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32e jaargang na, 26

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586*

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 4 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. Overdij'k uit Aalten Jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur dr H. B. Weyland uit Arnhem

19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

BURGERLIJKE.. .
STAND V-

Geboren: Gerrit Hendrikus, zoon van W. M. His-
sink en G. A. Walgemoet.
Ondertrouwd: J. Hendriksen en A. Eggink; C.
Puyman en A. J. Berenpas.
Gehuwd: A. Voortman en G. F. Barink; G. van
Zeeburg en A. J. Janssen; H. J. A. Mombarg en
M. C. Haverkamp.
Overleden: Johanna Teunissen, weduwe van E.
Geltink, 86 jaar; Willem Voskamp, 84 jaar.

Schoolnieu ws
Aan Het Jebbink in de woonwijk De Boonk schiet
men al lekker op met de bouw van de openbare
kleuterschool. Verwacht mag worden dat de school
dit najaar nog gereed zal zijn zodat de kleuters die
thans in het Van Hasseltpaviljoen zijn onderge-
bracht kunnen verhuizen naar Het Jebbink.
De nieuwe school bevat 2 lokalen. Momenteel is
op het Van Hasseltpaviljoen één hoofdleidster aan-
wezig. Het ligt in de bedoeling voor de school aan
Het Jebbnik (waarvoor nog geen naam bedacht is)
een tweede leidster aan te trekken.

Raadsvergadering gemeente Vorden
Bij de aanvang van de zittingsperiode 1970-1974
werd een groot gedeelte van de raadsvergadering
dinsdagavond in beslag genomen door het benoe-
men van allerhande advieskommissies.

Op voorstel van B & W werden de heren J. W. M.
Gerritsen, J. Bosch en W. B. J. Lichtenberg be-
noemd in de advieskommissie van gemeentewerken.
De heren M. H. Gotink, G. Koerselman en Z. Re-
gelink in de advieskommissie voor de bestemmings-
plannen. De 'heren A. G. Mennink, H. Tjoonk en
Z. Regelink in de advieskommissie inzake grond-
aankopen. De heren G. Koerselman, J. W. M.
Gerritsen en R. J. van Overbeeke in de advieskom-
missie inzake de algemene politieverordening. Me-
vrouw M. van der Heide-van der Ploeg, W. B.
J. Lichtenberg en G. Bogchelman in de advieskom-
missie inzake de subsidieverlening.

Aangezien het bestemmingsplan van het buiten-
gebied is vastgesteld achtte de raad het niet nood-
zakelijk een agrarische kommissie te benoemen.
Eventuele agrarische zaken zullen voortaan door
de kommissie voor de bestemmingsplannen worden
bezien. Ook het handhaven van een aparte kom-
missie voor de bouwverordening achtte men teveel
van het goede. De advieskommissie voor gemeente-
werken kan zo nodig ook voor zaken, die de bouw-
verordening raken, advies uitbrengen.

Als vertegenwoordiger in het bestuur van de H
6 K werd burgemeester A. E. van Arkel benoemd
met als plaatsvervanger wethouder G. J. Bannink.
Als vertegenwoordiger in de vergaering van aan-
deelhouders van de WOG werd eveneens de heer
Van Arkel benoemd met als plaatsvervanger wet-
houder mr R. A. van den Wall Bake. Als verte-
genwoordiger in het bestuur van de stichting tot
huisvesting van bejaarden werd benoemd mevrouw
Van der Heide-van der Ploeg en wethouder mr
R. A. van den Wall Bake (de laatste in zijn funk-
tie van wethouder van sociale zaken) . Als verte-
genwoordiger in het bestuur van de stichting Ar-
beidsvreugd werd wethouder mr R. A. van den
Wall Bake eveneens beneend en als diens plaats-
vervanger burgemeester ^J^- van Arkel. De heer
Van Arkel zal de gemeente vertegenwoordigen in
de Vriga (Vereniging Rijwielpaden in de Gelder-
se Achterhoek) met de heer G. J. Bannink als
plaatsvervanger.

Toetreding tot gemccnscmjjpelijke
bestuursschool Gelderland

In alle provincies van ons land hebben diverse ge-
meentebesturen besloten om samen te werken met
het doel te geraken tot het van overheidswege op-
richten en in stand houden van scholen ter oplei-
ding en vorming tot de openbare bestuursdienst
en tot het behartigen van de belangen van deze
scholen. In 1968 is in de provincie Gelderland een
dergelijke bestuursschool gestart, welke school
thans door 89 gemeenten wordt gedragen. Onge-
veer 16 gemeenten waren nog niet toegetreden,
waartoe ook Vorden behoort.

In de praktijk blijkt echter, aldus burgemeester Van
Arkel tot de raad, dat dit niet aangesloten zijn
belangrijke bezwaren met zich brengt. Doordat
er de laatste jaren in Nederland een netwerk van
bestuursscholen is gekomen, verdwijnen andere
opleidingsmogelijkheden. Ook de studerende amb-
tenaren ter sekretarie van de gemeente Vorden
moeten thans van een mondelinge opleiding op
een schriftelijke cursus van een instituut overgaan.
Ook bemoeilijkt het niet aangesloten zijn ten zeers-
te het aantrekken van nieuwe ambtenaren. Bezwa-
ren tot deze toetreding zijn er ook, aldus de heer
Van Arkel, bv. moet men diverse ambtenaren één
middag per week vrijaf geven, hetgeen voor de
toch al overbelaste sekretarie een nieuwe last erbij
betekent. Of dit geheel in het kader van de huidige
bezetting kan worden opgevangen, betwijfelen B
6 W. Kosten zijn er ook voor de gemeente nl. vier
cent per inwoner, terwijl de gemeente bovendien
aan een cursist een bijdrage dient te geven van
75 procent uit de gemeentekas voor tegemoetko-
ming aan cursusgeld en reiskosten.

De heer Tjoonk (VVD) informeerde of er nog
een limiet aan de cursusduur wordt gesteld met
andere woorden 'hoe vaak kan men „zakken".
Indien noodzakelijk zal er beslist een limiet gesteld
worden, aldus de voorzitter, waarop de heer Re-
gelink (AR) uitriep: „Dus eeuwige studenten in
Vorden".

De heer Lichtenberg (KVP) vroeg zich af of zij
die één of andere cursus voor driekwart op ge-
meentekosten gaan volgen, nu Vorden niet als
springplank gaan gebruiken. We kunnen niemand
tegenhouden elders te gaan werken, de betreffen-
de ambtenaar mag toch echter wel een beetje den-
ken aan de gemeente die zo goed voor hem is ge-
weest, aldus burgemeester Van Arkel, die sprak
van een morele plicht.
De raad besloot vervolgens tot de bestuursschool
toe te treden.

