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Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
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SYankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGEB l IuU,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

ORIËNTERINGSRIT „DE GRAAFSCHAP-
RIJDERS" RECORDAANTAL DEELNEMERS
Zondagmiddag hield de VAMC „De Graafschap-
rijders" een oriënteringsrit waaraan maar liefst
100 auto's, motoren en brommers deelnamen.
De rit die was uitgezet door de heren Wolsheimer
en Klein Brinke, had een lengte van 44 kilometer.
Start en finish waren bij café Eskes, waar de
heer W. Bielderman na afloop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: 1. A. J. Ten Hopen (Lochem) 231
strafpnt.; 2. G. J. Faber (Zutphen) 241 strafpnt.
Auto's sport: 1. G. ter Maat (Delden) 139 straf-
pnt.; 2. J. v. d. Barg (Ambt-Delden) 139 strafpnt.;
3. J.' Langenkamp (Enschede) 186 strafpnt.
Auto's tour: 1. H. Harferkamp 216 strafpnt.; 2.
H. v. d. Toren (Doetinchem) 233 strafpnt.; 3. R.
Hartendorp (Doetinchem) 240 strafpnt.

Kerkdiensten
ZONDAG 13 NOVEMBER

Ne d. H e r v. K e r k
9 uur ds. J. J. van Thiel van Hengelo
10.30 uur ds. J. J. van Thiel van Hengelo

K a p e l W i l d e n b o r c h
10 uur ds. L. C. J. Visbeek

G e r e f. K e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen

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

R.K. k e r k Kra n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. L,ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIKNST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DEENSTREGELJNG APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1641.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rflkspolitle).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Aaltje Harmina, dochter van G. J. B.
Oplaat en H. F. Donderwinkel.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Derk Jan Wentink en Dorothy Joelante
Hulshof.
Overleden: Theodorus Alphonsius Eulink, 37 jaar,
echtgenoot van J. A. M. Hooman.

Raadsvergadering

De raad van Vorden was donderdagavond voltal-
lig bijeen teneinde de gemeentebegroting 1967
vast te stellen. De gewone dienst sluit met een
post voor onvoorziene uitgaven van ƒ 26944,70.
Alvorens de begroting aan de orde kwam werden
eerst een tiental agendapunten in een vlot tempo
afgehandeld.

VERKOOP BOUWTERREINEN
Voor de bouw van 3 bungalows aan de Beatrix-
laan in plan Zuid besloot de raad 2855 m2 grond
te verkopen aan het Bouwfonds Ned. Gemeenten.
Tegen ƒ 18,— per m^. De heer Gerritsen vroeg
zich af waarom het Bouwfonds geen waarborg-
som behoeft te storten in tegenstelling tot parti-
culieren. Dit komt, aldus B & W dat het Bouw-
fonds dikwijls al van te voren betaald.
Aan mevr. de wed. B. J. Groot Roessink-Golstein
verkocht de raad 352 m2 in plan Zuid tegen een
verkoopprijs van ƒ 20,— per m2. Mevr. Groot
Roessink is voornemens een Bogaerswoning te
bouwen. De heer Bannink begreep niet waarom
er tussen de beide hierboven genoemde verkopen
een prijsverschil van ƒ 2,— per m2 bestaat.
In de eerste plaats gaat het hier om het punt
waar gebouwd wordt, terwijl bovendien de prijzen
indertijd reeds zijn vastgesteld, aldus de voorzitter.
Eveneens voor de bouw van een Bogaerswoning
werd aan mevr. de wed. F. Bargeman-Eskes in
plan Zuid 244 m2 grond verkocht. Ook hier be-
draagt de verkoopprijs ƒ 20,— per m».
Voor de bouw van een woning in plan Boonk
werd aan de heer H. Bannink 590 m2 grond ver-
kocht tegen een verkoopprijs van ƒ 21,—. Hier
komt t.z.t. nog 180 m? bij. (Deze grond is nu nl.
nog geen eigendom van de gemeente Vorden.)
Voorts besloot de raad tot vaststelling van de ge-
meentelijke bouwverordening en tot de vaststelling
van de instruktie ambtenaren bouw- en woning-
toezicht.

Vermakelykheidsbelastingverordening
Omdat d ehuidige vermakelijkheidsbelastingver-
ordening reeds dateerd vanaf 1947 was het nodig
deze verordening te h^ftn en opnieuw vast te
stellen. Zo zal dan nuWt tarief voor bioscoop-
voorstellingen gehalveerd worden en derhalve 10%
van de onzuivere opbrengst van iedere bioscoop-
voorstelling bedragen. Voor een culturele film is
slechts 5;% verschuldigd.
De heer Hartelman stelde voor om de vermake-
lijkheidsbelasting op toneeluitvoeringen ook op
5% te stellen. De heer ]^Htink ging nog een stap-
je verder en stelde voor Jw geen vermakelijkheids-
belasting te heffen voor dansavonden die door
verenigingen worden georganiseerd. B & W ant-
woordden hierop dat de gemeente behoorlijk soe-
pel is want bij verschillende gelegenheden wordt
er al vrijstelling verleent hetgeen de heer Wesse-
link kon onderstrepen. De raad besloot dan ook
de door B & W voorgestelde percentages te ac-
cepteren.

