enny: - Ik mag z'n gezicht. Ernstig, terwijl ineens de
glimlach doorbreekt, een lach, waaraan ook zijn ogen meedoen.



Touwtrekken

Medler I en IV werden kampioen
Op het verleden week zondag te Beekbergen ge-
houden internationale touwtrektournooi heeft onze
plaatselijke vereniging 't Medler fraaie suksessen
behaald. In de 640 kg klasse, waar Medler l on-
langs reeds het Bondskampioenschap veroverde,
hadden de Vordense acht meer tegenstand dan an-
ders. Een team van de Royal Air Force uit Bruggen
in West Duitsland ontketende geweldige krachts-
explosies, maar tegen de uitgekookte Medlerploeg
bleken de Britten niet opgewassen. Medler won de
dagtitel met 9 punten, 2e en 3e werden de Engelse
ploeg en Bekveld uit Hengelo G, terwijl Heure 2
uit Borculo de vierde plaats voor zich opeiste.
In de F klasse was Medler 4 prima op dreef. Alle
tegenstanders t.w. Bekveld 4, Velswijk 3 en het
debuterende Sandow uit Arnhem moesten de tou-
wen laten schieten. Met 8 punten kwam de fraaie
beker in bezit van het kranige Vordense zestal.
Medler 3 verwierf een derde prijs in de C klasse
en Medler 2 werd tweede in de A klasse.

Ned. New Forest Pony Stamboek
In 1957 werden de eerste New Forest Pony's van-
uit Engeland in ons land ingevoerd en in 1968,
waarin de vereniging 'Nederlands New Forest
Pony Stamboek haar 10-jarig bestaan vierde, wa~
en er in Nederland reeds ca 1200 van deze pony's
waaronder een 60-tal goedgekeurde hengsten, in
dit stamboek opgenomen, dat thans tot een van de
grote ponystamboeken in Nederland wordt gere-
kend. De New Forest, een gebied in het Zuiden
van Engeland, vormt een soort natuurreservaat van
duizenden ha, waar de pony's vrij rondlopen.
De oorsprong van het New Forest-ras is niet be-
kend, alhoewel er in de l l e eeuw reeds melding
van gemaakt werd. Het is een sterk gemengd ras,
waarin o.a. bloed van arabieren, Highland-, Ex-
moor-, Dartmoorpony's enz. voorkomt.
In Engeland worden de New Forest Pony's als het
beste veelzijdigste rijtype beschouwd wegens hun
goede eigenschappen, zoals durf, intelligentie, ze-
ker ter been, sterke bouw, soberheid en niet te ver-
geten hun betrouwbaarheid.
In de laatste tijd heeft het aantal New Forest Po-
ny's in de gemeente Vorden zich belangrijk uitge-
breid een een aantal van 'hen heeft ook dit jaar
weer met sukses deelgenomen aan de lokale, re-
gionale en centrale keuring met het volgend re-
sultaat.
Regionale keuring (Gelderland en Overijssel) op
9 juli 1969:
Rubriek Merieveulens geboren voor l mei Grote
Veld's Juliette 2e premie (mevr. H. F. G. Stenger
Torringa); rubriek Merrieveulens geboren na l mei
Firana 3e premie (hr A. J. Zweverink; rubriek
Entermerriën (kleine maat) Klein Hassink's Tup-
pence Ie premie (mej. J. E. Dolleman); rubriek
Twentemerriën Hazelder Flicka 3e premie (hr J.
F. W. Mokkink; rubriek 3-jarige merriën met een
veulen (grote maat) Winterswijk's Fabiola 3e pre-
mie (hr A. J. Zweverink).
Door pony's met een Ie premie mocht deel genomen
worden aan de centrale keuringen in Apeldoorn
op 26 juli j.l. Klein Hassink's Tuppence (Enter-
merriën kleine maat) werd als vijfde van Neder-
land geplaatst.

Geslaagd
Te Deventer slaagden onze plaatsgenote L. Koning
en A. Groen voor het diploma Praktijk Diploma
Boekhouden.