Woonruimtcii'Ct
Bij besluit van 23 december 1969 heeft de minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
nieuwe richtlijnen vastgesteld ter verdeling van
woonruimte van overheidswege.
Deze maatregelen hebben ten doel, waar dat met
het oog op de omstandigheden op het gebied van
de volkshuisvesting mogelijk is, de terugkeer naar
meer normale verhoudingen in te leiden. De inten-
tie van de nieuwe richtlijnen is om een optimaal

gebruik van de beschikbare woningen zoveel mo-
gelijk te bevorderen. Voorwaarde daarvoor is dat
woningzoekenden zelf ook aktief gaan zoeken
waarbij het de taak van de gemeentebesturen is
deze mensen zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.
Hiertoe behoort o.m. dat woningruil zich zoveel
mogelijk ongehinderd kan voltrekken en dat de
toegang tot de eigen woning niet langer belemmerd
wordt.

In verband met deze richtlijnen is het noodzakelijk
hier een nieuwe regeling vast te stellen, aldus de
heer Van Arkel. De ontwerp-verordening die door
B 6 W aan de raad werd voorgelegd is zoveel
mogelijk afgestemd op die van de gemeente Hen-
gelo Gld. Een groot deel van de woningvoorraad
in beide gemeenten, waarin zich de meeste muta-
ties voordoen, is nl. straks eigendom van de wo-
ningbouwvereniging Thuis Best. Enge uniformi-
teit in het toewijzingsbeleid van beide gemeenten
is daarom gewenst, aldus de voorzitter.

De heer R. J. van Overbeeke (KVP) was bang
dat er op langere termijn problemen zouden gaan
ontstaan. Wij missen in feite een alternatief voor
hen die buiten de nieuwe regeling vallen. Voor
deze mensen dan ook de duurdere woningen be-
pleitte de heer Overbeeke.

De 'heer Gerritsen (Binding-Rechts) was van me-
ning dat het probleem van de doorstroming niet
wordt aangepakt. Hij stelde B 6 W derhalve voor
om gezamenlijk met de woningbouwvereniging
Thuis Best het beleid ten aanzien van het bouwen
van woningen, zowel als het uitgiftebeleid nader te
overleggen. Ik doel hierbij speciaal op het markt-
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KON%KTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

onderzoek voor te bou^ woningen als wel het in
voorraad hebben van bouwgrond bij de gemeente,
aldus de heer Gerritsen.

We hebben ons zeer wel over de gehele materie
beraden en momenteel wordt er nog steeds ,,ge-
dokterd" zodat we binnenkort met konkrete voor-
stellen kunnen komen, aldus wethouder Bannink,
die het en met de heer Gerritsen en met de heer
Lichtenberg (die voorstelde dat de kolleges van
B 6 W van Vorden en Hengelo Gld. gezamenlijk
met Thuis Best aan tafel moeten gaan zi t ten) roe-
rend eens was.

Hoewel wel akkoord met de regeling zag de heer
J. Bosch (PvdA) in het hele geval toch geen op-
lossing van de woningnood in Vorden.
Het voorstel van B & W werd hierna door de raad
aangenomen.

Verkoop bouwterreinen

De raad besloot aan het aannemersbedrijf Hofman
te Beltrum plm. 713 m- grond te verkopen voor
een prijs van f 17,— per m". Het aannemersbedrijf
had op deze grond, gelegen aan De Stroet in plan
Boonk, reeds het recht van eerste koop.
Voor de bouw van een bungalow aan de Willem-
Alexanderlaan besloot de raad tot verkoop van
een strook grond, groot 680 m- en voor de prijs
van f 28,— per m- aan de heer H. J. Bouwmees-
ter te Vorden.

Het was de heer M. Gotink (Binding-Rechts)
opgevallen dat op de tekening geen verdere ka-
vels stonden aangegeven. Hij gaf B 6 W in over-
weging dat wanneer voortaan de eerste kavel van
een bepaalde straat wordt verkocht, in dit geval de
Willem-Alexandrlaan, de gehele straat te verka-
velen. Dit voorkomt later veel narigheid en brengt
meer lijn in de betrokken buurt , aldus de heer Go-
tink.

Verbetering van 100 meter weg kost
de gemeente ƒ 6400,—

Wanneer de Pastorieweg wordt verbeterd dan
stelt het bestuur van De W^ehme derden in de ge-
legenheid om gebruik te maken van de aula, welis-
waar tegen vergoeding, aldus sprak mevrouw Van
der Heide-van der Ploeg (PvdA) in mei jl. tot de
raad en B /& W. Het gaat «hier om een verbete-
ring van plm. 100 meter.

Overeenkomstig het verzoek van mevrouw Van
der Heide en met goedvinden van de eigenaar van
deze weg t.w. de familie Van Westerholt van
Hackfort, stelden B 6 W aan de raad voor dit
weggedeelte te verharden. Kosten ƒ 6400,—.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) zag niet in
waarom hier betonklinkers gebruikt moeten wor-
den. Het bitumensysteem is veel goedkoper, meen-
de hi j .

De heer Regelink (AR) dacht ook dat hier wel een
goedkopere manier te vinden zou zijn, temeer daar
over deze weg geen zwaar verkeer komt.
Gezien het algemeen belang gingen beide heren
met het voorstel tot wegverharding wel akkoord.

Mevrouw Van der Heide sprak woorden van dank
tot het adres van de familie Van Westerholt voor
het verlenen van de toestemming.
Voor de aanschaf van leermiddelen t.b.v. het gym-
nastiekonderwijs en voor de aanschaf van een dia-
projektor met scherm t.b.v. de Prinses Juliana-
school in de Wildenborch, stelde de raad ƒ 3766,11
beschikbaar. Samen met de gemeente Hengelo Gld.
wil de gemeente Vorden tot een verharding van de
weg door het Stapelbroek. De verbetering van deze
weg die voor driekwart in de gemeente Hengelo
is gelegen, is geheel door die gemeente voorbereid.
De gemeente Vorden gaat dit ƒ 23.000,— kosten
waarmee de raad akkoord ging. De belanghebben-
den zullen t.z.t. ca ƒ 10.000,— dienen bij te dra-
gen.

Verordening op de woonwagens

In verband met de openstelling van het regionaal
woonwagenkamp te Winterswijk besloot de raad
van Vorden in mei jl. het woonwagenkamp aan
de Hamelandweg in Vorden te sluiten. Hierdoor
dient de huidige verordening op woonwagens te
\worden aangepast.

Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg (PvdA)
vroeg zich af of het begrip „woonwagen" wel juist
is gedefinieerd. Vallen onder deze definitie ook
caravans of zgn. living-vans waarin tijdelijk soms
mensen wonen i.v.m. de woningnood of zijn dit
uitzonderingsgevallen? Wegenbouwers e.d. die tij-
delijk in een woonwagen vertoeven vallen hier niet
onder en in alle bijzondere gevallen kunnen wij
ingrijpen, aldus voorzitter Van Arkel.