Onderhandse aanbesteding
Voor de afvoer van het rioolwater vanaf de Hen-
geloseweg, de Nieuwstad en plan Zuid dient in de
Vordense Beek nabij de brug in de Raadhuisstraat
een zgn. zinker te worden gelegd.
De raad ging accoord met het advies van het Ad-
viesbureau Bongaerts en Kuyper de uitvoering van
dit werk onderhands aan te besteden. Drie firma's
die hiervoor door de gemeente zijn uitgenodigd
hebben als volgt ingeschreven: Fa Prins van Wijn-
gaarden, Enschede ƒ 42.944,—; fa Aalderson, En-
schede ƒ 47.000,—; fa Moeke, Haarlem ƒ 44.000,—.
Bij de begrotingswijziging werd voor de uitvoering
van dit object voor het jaar 1966 een bedrag van
ƒ 25.000,— geraamd. Dit bedrag is voor de werk-
zaamheden die tot 31 december a-s. uitgevoerd
kunnen worden, ruim voldoende te achten.

Burgemeester A. E. van Arkel zei over de
gemeentebegroting:
Op nationaal niveau spreekt men in deze roerige
dagen van kabinetscrisis, economische onstabili-
teit, e.d. over het „Schip van Staat", dat zich in
woelige wateren bevindt.
Als ik deze beeldspraak ten aanzien van de ge-
meentelijke zaken mag overnemen, kan ik tot mijn
vreugde konstateren, dat het gemeentelijke
scheepje zich op een kalme zee kan voortbewegen.
Dit is een prettig vooruitzicht, maar het wil geens-
zins zeggen, dat de gemeentelijke „stuurlui" zich
in rustige deining in slaap kunnen laten wiegen.
Een kalme zee kan nog verraderlijke klippen in
zich verborgen houden en aan de horizon kan zich
een storm ontwikkelen, waarvan de schipper de
richting nog niet precies kan bepalen.
Zo in die zin zou ik het begrotingsjaar 1967 kun-
nen betitelen.
Inderdaad vertoont d begroting 1967 nagenoeg
hetzelfde beeld als in 1966. De verschillen werden
u op een afzonderlijke staat getoond.
Toch is er iets anders in vergelijking tot voor-
gaande jaren; er is een verraderlijke klip, te we-
ten de wijze van dekking.
Dit is, zoals u uit de toelichting op de aanvullende
begroting is gebleken, geschied door enkele re-
serves op de kapitaaldienst aan te tasten, teneinde
daarmede enkele kapitaalsuitgaven van vroeger,
versneld af te schrijven en voorts door vooruit te
lopen op een veronderstelde toekomstige verho-
ging van de uitkering uit het gemeentefonds.
Vooral dit laatste kan een klip vormen, waarop
de begroting zich lek kan stoten. Laten wij hopen,
dat wij in 1967 hieroverheen zullen varen.

Maar als de financiële situatie niet verandert en
dan doel ik niet zozeer op de begrotingspositie,
dan wel op de likwidatiepositie, kan er een storm
opsteken, waarvan de torenhoge wolken op dit
ogenblik zichtbaar zijn.

RAAD VAN VORDEN STELDE GEMEENTEBEGROTING VAST
GEMEENTELIJK SCHEEPJE BEWEEGT ZICH OP KALME ZEE VOORT
LANGDURIGE DISCUSSIES INZAKE SUBSD3IE-AANVRAAG VAN
NUTSBESTUUR

Het is u bekend, dat de gemeente in 1967 enkele
belangrijke kapitaalwerken wil uitvoeren. De
voornaamste zijn wel de verbetering van de Lo-
chemseweg (Wildenborchse) weg en van de Al-
menseweg.
Mochten de dekkingsmiddelen er komen, met an-
dere woorden: komt er een verhoogde uitkering
uit het Gemeentefonds, dan nog kan er een storm
opsteken, die het verder varen van het gemeente-
lijke scheepje onmogelijk maakt, doordat er voor
de financiering van de werkzaamheden GEEN
vaste geldleningen mogen worden aangegaan.
Gelet op de artikelen in de couranten van de laat-
ste dagen, waarin nog steeds sprake is van krapte
op de geldleningsmarkt, zijn de moeilijkheden ze-
ker niet te veronachtzamen.
Door het toekennen van een vaste geldlening van
beperkte omvang heeft de gemeente nog een
tijdje verder kunnen varen, maar we zitten in de
mist en de financieel klimatogische vooruitzichten
blijven onzeker.
Op het punt, waarop in voorgaande begrotingsja-
ren uitvoerig werd ingegaan, namelijk het perso-
neelsbeleid, kan ik kort zijn:
Als de gemeente ook in 1967 met de kapitaals-
werken mag doorgaan, zal het personeel van ge-
meentewerken in vaste dienst, verder tewerkge-
steld worden bij het bouwrijpmaken van gronden
en het leggen van rioolbuizen.
Vooral de aankoop van de boerderij „Het Pardijs"
met bijliggende gronden, alsmede de zandver-
schaffende werken, i.v.m. het graven van de
nieuwe Veengoot, waarborgen een omvangrijke
taak voor gemeentewerken.
Na dit voorwoord van burgemeester A. E. van
Arkel, bracht de begrotingskommissie bij monde
van de heer H. S. J. Albers rapport uit betreffende
onderzoek gemeentebegroting 1967 en de begro-
ting!966/1967 van het gemeentelijk woningbedrijf.

Opmerkingen B & W aangaande het rapport van
de begrotingskommissie merkten B & W het vol-
gende op:

1. Met de suggestie van de kommissie omtrent
het tracé van de Almenseweg kan het college
van B & W instemmer^B|

:B F̂
2. De kwestie van bebaKening van de verharde

wegen heeft reeds een punt van bespreking
uitgemaakt in het college van B & W. De
grotpócommandant der rijkspolitie heeft hier-
omtrent op ons verzoek een rapport uitge-
bracht. Dit rapport wordt nu afgewerkt.