„Ons Aller Belang"
De coöperatie werktuigenvereniging Ons Aller Be-
lang die haar leden telt in de buurtschappen Wil-
denborch en Medler te Vorden, heeft een uitste-
kend boekjaar achter de rug.
Doordat er veelvuldig gebruik werd gemaakt van
de aanwezige machines en werktuigen, resulteerde
een bedrag van ƒ 7338,-. Ook het ledental steeg
en bedraagt nu 41.
Op de algemene ledenvergadering die in het ver-
enigingsgebouw in de Wildenborch werd gehou-
den, kon voorzitter Groot Bramel een groot aantal
leden verwelkomen, in het bijzonder de heer G.
Dijkman, sekretaris der vereniging, die na ziekte
thans weer aanwezig kon zijn.
Door de administrateur de heer D. Klein Bleumink
werd verslag uitgebracht over het boekjaar l mei
1968 tot en met 30 april 1969 en de balans per 30
april 1968 met resultatenrekening over vorenver-
meld boekjaar, uitvoerig toegelicht. Deze jaarstuk-
ken werden door de vergadering goedgekeurd en
besloten werd om het overschot ƒ 7338,- aan te

wenden tot afschrijving op de aktiva der vereni-
ging. Na deze afschrijving op machines en werk-
tuigen, bedraagt het balansbedrag per l mei 1969
ƒ 29.843,-.
Namens de kontrolekommissie werd door de heer
Jdh. Bannink verslag uitgebracht van haar bevin-
dingen. Aan het door de administrateur uitgebrach-
te jaarverslag kan ontleend worden, dat mede als
gevolg van de uitbreiding van de apparatuur, de
deelname aan het gebruik van machines en werk-
tuigen in verenigingsverband, zeer beduidend is
toegenomen. Ten opzichte van het vorige boekjaar
bedraagt het totaalbedrag aan opbrengsten 46,7
procent meer.
In het boekjaar 1968-1969 werden aangeschaft een
kultivator, een opraapwagen, twee mestversprei-
ders, een hogedrukpers en een cambridgerol. De
opraapwagen en de hogedrukpers werden in de
loop van het boekjaar op een dusdanig tijdstip in
bedrijf gesteld, dat niet geheel volledig van het
seizoenwerk geprofiteerd kon worden. Gedurende
de eerste twee maanden van het lopende boekjaar
is ook van deze apparatuur een druk gebruik ge-
maakt en verwacht mag worden, dat het exploi-
tatierendement over een vol jaar nog beduidend
gunstiger kan zijn.
Het totaal aantal balen hooi en stro dat met de
lage- en hogedrukpers is geperst bedraagt liefst
103.971 stuks waarvan 84,9 procent voor leden
en 15,1 procent voor niet-leden.
In de loop van het jaar vermeerderde het aantal
leden met drie, die samen rond 30 ha kultuurgrond
exploiteren. Per 30 april 1969 bedraagt het aantal
leden 41 die samen ca 360 ha kultuurgrond in ex-
ploitatie hebben. Tot leden van de kontrolekommis-
sie voor het boekjaar 1969-1970 werden benoemd
de heren L. Wiltink en Jac. van Amstel. Met be-
trekking tot het agendapunt 'bespreking eventuele
aanschaffing van een Lelyfraiser, samen met de
coop. werktuigenvereniging Medo te Linde, werd
besloten daartoe nog niet over te gaan. Na een
geanimeerde gedachtenwisseling o.m. betreffende
de wenselijkheid aan de kleinere apparatuur enige
uitbreiding te geven, volgde sluiting der vergade-
ring.