Kunnen we in deze verordening dan geen kleine
wijziging aanbrengen, stelde de heer Bosch (Pvd
A) voor. Wethouder mr R. A. van den Wall Ba-
ke (VVD) dacht niet dat dit te ondervangen
is in een of andere bepaling. Laat u dit maar ge-
ru.sl aan het kollege van B ë» W over, adviseerde
hij.

De heer Gotink (Binding-Rechts) stelde voor het
huidige woonwagenkamp maar zo snel mogelijk te
egaliseren. De heer Van Arkel was van mening
dat men het kamp niet helemaal aan de kant kan
doen. Wanneer zich een geval van ontheffing zal
voordoen, moeten wij een terrein kunnen aanwij-
zen.
De heer Regelink (AR) had wel de indruk gekre-
gen uit deze diskussie dat B 6 W zich wat deze
materie betreft van de menselijke kant willen laten
zien. De nieuwe verordening werd hierna door de
raad aangenomen.

Toetreding WAZOG

In afwachting van de wet verontreiniging opper-
vlaktewateren besloten in 1968 de gemeenten Doe-
tinchem, Dinxperlo, Gendringen, Hummelo en Kep.
pel, Wehl en Wisch een gemeenschappelijke rege-
ling aan te gaan tot het stichten, het onderhouden
en het exploiteren van rioolwaterzuiveringsinstal-
laties. Naderhand traden nog toe de gemeenten
Didam, Lichtenvoord, Ruurlo, Zevenaar, Zelhem
en Hengelo Gld.

B 6 W stelden aan de raad voor met ingang van
l januari 1971 eveneens aan deze regeling deel te
nemen, aan de zgn. WAZOG d.w.z. Waterzui-
vering Zuid-Oost Gelderland gevestigd te Doetin-
chem. Bovendien stelden B £» W voor per die da-
tum aan de WAZOG de percelen grond met de
zich daarop bevindende opstallen, te weten een
rioolwaterzuiveringsinstallatie etc., alsmede de
transportleiding, liggende langs de Hackfortse beek
van de Nieuwstad naar de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie en de transportleiding van Het Hoge naar
deze installatie, één en ander met daaraan verbon-
den heersende en lijdende erfdienstbaarheden,

(vervolg raadsvergadering 2e blad)
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Ibers * BRINTA

SUPERMARKT
PRESENTEERT

lUtde,
HAMBURGERS

HACHEEVLEES

3 stuks W O

300 gram l /O

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

STOOFLAPPEN

MALSE RIBSTUK

RUNDERSTAART

500 gram

500 gram

500 gram 148
HAM

PALINGWORST

HAAGSE LEVERWORST

SNIJWORST

150 gram 109

150 gram 79

150 gram 59

150 gram 89

Bestel vroegtijdig uw voor- en achterbouten
voor de diepvries

ui

MALSE ANDIJVIE

PRIMA BANANEN

PERSSINAASAPPELEN

PUIKE AARDAPPELEN

per stuk 98

per kilo 49

kilo 98

15 voor 185

5 kg 115

PANKLARE WITTE KOOL 500 gram 25

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Bij aankoop van ƒ 10,- boodschappen

2 PAAR MINI NYLONS
voor slechts

BLIK HARING in kerrie-, pa-
prika- of mosterdsaus voor

Heerlijke GEVULDE KANO'S
per pak

Pak NOLEN SPRITS
nu slechts

Groot pak GOUDSPECULAAS
500 gram

SMARIUS KLEUTERTAAI
grote baal voor

4 in een CLOSETPAPIER
per pak

KOFFIEFILTERZAKJES
80 stuks voor

99
69
79
45
98

79
89

B.P.C.

diepvr. haantjes
plusminus 1050 gram

CHIPOLATA-
PUDDING

voor 4 perso-

nen, nu

159

200 gram

IJSCUPS
nu

voor

89

Dat is lekker

choc.
menagerie
150 gram

79

Van Kwatta

KINDER-
REEPJE
10 voor

98

Heerlijke

f ruitassorti of
aardbeien-
snoepjes
per zak

79
BIJ AANKOOP VAN 2 TUBES PRODENT TANDPASTA

250 GRAM SUPERUNIE

roodmerk koffie
VAN 205 VOOR IOS

3/Aterfle.

Herschi

CASSIS

vo9 slechts

69

Herschi

frambozen-
gazeuse
3 flessen

89

Cowboy

LIMONADE
zonder prik

W 2 flessen

| 89

Gezinsfles

APPELSAP
69

elke 2e fles

30

Profiteer nu

pak a 250 gr.
cacaopoeder

slechts

80

NIEUWE OOGST PEULVRUCHTEN

Bruine bonen,
spliterwten of capucijners

500 GRAM SLECHTS

Nieuwe geuren

TOLET AIR
spuitbus

voor

179

3 blokjes

W.C. lucht-
verfrisser

voor slechts

49

Pyramide

LUCIFERS
3

pakken

75

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI
nu voor

109

P.C.D.
zoute pinda's
pak a 500 gr.

voor

149

VAN KOEN VISSER

nasi of bami 179
Sun

MARGARINE
2 kuipjes

voor-

85

Dessert

instant-
pudding
4 pakjes

99

Heel kilo

MACARONI
voor

slechts

99

2 x 500 gram

VERMICELLI
geen 118

maar

99

450 gram

Sprinklettes
choc. hagel 98

elke 2e zak

69

LITERBLIK

erwten-wortelen 72
ELK 2e BLIK



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

Maria Megchelina
Theodora

Wij noemen haar
LIDY

J. W. v. d. Brink
G. H. v. d. Brink-

Kuenen
Wichmond, 25 sept. '70
Lankhorsterstraat 17 a

Te 'koop: G.o./i. zwarte
oliehaard Etna Texas
kap. 11500 met tank.
H. Ch. Kettelerij, B. van
Hackfortweg 4, Vorden

Wartels
Ringen
Karabijnhaken
Manden enz.

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

2,1 x 12 cm, vele leng-
ten. Iets mindere

kwaliteit dan Ie soort
wordt geleverd voor

2e soorts prijs.