•fe^
3. Inzake de verkeersveiligst! in ons dorp en

i.v. hiermede het e.v. aaJHRulen van verkeers-
brigadiertjes, heeft de groepscommandant der
rijkspolitie op ons verzoek eveneens een rap-
port opgesteld, dat nog zal worden besproken
met het schoolbestuur en de ouders van de bri-
gadiertjes.
Wat betreft de verkeersregeling door de poli-
tie van kwart voor twaalf tot kwart over
twaalf en van kwart over drie tot kwart voor
vier, schrijft de groepscommandant, dat dit
voor hem alsnog niet nodig wordt geacht.
Daarbij komt nog, dat wegens gebrek aan po-
litiepersoneel, dit moeilijk te realiseren zou
zijn.
Wel zal de politie van tijd tot tijd bijzondere
aandacht aan het punt bij het oude postkan-
toor schenken, om de veiligheid van het ver-
keer daar zoveel mogelijk te bevorderen.

4. Door B & W zal het provisorisch verharden
van de weg door het Veldslag nader worden
bezien.

5. De accomodatie van de kleedkamers op het
gemeentelijk sportveld zal door B & W nader
worden bezien. Eerst dienen de sportvelden uit-
gebreid en verbeterd te worden, zodat in de
toekomst op 3 velden gespeeld kan worden.
De drie geprojecteerde sportvelden kunnen, zo-
als uit een ontvangen schrijven van de afd.
Gelderland van de KNVB blijkt, zonder res-
tricties als wedstrijdterreinen worden aan-
vaard.
Hiervoor is ƒ 10.000,— op de gemeentebegro-
ting 1967 uitgetrokken. Dit jaar nemen B &
W hiermede te moeten volstaan. Alles kan
niet ineens.

6. Aangaande uw suggestie van het elektrisch
doen luiden van de torenklok, zodat de klok-
luidier zou kunnen worden ontslagen, merkt
ons college op, dat dit voor de gemeente fi-
nancieel niet aantrekkelijk is, aangezien bij
eventueel eervol ontslag, jarenlang een wacht-
geld aan de klokluider zou moeten worden toe-
gekend. Overigens Is deze kwestie nog om ad-
vies gezonden naar architect Heineman, res-
taurateur van de Gemeentetoren. Na ontvangst
van dit advies kan een en ander besproken
worden met de Kerkvoogdij, die meer belang
heeft bij het elektrisch luiden.
Het op wachtgeld stellen van de klokopwinder
zal door B & W nader worden bezien.

7. B & W kunnen zich met de voorstellen van de
begrotingskommissie tot verhoging van het
subsidie aan het Koningin Wilhelminafonds,
de Rheumabestrijding en het Asthmafonds ver-
enigen.

8. Wat betreft de verzoekschriften van het Nuts-
bestuur en het bestuur van Irene om een ge-
meentelijke subs. stellen wij de gemeenteraad
voor het Departement Vorden van het Nut tot
het Algemeen een subsidie te verlenen van
ƒ 3648,38 en aan de Vereniging van Christe-
lijke doeleinden Irene te Vorden ƒ 1434,55, een
en ander ten laste van de gemeentebegroting
1967.
Burgemeester en Wethouders achten het van
belang, dat deze beide verenigingen de be-
schikking hebben over een gebouw om de ak-
tiviteiten van de diverse plaatselijke vereni-
gingen te kunnen stimuleren.

B & W zijn van oordeel, dat deze te verlenen
subsidies bij de vaststelling van de gemeente-
begroting van jaar tot jaar moeten worden
bezien en niet zonder meer moeten worden ge-
koppeld aan de exploitatietekorten, die de ge-
bouwen, welke deze verenigingen exploiteren,
jaarlijks opleveren.
Bij de beoordeling van de toe te kennen ge-
meentelijke subsidies zal ook rekening moeten
worden gehouden met de aktiviteiten van de
verenigingen, met het aantal leden, de kontri-
buties, die deze leden betalen, enz.
Nu duidelijk is komen vast te staan, dat er in
Vorden geen Dorpshuis tot stand kan komen
met overheidssubsidie, achten B & W het wen-
selijk aan de gemeenteraad voor te stellen,
dit begrotingsjaar - nu voor het eerst subsidie
wordt gevraagd - akkoord te gaan met de hier-
boven voorgestelde subsidiebedragen.