Beatclub „Turn"
Optreden The Pree was groot sukses
Primeur voor de Achterhoek

Beatklub Turn dat nu al bijna 2 jaar onafgebroken
draait had zaterdagavond een bijzonder goede gooi
gedaan door niemand minder dan de internationaal
bekende topgroup The Free uit te nodigen naar de
Kranenburg te komen. In zaal Schoenaker het beat
mekka van Vorden, was het een enorme drukte van
alleen maar komende jongelui, die dit in korte tijd
beroemd geworden Nederlandse gezelschap van
dichtbij wilden horen en meemaken. Ruim 500 beat
minnenden schoven langs de kassa's naar binnen
en, het was de moeite waard! Dit Rotterdamse ge-
zelschap, bestaande uit 14 personen, gaf een prach-
tige avond van beschaafde en verantwoorde beat
muziek. Na een onaf^^oken show van ruim een
uur, speelden zij bekeWde songs, waarvan velen
door henzelf gekomponeerd.
The Free dat de grootste bestaande formatie van
Soulgroupen van Ne^Éland is, die ruim een half
jaar bestaan in deze^^uwe formatie, zagen hun
ster rijzen na een optreden in het Amsterdamse
Concertgebouw tesamen met de beroemde Rita
Franklin. Sindsdien hebben de jongelui, waaronder
7 Rotterdamse jongens en vokalist Ray Nicols een
komplete soulshow ontwikkeld van internationaal
allure. De group bestaat uit: Ray Nicholson voka-
list hoofdzanger, H. Chen vokalist, Raul conga's,
M. Spangenberg drums, P. Vlietstra organist, J.
Schell en E. Verhoeven gitaristen, R. Oosthoek,
H. Jamin, C. Masson en M. Beckers horns. Voorts
nog de drie dames-vokalistes van de Antillen. The
Freelations en the famous Bells.
Zij maakten in november 1968 een tournee door
Engeland en traden in 15 plaatsen 17 maal op,
voorts maakten zij nog tournees door Italië, Scan-
dinavië, Polen en een tweede reis door Engeland.
De soul muziek van de group is gebaseerd op de
bekende Detroit-Memphis sound. Grote bekend-
heid verwierven zij ook tijdens hun optreden t.g.v.
de Gouden Roos van Montreux, waar speciaal voor
de Duitse, Franse en Zwitserse televisie opnamen
werden gemaakt. Vele malen treden zij op voor de
Nederlandse televisie o.a. in het programma Jam,
terwijl men eind van dit jaar op tournee gaat naar
Zwitserland en Polen. Zij maakten een viertal
eigen singels t.w. Because I live you, Soul Party,
Keep in touch en als laatste, welke begin augustus
verschijnt, Keep on trying. De LP is getiteld Funky
Free. The Free reizen met een speciaal gecharter-
de Amerikaanse Gray-Hound bus, zij hebben een
uitstekende akkomodatie met eigen lichteffekten.

Een boslaantjemoet men
links of rechts van de weg
slaande opnemen In hef
laantje moei" men iemand
voor zich uit laten lopen

wordt de foto kaal"

Ook bij vergezichren.vanaf een
Bij fotograferen in een ge-I hoog punt is een voorgrond een
bied met struiken e.d, vereiste Bij kleurenopnamen
steeds een voorgrond i n, moet de voorgrond een afsteken
de foto of dia opnemen- de kleur beziffen.bv iemand in
Een struik of grote tak leen fel gekleurde blouse. Ook
'ooraan geef t. diepte aan de foto[bloemen doen het prima

Zon in dé rug
foto 's etc. vlak Hel
is beter zijlicht t
nemen Tegenlicht

Een reeks foto's of
dra 's van boomvpr -
men k^n zeer boeiend
zijn. Richt daarom
eens op boomkruinen
en typerende wormen
«n takken en bladeren

Gebruik v. filtersvooi
Fotografeer niet uit-warrwif foto maken
sutrend staande Gahef zand blonder en

bladerdak naar hègroene tinten worder ook eens knielen dat
geeft op de foto een
ander: i

Richter. Gëelgroen ril
• i f aanbevolen

PÉU^MjltsM*
Voor dagppnamen op open
terreinen middentonner,
maakt eenUltra-VioIetfilfer
een kleurendia waf zachter.
Bij negenweer is dit filter
ook goed doordat hef dia
dan minder blauw wordt.

i<3er ook eens een
deiau Gebruik daneenvöor-
zetlens wan bv. 2 diopf rie
Hiermede is tot op ca. 50
c nv afstand té werken,
Paddestoelen, bessen.ploe-
men,, insekten: e, d. zijn zo
te .fotograferen.

moet men inde vroege och -
fend of in de stille Hjdfherfst
of winter) op pad. Stel de ca-
mera tevoren in dit voorkomt
"ijdverlies.Een telelens maakt
het mogelijk ook op andere
uren en in andere seizoenen
dieren te fotograferen '. .

Contact
Wij troffen in het zwembad

iemand, die vroeg of hij geen dub-
bel abonnee van Contact kon

worden, want bij hem thuis was
het woensdagavond altijd een

wedkamp, wie het eerst Contact
mocht lezen; wel een bewijs, dat
Contact een blad is, waarna ge-

gegrepen wordt!!

Niet alleen voor de lezer, doch
ook voor de adverteerder is dit
ccn faktor, die men niet uit het

oog verliezen mag.