Alleen bij kontante
betaling ƒ 5,95 per m~

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: In prima staat
zijnde jongensfiets 22 x
1%. Het Wiemelink 73,
Vorden, telefoon 1845

Te koop: G.o.h. NSU
1000 bouw j. 1967, veel
accessoires. Ruurloseweg
7, Vorden, tel. 1959

Koeriemen
Kalverricmcn
Spantouwen
Spanbeugels
Spankettingcn
Spanriemen

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

Te koop: Petrolcumver-
gasser z:\.g.a.n. merk Fa-
cetta. B. Bloemendaal,
H. v. Bramerenstraat 9,
telefoon 1702

iiu KUNNEN NIET]
[•rail

WCTEN OOK DAT HCT DIE
aZERSTERKE SOKKEN

VAM...i

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Honing bij F.
J. Spijker, Ruurloseweg
17, Vorden, tel. 1696

Te koop: Kinderwagen,
donkerblauw. Stations-
weg 2, Vorden

Werk gezocht voor de
zaterdag. B. Wentink,
Bargkappeweg 6, Vor-
den

Unieke aanbieding
nu

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang kompleet
met roestvrijstalen

blad. slechts
ƒ 266,50

exkl. BTW

Dit is een tijdelijke
aanbieding en is al-
leen mogelijk bij be-

taling a kontant.

Komt het zien.
Ook zijn wij a.s. vrij-

dag op de najaars-
markt

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Sk. Schwvinenparfüm
het ideale middel
tegen kannibalisme
bij varkens

KLUVERS
Zutphenseweg 53
Vorden
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PIET GUDDE
en
ANJA KOERS

wij hebben de eer, mede namens onze
ouders, kennis te geven van ons huwelijk
op donderdag l oktober 1970 om 13.30
uur in het gemeentehuis van Vorden,
waarna de inzegening zal plaatshebben
tijdens de Eucharistieviering om 14.00
uur in de Antonius van Paduakerk te
Kranenburg Vorden.

Beek gem. Bergh, Zuidermarkweg 10
Vorden, Ruurloseweg 49
oktober 1970

Toekomstig adres: Prins Willem-Alexander-
straat 13, Wehl.

Dag-adres: Hotel Eykelkamp, E 108,
Medler Vorden.
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Inplaats van kaarten

AB GROTENHUYS
en
HENNIE SNELLENBORG

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op woensdag
7 oktober a.s. om 10.30 uur ten gemeen-
tehuize te Lochem.
Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Vorden om 14.00 uur door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, Stationsweg 3 a
Lochem, Nijkampsweg 20
oktober 1970

Toekomstig adres: Stationsweg 3, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17,00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Inplaats van kaarten

JAN VREMAN
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MARIëTTE HASSINK
hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk op woensdag 7 okto-
ber a.s. om H.00 uur ten gemeentehuize
te Warnsveld.
De kerkelijke huwelijksinzegening vindt
plaats om H.30 uur in de Emmanuel-
kerk te Zutphen.

Vorden, Peggenhofweg l
Warnsveld, Landweg 20
oktober 1970

Toekomstig adres: Meyerinkstraat 38, Eefde

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in café
de Pauw, Rijksstraatweg, Warnsveld.

WIM KRUISSELBRINK
en
YVONNE TOEPOEL

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvin-
den D.V. op donderdag 8 oktober a.s.

1 om 15.00 uur in het gemeentehuis te
Zutphen.
Kerkelijke bevestiging om 15.45 uur in
de Gereformeerde kerk te Zutphen, Wil-
helminalaan, door de weieerwaarde heer
ds. P. Popma.

Vorden, Schoolhuisweg 4
5 Zutphen, G. Borgesiusstraat 22
§ oktober 1970

» Toekomstig adres: Breegraven 92, Warns-
I veld.

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in café-
restaura-nt „De Gulden Helm" Markt 74
Zutphen.
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HENK BOSMAN

K en
MIEP BOGCHELMAN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op donderdag 8
oktober a.s. om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. L. M. Brouwer van
N. Dordrecht.

. Hengelo Gld., E 55
•j- Vorden, Kruisdijk 6
" oktober 1970

Toekomstig adres: Nieuwstad 59, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
rest. „'t Wapen van Vorden" (F. Smit ) .

aeieoDK)»cocoomĉ ^

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

Vraagt voor het schoonhouden
van zijn kantoor

Op maandag 5 oktober 1970 hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

G. J. PELGRUM
en
A. J. PELGRUM-JOLINK

Gelegen'heid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, oktober 1970
Hamminkweg 4

Heden ging van ons heen onze zorgzame
man, vader, groot- en overgrootvader en
huisgenoot

WILLEM VOSKAMP

geboren 11 mei 1886,
overleden 26 september 1970.

A. Voskamp-Eichhorn

W. Voskamp
M. J. Voskamp-Jonkers

K. Reuvekamp

klein_ en
achterkleinkinderen

Vorden, 26 september 1970
Wilhelminalaan 13

De crematie heeft plaatsgehad woensdag 30
september.

Wij zoeken voor ons bedrijf te
Lochem
een ervaren

ONDERHOUDSMONTEUR
Voor deze funktie vragen wij iemand die speciaal
zal worden belast met het mechanische reparatie-

en onderhoudswerk.

Bezit van het diploma LTS Machinebankwerken
is vereist. Diploma 'lassen strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de
direktie van de

N.V. TWENTSCHE
KABELFABRIEK, Haaksbergen

Telefoon (05427) 2255

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Heden overleed onze lieve zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

JOH ANNA TEUNISSEN
weduwe van E. Geltink

in de ouderdom van 86 jaar.

Vorden: J. A. Arfman-Geltink
H. Arfman

R. Brandenbarg-Geltink
A. Brandenbarg

Zutphcn: H. A. Bosch-Geltink
J. Bosch

Ruurlo: F. W. Halfman-Geltink
F. Halfman

klein- en achterklein-
kinderen

,,Rust zac'ht lieve moeder"

Vorden, 27 september 1970
Berend van Hackfortweg 29

De teraardebestelling zal plaatshebben don-
derdag l o'ktober om 14.30 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Van donderdag 8 oktober 8 uur
tot en met zaterdag 17 oktober
a.s. grote

verbouwings
opruiming
bij Helmink-Zutphenseweg

Enorme koopjes zowel op onze
meubelen- als textielafdelïng.

Diverse coupons en restanten,

Profiteert van deze extra
gelegenheid.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Desgewenst
nemen wij
de door u
gekochte
meubelen
gratis in
bewaring



Ter assistentie van de vrouw des huizes
vragen wij voor lichte 'huishoudelijke
bezigheden

JONG MEISJE
voor de middagen (zaterdags vrij)

Telefonische inlichtingen:

Mevr, De Jong
Nieuwstad 2, Vorden, telefoon 05752-1773

GEMS
METAAL-
WERKEN N.V.
Zutphenseweg 7, Vorden
Telefoon 05752-1546

In ons nieuwe magazijn hebben wij
plaats voor een:

ASSISTENT MAGAZIJN
en in de konstruktiehal

LASSERS
Graf/5 opleiding én scholing. En bij
Gems ook in geld meer waardering voor
uw werk !