Discussies
De meerderheid van de begrotingskommissie, de
heren Gotink en Bannink, die dus van gedachte
is dat geen subsidie aan het Nut moet worden ver-
leend op grond van een exploitatietekort op ge-
bouwen, gaf hierna zijn visie.
Zo vroeg de heer Gotink zich af of het Nutsbe-
stuur de zaak wel op efficiënte wijze had beheerd.
Is de zaalhuur wel voor iedereen hetzelfde?
Heeft het Nut inderdaad nooit ge enwinst ge-
maakt? Bovendien zo stelde de heer Gotink heeft
iedere vereniging een financieel tekort.
De heer Bannink zei dat het schrijven van het Nut
hem had verrast. Ik vind het maar een pijnlijke
kwestie dat Irene (het gebouw Irene wel te ver-
staan) wordt begraven en dat het Nut weer op-
leeft. Bovendien heeft de gemeente reeds subsidie
verleent aan het Nut. De heer Bannink noemde in
dit verband de subsidie aan de Blokfluitclub, de
bibliotheek en de opera-avond. Het Nut heeft wat
betreft het onderhoud van het gebouw een achter-
stand van 10 jaar. Aktiviteiten zijn er genoeg ge-
weest, aldus de heer Bannink, maar geen aktivi-
teiten om aan geld te komen. Waarom b.v. gen
ledenwerfaktie, fancy fair, vroeg hij zich af. Op
die manier kan men tenminste aan geld komen.
Ik heb het gevoel dat de besturen van het Nut en
Irene langs elkaar heen hebben gewerkt. De heer
Bannink betrok hierbij de Dorpshuiskommissie in
't spel. De tekening die architect Bakker gemaakt
heeft moet ook nog betaald worden. Het is in het
belang van de gehele gemeenschap dat de bestu-
ren van het Nut en Irene alsmede de Dorpshuis-
kommissie met B & W aan tafel gaan zitten om
de problemen te bepraten. De tijd is er rijp voor,
aldus de heer Bannink.
De heer Hartelman was het met dit voorstel van
de heer Bannink eens hoewel het KVP-lid wel van
mening was dat, gezien de aktiviteiten die het
Nut ontplooit, wel subsidie verleend moet worden.
De heer Wesselink zei met verbazing naar de
kommentaren geluistrd te hebben. Wij, het Nuts-
bestuur, hebben B & W advies gevraagd gezien de
slechte exploitatierekening. Gedurende vele jaren
heeft het Nut een deel van de winst van de Nuts-
spaarbank gekregen teneinde daar de rente en
aflossing van te kunnen betalen. De laatste jaren
hebben wij deze subsidie van de spaarbank echter
niet meer gehad en daarom vragen wij nu een
éénmalige subsidie voor het gebouw en niet voor
het Nutswerk. Een openbaar gebouw kan in deze
tijd nu eenmaal niet meer op eigen benen staan,
aldus de heer Wesselink. Voorts bestreed het
VVD-lid de opmerking van de heer Gotink dat het
Nut niet aktief genoeg zou zijn. De heer Gotink
wees erop dat men hier goed het verschil moet
zien tussen gmeenschapsgeld en privégeld.
Wat het voorstel van de heer Bannink betreft, in-
zake met elkaar aan tafel te gaan zitten, merkte
de heer Wesselink op dat het Nutsbestuur altijd
een voorstander is geweest van samenwerking.
De heer Klein Brinke stelde voor dit jaar met de
subsidie akkoord te gaan; misschien zien B & W
hierin dan wel een richtlijn voor wat er in de
toekomst verder gebeuren moet.
Wethouder Wuestenenk meende dat we het Nuts-
gebouw in Vorden niet kunnen missen.
Wethouder Lenselink deed ook een beroep op de
gezamenlijke besturen om bij elkaar te komen.
En ik ben ervan overtuigd dat, wanneer de ver-
schillende verenigingen in Vorden ook achter deze
zaak gaan staan, de gemeente in de toekomst he-
lemaal geen subsidie meer behoeft te verlenen.
De heer Wesselink meende tot slot dat de vereni-
gingen die in de Dorpshuiskommissie vertegen-
woordigd waren ook gezamenlijk de kosten dienen
te betalen die door deze kommissie zijn gemaakt.
Nadat de heer Gotink nog had gesteld dat hij het
Nut met zijn betoog beslist niet in een verkeerd
daglicht had willen plaatsen, besloot de raad tot
een eenmalige subsidie aan het Nutsbestuur van
ƒ 3648,38 en aan het bestuur van Irene een bedrag
van ƒ 1434,55.

(Zie vervolg pagina 2.)

Suède booties
voor heren

Voorradig in zwart en bruin.
Ook in jongensmaten vanaf 36

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist



Eikenlaan is er niet best aan toe

In de rondvraag wees de heer Hartelman op de
slechte toestand van de Eikenlaan. Met de wég-
schaaf zou er wel wat aan te doen zijn, zo werd
in de raad opgemerkt. B & W waren echter hele-
maal niet te spreken over sommige bewoners van
de laan. De weg is nl. al eens geschaafd maar nu
er betaald moet worden geven de bewoners „niet
thuis". Dat B & W daardoor het standpunt in-
nemen van eerst betalen kon de heer Hartelman
zich wel indenken. De aangelanden kunnen best
betalen, zij hebben de grond nl. voor een schijntje
gekocht, zo meende hij.
De heer Gotink vroeg B & W of er geen nood-
voorziening getroffen kon worden. Dat is wegge-
gooid geld meende de heer Wesselink die voorstel-
de, wanneer er dan toch wat gebeuren moet, de
gemeente meteen de aarden baan voor de verhar-
ding te laten maken. De heer van Arkel vertelde
hierna dat de Eikenlaan kans maakt op het raam-
ontsluitingsplan te komen, zodat de mogelijkheid
bestaat dat er een subsidie komt van de CTD,
hetgeen de heer Lichtenberg deed opmerken: dat
mogen de bewoners van de laan niet eerder weten
alvorens zij de rekening van de wegschaaf be-
taald hebben.
De heer Hartelman merkte op dat er zich op de
Kranenburg enkele woonwagenbewoners hebben
gevestigd. Dit verbaasde de heer Hartelman, hij
was bang dat nu ook andere woonwagenbewoners
zich op de Kranenburg zouden vestigen. En het is
toch de bedoeling dat de gemeentelijke woonwa-
genkampen in de toekomst vervangen worden
door regionale? zo vroeg hij. De voorzitter ant-
woordde hierop dat het hier een kermisexploitant
betreft (die 5 wagens heeft) en die van de heer
von Mengde toestemming heeft gekregen om ge-
durende de wintermaanden (in april gaat hij weer
de kermis op) zijn spullen te verven en te revi-
seren.
De voorzitter deelde hierna mede dat er waar-
schijnlijk ook een oplossing gevonden was voor de
kwestie Heuvelink. Laatstgenoemde heeft nl. geen
geschikt terrein voor het houden van nertsen.
Volgens de voorzitter ligt het nu in de bedoeling
de heer Heuvelink een terrein bij de nieuwe vuil-
nisstortplaats te geven.
De heer Wesselink adviseerde B & W om een
noodvoorziening te treffen voor de bewoners van
plan Boonk, zodat deze via een wandel- of b.v.
fietspad met de Burg. Galléestraat verbonden wor-
den. Dit komt in een volgende raadsvergadering
aan de orde, aldus de voorzitter.
Op zaterdagmiddag 19 november zullen B & W
en de raadsleden achtereenvolgens een bezoek
brengen aan plan Zuid, rioolwaterzuiveringsin-
stallatie, plan Boonk.