Nederlaagtournooi Ratti
A.s. zaterdag speelt Ratti haar eerste wedstrijden
voor genoemd tournooi. De opstelling van het
eerste elftal luidt:
Doel Boss, achter Wesselink en van de Linden,
midden te Lindert, Reindsen en Tenten, voor
Arendsen, Kerkhoven, Geurts, Dijkman, v.Bommel
Ratti 2 speelt tegen Harfsen 3.
De opstelling voor Ratti l (zondag) luidt:
Doel Huitink, achter Haverkamp en Schoenaker,
midden Mullink, Bijen en Overbeek, voor Lichten-
berg, Jansen, Heuvelink, Veenhuis en J. Bijen.
Ratti 2 speelt tegen Loil 2 en het derde speelt
tegen Loil 3.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

8 en 9 aug. Tentsamenkomsten om 8 uur

29 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Oranjefeest Wildenborch

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bfl deze rubriek tussen/bijgevoegd

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Donderdag 7 augustus

Pannekoekeneten bij boerderij 'Het
Schimmel' m.m.v. de boerenkapel en de
folkloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes' aanvang 8 uur.

Donderdag 14 augustus

Demonstratie folkloristische boerendans-
groep 'De Knupduukskes' op de markt,
aanvang 8 uur.

Elke maandagavond

Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagm^Mag
Achtkastelenttcht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

ZorncrtcntoonsteHjag schildershuis Blaauboer
van l juli tot l Hober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad ,,In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van 14.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat WV siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

Gevraagd in klein gezin
Hulp in de huishouding
voor hele of halve dagen
Mevr. Dekker, modehuis
Nuy, Korte Hofstraat 6
Zutphen tel. 05750-3110

Te koop: toom gekruiste
zware biggen en een dra-
gende zeug Ned. Land-
varken 18 aug. a.d. teil
B. Groot Jebbink, C 110
Galgengoor Vorden

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor goede
rijwielreparatie

RUWIELBEDRUF

TRAOTEB

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poellersbedrrjf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

DIESELOLIE
zomerprijs 13 cent

KEUNE

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken è, ƒ 1000,—.

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

PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

Pedicure
steunzolen

O. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

50 procent korting
op dames badpakken
en bikini's

Wapen- en sporthandel

Hartens
Zutphenseweg - Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Voor f 399.-
een diepvrieskist van bijna
200 liters inhoud!

FORTEST B.B.C.
DIEPVRIESKISTEN

Geweldige zomeraanbieding!

Diepvrieskisten j
500 liter irih. f 1198,- nu f 999,-
380 liter inh. f 1080,- nu f 849,-
300 liter inh. f 825,- nu f 729,-
220 liter inh. f 645,- nu f 549,-

Dit moet u komen zien
in onze showroom boven de winkel!

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

GEMEENTELIJKE
HANDELSAVONDSCHOOL
ZUTPHEN
Aanmelding alsnog op 14 en 15 augustus,
tussen 19 en 21 uur in de school,
Iscndoornstraat 3 (Stedelijk Lyceum).

Opleiding voor:

3 jarige Handelsavondschool

5 jarige Handelsavondschool

Praktijkdiploma's

M.B.A.-diploma

Inlichtingen: Vordense Binnenweg 21,
Warnsveld - telefoon 2797. Bonendaal 46,
Warnsveld - telefoon 3422.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

van 11 t.m. woensdag 20 augustus

FA DERKSEN
Zutphenseweg

Bloemen, groente en f ru i t

ASBEST BOARD

(ETERNIT) afm. 120 x 250

l t.m. 5 stuks ƒ 9,— per stuk

6 t.m. 12 stuks f 8,— per stuk

13 t.m. 30 stuks ƒ 7,35 per stuk

31 t.m. 100 stuks ƒ 7,20 per stuk

Bovenstaande prijzen zijn alleen van
toepassing indien afgehaald en betaling
a contant!

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

Nederlaagtournooi Ratti

Zaterdag 9 augustus

13.30 uur Ratti 2-Harfsen 3

15.30 uur Ratti 1-Harfsen 2

Zondag W augustus

11.00 uur Ratti 3-Loil 3

13.00 uur Ratti 2-Loil 2

15.00 uur Ratti 1-Loil l

Tot zaterdagmiddag 5 uur:

Leuke pitriet

Broodmandjes ƒ 1,75

Playboys slechts 1,95

Köerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364