Dagelijks aanmelden aan het kantoor
Zutphenseweg 7. Zaterdags v.m. ook
bij de personeelschef H. van Dorsten,
Zutphenseweg 69, Vorden.

PUCH BROMFIETSEN
MUNTEN UIT DOOR HUN

LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

"CONCORDXA"
Hengelo (Gld)

SORBO
huishoudprodukten

In ons centrale magazijn te Vor-
den hebben wij plaats voor een:

1ste MAGAZIJNBEDIENDE
leeftijd 22-30 jaar, liefst met ervaring in ma-
gazijnwerkzaamheden, rijbewijs vereist.

Tevens hebben wij in onze ver-
pakkingsafdeling plaats voor een

JONG MEISJE
leeftijd 17-19 jaar.

Eventuele telefonische inlichtin-
gen onder no. 05752-1773
de heer De Jong

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

JEUGDDIENST
HERVORMDE KERK VORDEN

As. zondag 4 oktober 10.00 uur

Voorganger:
ds. Overdijk uit Aalten

Thema:
,,Onze bezeten wereld"
KOMT ALLEN

Voor al uw
BLOEMBOLLEN
naar

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

Ln onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

A.S. ZONDAG

4 OKTOBER

met medewerking van het
orkest

GE .DERS KWAR1
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

N.B. Er is ook dienst om 8.30 uur

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m2

ƒ 5,— per m2

tot en met 120 m2

ƒ 4,80 per m2

meer dan 120 m2

f 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

f 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTF-GELS
afm. 1 5 x 1 5 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m2

10 mm dik
ƒ 3,90 per m2

18 mm dik
ƒ 5,85 per m2

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatic naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Koedekken
Marktdckken

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL

uit voorraad leverbaar
.nergens zo laag

in prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Een tip uit
onze nieuwe
najaarskollektie

HERENJACKS
met bontkraag, kleur bruin,
maten 46 tot en met 52,

'nu slechts

49,00

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wij hebben plaats voor een

FLINKE JONGEMAN
Wij bieden interessant zelfstandig
werk, met bij gebleken geschikt-
heid, goede toekomstmogelijkhe-
den.

WANSINK VIVO SUPERMARKT
Telefoon 1205 - Hengelo Gld.

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
VERKOOP VAN FRUIT

COX ORANGE
INGRID MARIE
GOUDREINETTEN
heerlijke hand- en moesappel

vanaf ƒ 5.00 per kist
eerste 'kwaliteit.

Alle dagen (ook 's avonds) ver-
koop ten huize van J. Lucassen,
Ganzensteeg 2, Vorden

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in
de schuur bij Huize Medler.

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
J. W. LUCASSEN

Ganzensteeg 2 - Vorden - Telefoon 6811

Oriënteringsrit
Buurtvereniging Delden

voor auto's en bromfietsen op
zaterdag 3 oktober a.s. 's avonds
19.30 uur bij café 't Z waant je

Maxi
Maxi

Maxi
JAPONNEN
ROKKEN
met passende blouse of pullover

't is mode bij

l blik doperwten fijn van 113 voor 99

/ KILO TOMATEN 98

l ZAK SPAR CHIPS van 98 voor 79

3 FLESJES HAARVERSTEVIGER 59

200 GRAM SNIJWORST van 144 voor 119

200 GRAM RUMBONEN 59

2 zakjes Knorr tomatensoep v. 142 voor 110

; POT ZILVERUITJES 79

l ZAK HAGELSLAG PUUR van 147 voor 739

10 SINAASAPPELS . . 149

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
:)S SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

•
•
•
•

Mi

Alle |
drukwerken i

voor handel J

privé en industrie

* Drukkerij Weevers •
* ]Nicuwstadl2 - Vorclen - Telefoon 05752-14M J

•••••••••••••••••••••••••••B

EVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij tonen, wat mode is...

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoencnspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteer in Contact



Donderdag l oktober 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 26

Heden overleed in het ziekenhuis te Deven-
ter geheel onverwacht mijn lieve man, onze
zorgzame vader en grootvader

JAN ALBERT KONING

in de ouderdom van ruim 56 jaar. ,

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden:
Vorden:
Vorden:

Zutphen:
Lochem:
Vorden:

G. Koning-Tjoonk
Joke en Ab
Jan en Henny
Berdy en Kees
Marijke en Rikus
Berend
en kleinkinderen

Vorden, 29 september 1970
Kostedeweg 7

De rouwdienst zal worden gehouden op za-
terdag 3 oktober a.s. om 12.00 uur in de Her-
vormde kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal plaats hebben om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden daartoe uitgenodigd.

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve
zoon, broer en zwager

JAN ALBERT KONING

in de ouderdom van ruim 56 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vader en moeder Koning
broers en zusters

Vorden, 29 september 1970

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve
schoonzoon en zwager

JAN ALBERT KONING

in de ouderdom van ruim 56 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Fam. Tjoonk

Vorden, 29 september 1970

Voordeelaanbieding
NOLANDA MINI
PANTY KOUSEN
nu 1,75 per stuk
2 stuks voor 2,98

RAADHUISSTR.. VORDEN

In onze zaak verkopen wij glas- en aar-
dewerk, huishoudelijke artikelen, wit-
goed, radio en t.v., elektrisch materiaal,
ijzerwaren en gereedschappen.

Voor de ,,vrouwelijke goederen" zoe-
ken wij een

Naast een 5-daagse werkweek goede
voorzieningen.

G. EMSBROEK & ZN G.V.
Zutphenseweg Vorden tel. 05752-1546

Zeüjack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg ~ Vorden

Heden werd onverwacht van ons weggeno-
men het trouwe bestuurslid, de heer

J. A. KONING

echtgenoot van Gerritje Tjoonk

Wij zullen zijn prettige en plichtsgetrouwe
medewerking in dankbare herinnering hou-
den.

Bestuur, kommissarissen
en personeel

Coöp. Werktuigenver-
eniging „De Medo"

Vorden, 29 september 1970

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van ons geacht bestuurslid, de heer

l A. KONING

in de ouderdom van 56 jaar.

Dankbaar zullen wij hem blijven gedenken
als een aktief bestuurslid van onze vereni-
ging.

Bestuur en personeel
Rundveefokvereniging
,,De Centrale"

Vorden, 29 september 1970

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van ons geacht bestuurslid, de heer

ƒ. A. KONING

in de ouderdom van 56 jaar.

Dankbaar zullen wij hem blijven gedenken
als een aktief bestuurslid van ons bedrijf.