CORNELIS DE EERSTE NEEMT AFSCHEID
VAN ZIJN „DEURDREAJERS"

De meer dan 200 leden van de „Deurdreajers"
te Vorden-Kranenburg komen zaterdagavond 12
november a.s. van heinde en ver naar de Kranen-
burg om op gezellige wijze het traditionele Prin-
senbal te vieren.
Zaal Schoenaker zal zeker weer te klein zijn om
alle feestneuzen en lolbroeken een plaats te kun-
nen geven, maar gelukkig heeft men de ruimte
kunnen vergroten door ook het café erbij te be-
trekken.
Prins Cornelis zal om 11 minuten over acht zijn
feestelijke intocht maken, vergezeld van zijn on-
afscheidelijke opperadjudant Hendrikus de Eerste
en Johannes de Eerste en natuurlijk de Dansma-
rietjes, de Raad van Elf en andere hoogwaardig-
heidsbekleders. De ongeëvenaarde Prinsenkapel
zorgt voor een ongeëvenaarde muziek, de beentjes
gaan van de vloer en de glazen hoog! Helaas komt
er deze avond ook een afscheid, een scheiden van
Prins Cornelis de Eerste (de heer C. Mense), de
Prins die de Carnavalsvereniging tot grote bloei
heeft gebracht. Hij was de grote stimulator, de
man die zelf aan zijn onderdanen het voorbeeld
gaf en bergen werk verzette om ieder jaar op-
nieuw het Deurdreajers-carnaval te laten slagen.
Op de laatste ledenvergadering wilde hij ook an-
deren de kans geven, de scepter over de Deur-
dreajers te zwaaien en stelde hij zich niet meer
herkiesbaar. Acht jaar lang heeft hij de hoogste
funktie in de vereniging bekleed. Officieel zal de
Prins om elf minuten over elf afscheid nemen,
maar hoewel de carnavalsvierders met enige wee-
moed zullen terugdenken aan de regeringsperiode
van hun onvergetelijke Prins Cornelis, zij zullen
zich er weer doorheen slaan onder de alom be-
kende leuze: „Neet neulen, maor deurdreajen..'

„DE KNUPDUUKSKES"
Woensdag 2 november jl. hield de dansgroep „De
Knupduukskes" haar ledenvergadering.
Uit het jaarverslag bleek dat 1966 voor de ver-
eniging een goed jaar is geweest. Naast de suc-
cesvolle reis naar Frankrijk werd door de groep
buiten Vorden niet minder dan 25 avonden met
succes verzorgd voor de diverse verenigingen en
instellingen. Voor de Stichting Prinses Irene werd
vijfmaal opgetreden.
Om aan de vele aktiviteiten te kunnen blijven vol-
doen is het noodzakelijk een aantal nieuwe dans-
paren aan te trekken. Het bestuur zal trachten
voor deze paren speciale oefenavonden te organi-
seren, zodat zij reeds het volgende seizoen ook
aktief kunnen deelnemen.

BESPARING
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ressort werd in de afgelopen maand oktober ten
dienste van de rijkspostspaarbank ingelegd
ƒ 93555,31 en terugbetaald ƒ 77151,26.

„OSCAR"
Het was zaterdagavond voor toneelliefhebbers van
het Nut en andere belangstellenden weer een kos-
telijke avond.
Niet minder dam de toneelgroep van het Departe-
ment Borculo van het Nut vergastte het Departe-
ment Vorden met een opvoering van een Frans
kluchtspel in drie bedrijven getiteld: „Oscar" door
Claude Magnier.
Nadat de voorzitter, de heer H. Wesselink, een
welkomstwoord tot de aanwezigen had gesproken
inzonderheid tot de toneelgroep uit de buurtge-
meente, deelde spreker mede dat in het Ereregis-
ter van het Nut was ingeschreven de sekretaresse
van het Nut te Vorden, mevr. van Mourik-Spoor
wegens haar 'grote verdiensten gedurende tal van
jaren aan het Departement Vorden bewezen. Deze
mededeling werd met luid applaus begroet. Ook
dankte spreker de raad der gemeente Vorden
voor het genomen besluit waarbij dit college aan
het Nut een subsidie heeft willen verlenen tot dek.
king van d e exploitatiekosten. Tevens wees spre-
ker op de Nutsavond van 24 november a.s. waarin
de Esso Mij een filmavond zal verzorgen.
Hierna hielden de leden van bovengenoemde to-
neelgroep de aanwezigen enige uren, soms onder
grote hilariteit, bezig met de komische verwikke-
lingen in dit stuk.
De voorzitter dankte aan het slot de medespe-
lenden op hartelijke wijze en hoopte op „een tot-
weerziens" in Vorden, onder aanbieding van Vor-
dens gebak.
Onder de muzikale tonen van „De Zwervers" werd
deze toneelavond met een gezellig bal besloten.

FRAAIE PRESTATIES LEDEN
„GRAAFSCHAPRIJDERS"

Tijdens de zaterdagmiddag in de Drunense Heide
gehouden betrouwbaarheidsrit (de z.g. „Louis van
Rijswijk-rit") hebben leden van de Vordense mo-
torclub enkele fraaie prestaties geleverd.
De heer D. J. Pardijs uit Vorden won zelfs de
eerste prijs, terwijl bij de eerste elf prijswinnaars
liefst 5 Vordenaren nl. de heren W. Bielderman,
J. Lenselink, Wieringa en H. Klein Brinke.
Een voortreffelijke prestatie.

OPTIMISTISCHE GELUIDEN OP
JAARVERGADERING R.K. SPORTVER.

„RATTI"

Het gaat weer goed met de voetbalsport op de
Kranenburg; op de in zaal Schoenaker gehouden
jaarvergadering van de R.K. sportvereniging
„Ratti" is weer eens ondubbelzinnig gebleken, dat
er na elke „down-periode" in een vereniging, een
periode komt van opbloei en hernieuwde aktivi-
teiten. Na een van de „donkerste" bladzijden uit
de Ratti-geschiedenis is er op alle fronten weer
teken van leven; voorzitter J. Lucassen zei het
zo kernachtig in zijn toespraak „men weet weer
waardering op te brengen voor elkaar en meer
respekt, men kan begrip opbrengen voor de even-
tuele fouten van mede- en tegenspelers. De echte
vriendenband komt hierdoor tot stand en zal ver-
der moeten uitgroeien, tot heil van ons allen en
onze sportverenigiu^!
Op deze goed bezo^Hljaarlijkse bijeenkomst was
de voorzitter in zijn openingswoord bijzonder ver-
heugd een goede oude bekende van Ratti te kun-
nen verwelkomen, nml. de eerw. broeder Canatus
Schilder ofm, die dezer dagen door zijn overheid
weer werd benoemd met als standplaats het Fran-
ciscanerklooster op de, Kranenburg. Hij zal zich
weer aktief met BjBr gaan bezighouden en wel
als algemeen jeugaBfcer en als trainer van de
pupillen en junioren. De Ratti-voorzitter stak zijn
vreugde over zijn komst niet onder stoelen of
banken, hij waardeerde het zo'n goede kracht te
hebben waar men met diverse problemen terecht
kan en sprak namens alle leden zijn grote erken-

telijkheid uit aan het adres van de Algemeen
Overste van broeder Canatus, die hem ook spe-
iaal voor de jeugd hier had aangesteld.

In zijn terugblik over de laatste tijd konstateerde
de voorzitter dat het eerste elftal goed van start
was gegaan, al enkele overwinningen had ge-
boekt en er een hechte teamsfeer was gegroeid.
Ook Ratti 2 komt goed mee, terwijl het 3e elftal
onlangs in de 4e klas GVB werd ingedeeld, een
resultaat dankzij de grote inspanningen van de
sekretaris, waarvoor hij hem erkentelijk was.
Er kon dit jaar helaas door omstandigheden geen
junioren-elftal in de bondskompetitie meespelen,
maar de pupillen spelen thans met enkele buurt-
verenigingen een onderlinge kompetitie; zij wis-
ten al enkele mooie successen te behalen.
Nadat de notulen van de laatstgenoemde leden-
vergadering onveranderd waren goedgekeurd,
bracht de sekretaris, de heer W. Veenhuis, een
keurig jaarverslag uit over het verenigingsjaar
l augustus 1965-31 juli 1966.
Het was bepaald geen rooskleurig jaar voor Ratti
aldus de sekretaris, de plannen, die aan het begin
van het seizoen werden uiteengezet, verliepen in
het begin redelijk, doch later bleef er maar een
handjevol getrouwen over, die iets wilden doen,
zodat er aan het einde van de kompetitie weinig
hoop meer was. Er werd toen al gesproken over
ontbinding. De training werd door de junioren be-
ter bezocht dan door de senioren. Aan trainer, de
heer B. Wentink, werd dank gebracht voor zijn
medewerking. Het ledental bedroeg aan het eind
van het verenigingsjaar ruim 80, waaronder de
pupillen.
Het bestuur werd aan het begin van het seizoen
gevormd door de heren F. A. Wolbert, voorzitter;
B. H. Mombarg, sekretaris; J. E. Bos, penning-
meester met assistent H. Mombarg; kommissaris-
sen de heren P. B. H. Schoenaker en W. A. Lich-
tenberg. In de loop van juni 1966 werd een ge-
heel nieuw bestuur gevormd, t.w. de heren J. Lu-
cassen, voorzitter; W. Veenhuis, sekretaris; H.
Rutgers, penningmeester; J. Simmelink, vice-
voorzitter; A. Lichtenberg, 2e sekretaris; L. Ses-
sink, 2e penningmeester.
De verzorging der thee geschiedde door de heer
H. Heuvelink, terwijl J. en T. Lichtenberg het ter-
rein verzorgden, terwijl pastoor Bodewes geeste-
lijk adviseur bleef.
Het eerste elftal degradeerde uit de 2e klas GVB
het 2e elftal eindigde in de 4e klas als vierde
van boven; Ratti 3 behaalde 7 punten uit 16 wed-
strijden; het A-elftal eindigde als 4e van boven
Daar verschillende junioren naar andere vereni-
gingen vertrokken, was het niet mogelijk aan de
kompetitie deel te nemen; gelukkig heeft men nog
een goede kern enthousiaste pupillen. Bijzondere
dank werd gebracht aan jeugdleider, de heer A.
Hoebink, die veel van zijn eigen vrije tijd aan het
jeugdwerk opofferde.
De sporttoto werd een groot succes voor Ratti,
voornamenlijk te danken aan de heer B. Lichten-
berg en de pool-ophalers. De sekretaris besloot
zijn verslag met de wens dat elk lid zich voor de
volle 100% zou inzetten, niet alleen op het voet-
balveld, maar ook bij andere werkzaamheden, wel-
ke zullen leiden tot verdere groei en bloei van de
vereniging. Hij wenste Ratti veel succes in het
thans begonnen seizoen.
Penningmeester, de heer H. Rutgers, kon een
verheugend geluid laten horen, er was een batig
saldo in kas, zodat de vereniging er gezond voor
staat. In de kaskommissie werden benoemd de
heren H. Baakman en jjBJKosse.
Nadat pastoor Bodewe^Rn opwekkend woordje
had gezegd, richtte broeder Canatus ofm zich tot
bestuur en leden en was blij verrast weer op de
Kranenburg terug te zijn. Zeven jaar was hij weg
geweest, maar ondanks zijn verblijf in Gouda en
Maastricht, waar hij ook in het jeugdwerk zat,
bleef hij met zijn har^^p de Kranenburg. Hij
dankte de voorzitter v^Mfzijn sympathieke wel-
komstwoorden en hooP* dat hij als algemeen
jeugdleider met assistentie van de heer Hoebink
voor de Ratti-jeugd mocht werken.
Bij de bestuursverkiezing werden herkozen, vice-
voorzitter de heer J. Simmelink, sekretaris de heer
W. Veenhuis en kommissaris H. Mombarg. Elk