Bestuur, kommissarissen
direktie en personeel
van de Vordense Coöp.
Zuivelfabriek

Vorden, 29 september^fe 70

ZONDAG 4 OKTOJ

VORDEN 1 -

DEO 1 - Borculo

Aanvang H.30 uur

AGENDA

1 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
2 okt. Propagandafeestavond Bond voor

Staatspensionering Nutsgebouw
3 okt. Oriënteringsrit buurtver. Delden
3 okt. Aktie PAKSU

1. voetbalwedstrijd achter de
gymzaal

2. bazar in het Nutsgebouw
3. autowassen op het marktplein

10 okt. Bal voor gehuwden in café-rest.
Eykelkamp, Medler

11 okt. Herfstrit Oriënteringsrit van de
VAMC De Graafschaprijders

12 okt. Rekreatiemiddag voor bejaarden
in café De Zon

DIT IS EEN

wasautomaot
VAN FORMAAT

AEG LAVAMAT
een technisch volmaakte 5 kg
wasautomaat.

Voor een zeer scherpe prijs van
ƒ 1302 —

NU 895,00

ANDERE MOGELIJKHEDEN ZIJN:
AEG Turnamat 748,—
Erres volautomaat 599,—
Philips ivasjiito-m;in( 549,—
Indesit ivasautonni<tt 399,—

Nog meer mogel i jkheden r - i j n er. Dat kunt u
dagelijks zien in onze winkel en showroom.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

(vervolg raadsverslag)

rechten en lasten voor de somma van ƒ l .338.285,93
te verkopen.
Hieraan dient echter de voorwaarde te worden ver-
bonden, dat de gemeente Vorden de transportrio-
len van de WAZOG terug zal nemen tegen het-
zelfde bedrag van ƒ 156.821,84 verminderd met de
afschrijving, indien t.z.t. blijkt dat het in te stel-
len zuiveringsschap voor de Achterhoek niet bereid
is dit transportriool van de WAZOG over te 'ne-
men.
De heer Koerselman (PvdA) werd medegedeeld
dat toetreding tot deze WAZOG geen financiële
gevolgen heeft voor de aangeslotenen. De riool-
rechten blijven hetzelfde, aldus de voorzitter.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) zei akkoord
te gaan met de verkoop als met de prijs. De raad
wordt echter gevraagd een beslissing te nemen
over de verkoop van gemeente-eigendommen a rai-
son van één miljoen driehonderdduizend gulden.
Onze fraktie had graag gezien dat B & W meer
financiële gegevens had verstrekt. Er moest nu nog
al wat recherchewerk verricht worden om tot een
juist inzicht te komen. De voorlichting aan de
raadsleden moet toch zodanig zijn, dat alle konse-
kwenties van uw voorstellen worden belicht, aldus
sprak de heer Gerritsen.
Het voorstel van B 6 W werd hierna door de raad
goedgekeurd.

Schooladviesdienst
De heer A. G. Mennink (CHU) maakte tijdens
de rondvraag gewag van de regionale schooladvies-
dienst die in augustus jl. is opgericht en die zich
tot taak heeft gesteld zowel de zwakke als sterk
begaafde schoolkinderen te begeleiden. Inmiddels
heeft de regio Winterswijk zich aangesloten bij de
regio Doetinchem, hetgeen betekent dat ca 12 ge-
meenten zich bij de schooladviesdienst Oost-Gel-
derland hebben aangesloten.
Deze adviesdienst die in januari 1971 haar werk-
zaamheden zal beginnen, is voornemens een psy-
choloog en peadagoog aan te trekken. Daar de
verwachting is, aldus de heer Mennink, dat de
nieuwe onderwijswet in 1972 van kracht zal wor-
den, zal deze schooladviesdienst, wat het verkrij-

gen van subsidie betreft, hiervan kunnen profiteren
omdat de schooladviesdienst Oost-Gelderland ca
17.000 aangeslotenen telt (en om in aanmerking
voor subsidie te kunnen komen moeten er minstens
150.000 inwoners zijn aangesloten).
Nu is er ook een regio Zutphen, die wat betreft
de begeleiding van het schoolgaande kind, dit zelf
wil doen (dit zijn echter ca 75.000 aangeslotenen).
Nu heeft het gemeentebestuur van Vorden van de
regionale schooladviesdienst een schrijven ontvan-
gen waarop geen antwoord is ontvangen. Sluit dit
misschien op financiële moeilijkheden? zo vroeg de
heer Mennink. Sluit Vorden zic'h nl. bij de regio-
nale schooladviesdienst aan dan betekent dit dat
het financiële offer voor de gemeente ƒ 2,— per
inwoner gaat bedragen. De heer Mennink stelde
B 6 W voor op de begrotinhg 1971 hiervoor een
ruimte te kreeëren.
De heer Van Arkel deelde mede dat het gemeen-
tebestuur nog geen definitief standpunt heeft in-
genomen. Op 13 oktober zal er nl. een bespreking
plaats hebben tussen het kollege van B & W, me-
vrouw Baas (wethouder van onderwijs in Zut-
phen) de inspekteur van het lager onderwijs en
verdere betrokkenen hier ter plaatse zoals hoofden
der scholen etc. Eerst dan zullen wij ons stand-
punt bepalen, aldus werd de heer Mennink mede-
gedeeld.
De heer Goti-nk (Binding-Rechts) werd medege-
deeld dat wat betreft de verharding van het ver-
lengde van de Eikenlaan, dit in een vergevorderd
stadium is en dat het wachten nu alleen nog is op
bericht van de provincie.
Zodra we een overzicht van het geheel hebben,
kunnen we de betrokkenen zeggen welke woning
van de nieuwe bejaardenwoningen aan Het Jeb-
bink en De Steege hen wordt toegewezen, aldus
wethouder mr Van den \Vall Bake aan mevrouw
Van der Heide.
Hoe is het met de weg van de kleuterschool naar
de Burg. Galléestraat, zo vroeg de heer Regelink.
Met de heer W. Jansen is destijds overeengekomen
dat er drie taxateurs benoemd zullen worden. In-
middels heeft de heer Jansen ons medegedeeld het
niet zo bedoeld te hebben, met andere woorden
we zijn weer net zo ver als voorheen, aldus luidde
het antwoord van wethouder G. J. Bannink.

Deze winter met vakantie?
Vraagt de rijk geïllustreerde catalogi

WINTERVAKANTIEREIZEN
^70/1971
Zij liggen bij onze bank voor u klaar, gratis !