jaar zullen er drie bestuursleden periodiek aftre-
den. Door de vergadering werden geen tegenkan-
didaten naar voren gebracht.
Meegedeeld werd, dat het lid, de heer B. Overbeek,
die onlangs wegens een opgelopen blessure in het
R.K. Ziekenhuis te Zutphen is opgenomen en
thans goed vooruit gaat, een fruitmand was ge-
schonken met de beste wensen voor een spoedig
herstel.
In de elftalkommissie hebben zitting de heren H.
Takkenkamp, B. Bos, B. Sessink, H. Mombarg
plus de trainer en de aanvoerder van het elftal.
De voorzitter bracht in zijn slotwoord dank aan
allen, die in het verleden hun krachten aan Ratti
hadden gegeven, speciaal de sekretaris en dege-
nen, die de werkzaamheden op het terrein en aan
de kleedkamer perfekt hadden verzorgd.
Hij hoopte op een goede afloop van het seizoen en
vertrouwde in de toekomst op de aamenwerking
van alle leden.

FEUILLETON no. 5

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY
,Waar ter wereld heb je het over?' Jeanie was
plotseling klaar wakker. ,Ik zag je gisterenavond
met Stephen Adair. Ben je vergeten dat je voor
je eerste vrije avond een afspraak met mij had
gemaakt?' Er volgde een moment van stilte en
Bil Is humeur werd er niet beter op toen hij haar
hoorde lachen. ,Je kunt wel een toontje lager
zingen, Bill. Ik had geen afspraakje met Stephen.'
,Wat noem je het dan ? En behoor jij niet Dokter
Adair te zeggen?' .Alleen in het werk. Dan is het:
„ja dokter, nee dokter".' Jeanie's stem klonk ge-
amuseerd. ,Maar Stephen is een vriend van me,
net als Michael en Peter Glenn. Ik noem ze buiten
het ziekenhuis allemaal bij hun voornaam en zij
noemen me Jeanie. Onder het werk praten we
nooit; we zijn dan anders. En ik had géén af-
spraakje met Stephen.' ,Je was met hem uit. Ik
heb jullie bij Toni gezien.' ,Mijn patiënt is ge-
storven terwijl Stephen er bij was. We hadden
uren hard gewerkt en hij vond dat we een goede
biefstuk verdiend hadden. We zijn alleen langs
mijn huis gereden zodat ik een andere jurk kon
aantrekken. We hadden niets van te voren afge-
sproken.' ,Ik geloof dat je hem erg graag mag.'
,Dat heb je al eens gezegd. Dat is ook zo.' ,Dan
is het wel zeker wie de nieuwe directeur wordt.
Ze zeggen dat jij nogal een grote invloed bij Dr.
John hebt.' ,Doe niet zo dwaas. Dr. John is niet
te beïnvloeden en hij doet zeker zijn eigen keus.'
.Misschien denkt hij dat het zijn eigen keus is,
maar als jij een goed woordje doet...' ,Hou op,
Bill' viel Jeanie hem in de rede. ,Ik doe voor nie-
mand een goed woordje. Als ik mijn opinie zou
moeten geven, zou ik zeggen dat het waarschijn-
lijk Stephen wordt. Maar niemand weet het zeker,
behalve Dr. John.' ,Dat wordt wel een klap voor
Peter.' .Mogelijk, maar hij komt er wel overheen.
En misschien wordt hij het toch wel.' ,Ben je van-
avond vrij?' ,Voor zover ik weet, ja.' ,Mag ik op
je gezelschap rekenen?' Ze aarzelde even. Bill zei
luchtig: .Dring je vooral niet op.' Jeanie lachte.
,Goed. Hoe laat? Je weet het nooit bij jou.' .Laten
we vroeg afspreken. Om zeven uur.' ,Moet ik iets
bijzonders aantrekken?' .Trek wel iets aan. En
verschijn niet in dat verdraaide uniform, alsje-
blieft.' ,Ik weet nooit wat jij van plan bent. Ik heb
eens mijn mooiste jurk aangetrokken en toen nam
je me mee naar een oesterbar ergens langs de
grote weg .. . Het was wel leuk, maar m'n jurk
paste er niet erg bij. En een keer daarna was ik
bang dat het weer de oesterbar zou worden en
trok ik een lange broek aan, maar toen wilde je
naar de Club. Daarom zou ik het nu graag van te
voren weten.' ,Ik laat jou de beslissing en dan
kun je je kleren daarbij aanpassen. Maar geen
lange broek, geen etentje langs de grote weg deze
keer. Dit vieren we niet met een broodje en een
paar oesters.'
Wegens plaatsgebrek moesten enkele sportberich-
ten en een deel van het feuilleton blijven liggen.

ONZE KOLLEKTIE

damesrokken
IS BIJZONDER UITGEBREID

KOMT U EENS VRIJBLIJVEND
KIJKEN.