AIFFEISENBANK
RDEN

spaaroanx en alle bankzaken
Vorden : Ruurloseweg 21 - Telefoon 05752-1888
Wichmond: Dorpsstraat 9 - Telefoon 05754-514

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Te koop: Eetaardappclcn
Joh. Wesselink Kranen-
burg

Te koop: Grijze kolcn-
konvektor in prima staat
en oliekachel. Te bevra-
gen B. Gosselink Ruur-
loseweg 98 Vorden, tele-
foon 6766

Donderdag
500 gram
varkenslappen 2,98

7,50

2,75
3,95
2,60

Vrijdag en zaterdag
500 gram rundcrlappcn
500 gram riblappcn
500 gram verse n>orst

Voor de boterham
750 gram pekelvlccs 0,98
150 gram gebraden gehakt 0,68
150 gram boerenmetworst 0,93
150 gram boterhamworst 0,68

Rund- en varkensslagerij

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

GEMEENTE VORDEN
Door de gemeente Vorden worden, zolang
de voorraad strekt, plattegrondkaartjes ter
beschikking gesteld, waarop de nieuwe na-
men van de wegen in het buitengebied zijn
aangegeven.

De kaartjes kunnen worden afgehaald op de
speciaal daarvoor aangewezen dagen: t.w.
dinsdag 6 oktober a.s. en dinsdag 13 oktober
a.s. van 9.00 tot 12.00 uur en van 2.30 tot
4.30 uur, ter gemeentesekretarie, bij de ge-
meentebode, tegen betaling van f 0,25 per
stuk.

Op andere dagen kunnen de kaartjes, gedu-
rende openingstijden, worden afgehaald ter
gemeentesekretarie, afdel ing Algemene Za-
ken a ƒ 0,30 per stuk.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Ingezonden mededeling
Het komt nog herhaaldelijk voor dat in de gemeen-
te Vorden vuilnis wordt gestort op andere plaatsen
dan de gemeentelijke stortplaats. Begrijpelijkerwij-
ze is dit verboden op grond van de plaatselijke po-
litieverordening. Tegen ongeoorloofd storten van
vuil zal dan ook streng worden opgetreden. Dit
geldt ook voor het storten vóór het hek en-of bui-
ten de afrastering van de gemeentelijke stortplaats
aan de Hamelandweg. Deze stortplaats is uitslui-
tend geopend op de volgende tijden: woensdags
van 1-5 uur; vrijdags van 1-5 uur; zaterdags van
10-12 uur.

Aktie PAKSU - laatste nieuws
Een volledig overzicht van de topdag van de aktic
vindt u elders in dit blad. Op deze plaats wil len
wij nog iets vermelden over de voetbalwedstrijd.
Door onvoorziene omstandigheden kunnen de do-
minees en kerkeraadsleden van de Hervormde kerk
niet meevoetballen. Voor hen zijn spelers van Rat-
ti in de plaats gekomen. Zo kan dit onderdeel
van de aktie toch doorgaan.
Degene die geld wil geven voor de aktie PAKSU
kunnen dit overmaken op rekening nr. 48.63.89.383
van ,,Aktie PAKSU" bij de Amro-bank te Vorden.

Tenslotte: een beroep op u allen om zaterdag op
de meest enthousiaste wijze de aktiviteiten te be-
zoeken, mee te doen, mee te geven, om samen an-
deren te helpen een menswaardiger bestaan op te
bouwen. Tot ziens op het voetbalveld en op de

bazar. Aktiegroep PAKSU

DCV-nieuws
De Vordense damclub DCV wil weer starten met
een jeugdafdel ing die zal worden geleid door G.
Geerken en W. Wassink. Jongens en meisjes tot
ongeveer 16 jaar die interesse hebben kunnen ge-
plaatst worden. Opgave o.a. in clubgebouw Eskes.
Het bestuur van DCV doet voorts een beroep op
hen die wel voor de damsport voelen maar dit
edele spel nog 'niet beheersen, voortaan elke zon-
dagavond om 18.20 uur de televisie aan te zetten
om de Telaccursus te gaan volgen die Tonny Sy-
brands geeft nl. de cursus voor beginnende dam-
mers. Het bestuur van de Vordense damclub hoopt
nl. dat er velen door dit spel zo in beslag worden
genomen dat zij binnen afzienbare tijd zich gaan
aanmelden bij een damvereniging en natuurl i jk het
liefst dan bij DCV.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

Volksfeest te Linde
Voor de 104e maal hebben de buurtbewoners van
het Linde vrijdag en zaterdag jl. hun traditionele
volksfeest gevierd. Er waren veel faktoren dit dit
jaarlijkse festijn - dat zeker gerekend mag worden
tot de oudste volksfeesten uit de omgeving - in alle
opzichten een su'kses maakten: prachtig najaars-
weer, veel belangstelling voor de volk- en kinder-
spelen en een kenmerkende onderlinge eendracht
en saamhorigheid van de Lindese ingezetenen.

Vrijdagavond startte men met het feestprogramma.
In de enorme feesttent trad Vordens Toneel voor
het voetlicht met het blijspel in drie bedrijven Vrij-
dag de Dertiende. Vordens Toneel bleek in deze
première, waarmee het winterseizoen werd ingezet,
over zeer goed op elkaar ingespeelde toneelspelers
(sters) te beschikken. Het stuk, dat uiteraard veel
hilariteit bracht onder de honderden bezoekers,
werd vlot en met veel verve opgevoerd. De heer
Havekes, voorzitter van het volksfeest, stak zijn
waardering voor het vertoonde spel niet onder
stoelen of banken en betrok vooral regisseur H.
Holsbeeke in zijn dankwoord.

Zaterdag werd het eigenlijke volksfeest gevierd.
Het vogelschieten, waarmee men in de morgen-
uren begon, kon aanvankelijk niet op tijd beginnen
omdat „vogelvrienden" de vogel - evenals onlangs
bij het Oranjefeest aan de Medlertol - 's nachts
verwijderd bleken te hebben. De feestkommissie
kon het „grapje" helemaal niet waarderen, temeer
omdat het overal in de omgeving de gewoonte
schijnt te worden de vogels weg te halen; de ori-
ginaliteit is er nu wel af. Men zat echter niet met
de handen in het haar en binnen een kwartier was
er al een andere vogel op de paal bevestigd. Vele
buurtbewoners en oud-Lindenaren van elders be-
proefden hierna hun geluk. Nadat eerst de schut-
terskoning van 1969, de heer J. Gotink, het eerste
schot had gelost, gevolgd door burgemeester Van
Arkel, bleek de vogel zo ,,uit het goede hout" ge-
sneden te zijn, dat de 80 schutters na vier ronden
en drie uur schieten de prijzen via loting moesten
verdelen. H. Bloemendaal werd nu koning 1970 en
koos mejuf f rouw W. Bosman tot koningin.

Om half twee werd het feest officieel geopend door
de voorzitter, die behalve burgemeester Van Arkel
en zijn echtgenote ook de muziekvereniging Sur-
sum Corda verwelkomde, benevens de drumband.
Vervolgens werd H. Bloemendaal tot schutters-
koning 1970 uitgeroepen en kreeg de onderschei-
dingstekens van de oude koning omhangen, terwijl
de koningin werd gekroond door de feestkommis-
sie. Ter ere van het nieuwe koningspaar zwaaide
F. Lichtenberg hierna het vaandel.

De animo voor de volks- en kinderspelen was groot.
De speciale kinderkommissie onder leiding van
voorzitter Eggink wist de jeugd met allerhande
leuke spelletjes de gehele middag bezig te houden
en er waren moois prijzen beschikbaar.

Op het terrein bij café Van Asselt vodden 's mid-
dags de volksspelen plaats. Ook hier een grote be-
langstelling. Burgemeester Van Arkel reikte tradi-
tiegetrouw de prijzen uit. In zijn toespraak dankte
hij, mede namens zijn echtgenote, voor de hartelijke
welkomstwoorden van de voorzitter. De burge-
meester, die verleden jaar gekonstateerd had dat
er in Linde een „vuilnisbelt" was ontstaan, was
verheugd dat deze nu was opgeruimd en dankte

;- .
degenen, die hiervoor gezorgd hadden. De oude
molen wordt momenteel gerestaureerd, aldus spre-
ker. Het is een attraktie voor Linde en hij zal in
zijn oude glorie herrijzen. Hij bracht dank aan al-
len voor de betrachtte eenheid en medewerking.

De zandweg langs Heiderboom en Stapelbroek zal
binnenkort worden verhard, een en ander in nau-
we samenwerking van de beide gemeenten Vorden
en Hengelo Gld. en de aangelanden. Men hoopt
de weg volgend jaar gereed te hebben. De burge-
meester feliciteerde vervolgens de nieuwe koning
en koningin welke uit zijn handen resp. een fraaie
klok en een taart ontvingen.
Nadat F. Lichtenberg nogmaals het vaandel had
gezwaaid, werd het feest op het kermisterrein
voortgezet, 's Avonds was het druk en gezellig op
het bal in de danstent. Linde kan op een geslaagd
volksfeest terugzien.

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr.

500 gr.

500 gr.

500 gr.

500 gr.
500 gr.

verse worst

gehakt

haaskarbonade

ribkarbonade

schouderkarb.

260
225
315
315
315

doorregen vlees
275 - 345

500 gr. vet spek 100

200 gr. boterhamworst
200 gr. tongeworst
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

GROTE NfUURZEEM
MET GRATIS SPONS
6,98

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Werelddierendag

4 oktober
Een mensenhater heeft eens gezegd: ..Naarmate ik de mensen heter leer kennen, ga ik
van de dieren houden". Het lijkt ons een wat overtrokken uitspraak, al zijn de dagblad-
berichten met al hun ..menselijke haat" schijnbaar in overeenstemming te brengen met de
opmerking van deze misantroop.

Gelukkig behoort het tot een van c/c verworvenheden van de moderne maatschappij dat
ivij ons onze verantwoordelijkheid voor het dier bewust zijn geworden. Het dier. als be-
langrijk deel van de schepping, vervult in het biotoigsch milieu een onmisbare rol. Daar-
naast echter is het als gezelschap en als verschijningsvorm pur sang al even belangrijk.

Wat zouden bv. amatcurfotografcn moeten beginnen zonder het meest fotogenieke dier.
de kat. Deze erfenis i>an de oude Egyptenarcn heeft als huisdier een vaste plaats in onze
maatschappij gekregen en dat is in de foto-albums en de tentoonstellingen van [otoclubs
goed merkbaar.

Bijgaande amateurfoto toont een karakteristieke houding van het fenomeen kat. De aniü-
tenrfotograaf zag ,,in een flits" het leuke silhouet en maakte een foto, daartoe door de
moderne en snelle camera in staat gesteld. Werelddierendag? Geef Does een stuk worst,
Minetjc een extra stukje vis en maak er een foto van.

Te koop: Prima eetaard-
appelen IJselster en
Noordelingen, ƒ 12,—
per mud. B. F. Bennink,
Wildenborchseweg 18
Vorden

Te koop: Mooie jonge
herdershondjes lief ka-
rakter. B. Toonk, Schut-
testraat 20 Vorden
telefoon 6773

Koehalsters
Ponyhalsters
Markthalsters

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

BLOEMENTAFELS
BIJZETTAFELS

MIMISETS

enorme keuze bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

TV-TAFELS
vele modellen
v.a. ƒ 49,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

Te koop: Bankstel en
n'andmeubel tegen elk
aannemelijk bod. Het
Wiemelink 67, Vorden

Koctouwen
Staarttouwcn
Koedcktouw
Staartteer
Raffia
Bindtouw

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
__^^^

, . . , , . , . . JocUreffcndl

Zutphenseweg - Vorden

Alle landbouwwerk-
tuigcn

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Vele kilometers telefoon- en
sterkstroomkabel garanderen u

zeker en goed betaald werk
De Twentsc'he Kabelfabriek te

Lochem
fabriceert jaarlijks duizenden kilometers kabel (en

dat getal groeit nog steeds!)
Dat betekent voor u: zeker en goed betaald werk,

aan moderne kabelmachines.

Wegens uitbreiding van onze produktie-afde'lingen
vragen wij

FLINKE MEDEWERKERS
in 2- of 3-ploegendienst.

Neem kontakt op met de
N.V. TWENTSCHE

KABELFABRIEK te Lochem
Kwinkweerd 3 - Telefoon (05730) 2147

Vraag naar de heer Heinen

NVTWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Adverteren doet u
natuurlijk in Contact!

ERRES

Dit is stof

voor «gulden/ inruil
kwaiiteits-1 J/premie

F. ffll ..̂ •^••••iSrilHMIIIIIIIllllll

én prijs-

stofzuigervzoeksters
ERRES SLEDESTOFZUIGER ƒ 179.-
TIJDELIJK INRUILPREMIE ƒ 20.-

U BETAALT NU BIJ ONS ƒ 159.-
Wat krijgt u daarvoor?
'n Stofzuiger met een ongekende zuigkracht, die bovendien nog
constant blijft tot de stofzak helemaal vol is.
(En dóér gaan heel wat zuiguurtjes overheen) Mét handig drie-in-
een-mondstuk, mét vakje voor 5 meter snoer, mét een stof-
indicator.
Dat we al deze punten van de Erres sledestofzuiger allesbehalve
uit onze duim zuigen zullen we u bij een bezoekje aan onze zaak
graag bewijzen.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Inwoners van Vorden
Bezoekt vrijdag 2 oktober a.s. de

najaarsmarkt
tevens verloting

GROTE SORTERING IN DIV. ARTIKELEN

Hij een l>c.:ock <i,in de ithitkt behoort u ivellicht tot

de gelukkigen, die een attraktie ontvangen.

Zie gratis lot deze week in Contact