V O R D E N

Wegens huwelijk der tegenwoordige

net meisje
gevraagd.

Hotel „'t Wapen van Vorden'
F. P. SMIT

Nü 2 stereo langspeelplaten
voor slechts f 9,95

BIJ AANKOOP VAN EEN

PHILIPS PLATENSPELER

Philips platenspelers vanaf ƒ 89,—

met versterker vanaf ƒ 166,—

Philips stereo platenspeler
met versterker ƒ 299,—

U KUNT ZE ZIEN EN HOREN

G.Emsbroek&Zncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Sole Mio
DE 100% WOLLEN DEKEN DIE

2 x ZO DIK EN 2 x ZO WARM IS.

EEN JUWEEL OP UW BED

IN VELE PASTELTINTEN EN MATEN

LEVERBAAR

m m

DEKENS
3 X ZO DIK

3 X ZO WARM

U kunt ze bekijken in onze zaak,
want wij houden ze voor u voorradig

HET ADRES VOOR BETERE

WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

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

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306



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

AALTJE HABMINA
(Alies)
G. J. B. Oplaat
H. F. Oplaat-

Donderwinkel
Gerrit

Vorden, 5 november 1966
Wildenborch D 60

Te koop: V.W. 1964 m.o.d.
45000 km; V.W. 1965 m.o.d
35000 km.
Garage Driekus Gr. Jebbink
Nieuwstad 45, tel. 1794
b.g.g. 1306

Te koop: Kreidler Florett,
z.g.a.n. en 'n lange leren zw.
jas. Foto Dolphijn, Kerkstr.

Te koop: Paardentuig en
een z.g.a.n. ponytuig.
A. G. Winkels, Almenseweg
40, Vorden.

Wij missen nog enkele scha-
len. Gaarne zo spoedig mo-
gelijk terug bezorgen.
Hotel „'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit).

Gaarne houd ik mij aanbe-
volen voor diverse werk-
zaamheden, zowel voor ge-
hele als gedeeltelijke dagen.
J. Luichies, de Boonk 13,
Vorden

Te koop: 6 roodbonte
nieuwmelkte koeien, 20-26
liter melk per dag.
Veehandel Vlogman.

Te koop: Prima oliehaard.
Te bevr. bureau Contact

Gevraagd voor klein gezin
waarvan vrouw hulpbehoe-
vend is: Huishoudelijke
hulp die genegen is lichte
verpleging te geven. In. of
extern. Ook woongelegen-
heid voor echtpaar waarvan
de vrouw deze werkzaam-
heden op zich wil nemen.
Aanmelden 's avonds na 7
uur P. F. H. van Hille,
Boslaan 12, Warnsveld, tel.
05750-2884

Te koop: Jongenssportfiets
leeftijd 7-12 jaar. Juliana-
laan 36, Vorden

Hooi, graszaad h ooi, stro,
bierbostel, en aardappelve-
zels koopt u het voordeligst
bij:
FA GEBR. SOEPENBEBG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

Flinke huishoudelijke hulp
gevraagd voor een hele of
halve dag per week in klein
gemakkelijk te onderhouden
huis. Mevr. van 't Hof, Vor-
denseweg 39, Vorden
(bij „Buitenzorg").

Te huur gevraagd: Voor
plm. l jaar bergruimte voor
kleine inboedel.
W. M. van Minnen, Henge-
loseweg 19

Te koop: Beste biggen.
Erven Groot Jebbink
„'t Halle" E 55, Vorden

Te koop: Een zwaar rood-
bont stierkalf bij H. Walge-
moet, C 124, Enzerink
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X HENK HARMSEN

X en

X ANNIE HOLMER
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geven, mede namens wederzijdse ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats vinden op donder-
dag 17 november v.m. om 10.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal om 10.30 uur
plaats vinden in de Herv. kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, H. K. van Gelreweg 14
Warnsveld, Rijksstraatweg 188
november 1966

Toekomstig adres: Hanekamp 30, Vorden.

Receptie van 3 tot 4.30 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).
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Doorsmeren
Olieverversen

SHELLU.B.C.-
antiroest behandeling
Auto-onderhouds-
middelen

Aufo- Motor- en Bromfietsbedrijven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

Voor enkele avonden per week vragen wij een

flinke werkster
voor het schoonhouden der kantoren.

Aanmeldingen bij:

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. TE VORDEN

Piedro en Pediformschoenen
voor moeilijke kinderuoeten

Verkrijgbaar bij

A.Jansen

ft
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't Schoenenhuis - Dorpsstraat 34 - Telefoon 1304

Dinsdag 15 november a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

R. Th. BUUNK
en
H. W. BUUNK-GOTINK

hun 29-jarig huwelijksfeest te gedenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkind.

Vorden, november 1966
Van Heeckerenstraat 16

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 19
november van 3.30 tot 5.00 uur in café
,,De Zon", Zutphenseweg,Vorden.
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Tengevolge van een noodlottig ongeval ging heden
van ons heen, mijn lieve dochter, onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

ALICE GROENE

op de leeftijd van 20 jaar.

G. Groene-Blom

H. A. Groene
G. Groene-Klaasen

J^ Edwin

J. H. Smit-Groene
F. G. Smit
Fransien

Vorden, 6 november 1966
Molenwe

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 10 no-
vember om 12 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Onverwacht ging heden van ons heen in de leef-
tijd van 37 jaar, onze trouwe medewerker en col-
lega

THEO EULINK

Hij gaf meer dan 20 jaar zijn beste krachten aan
ons bedrijf.

Zijn nagedachtenis zullen wij altijd in hoge ere
houden.

Directie en personeel
N.V. Borstelfabriek HAVO

Vorden, november 1966

Thee- ontbijt- en
eetservies

Porselein met goudlijn, 61-DELIG

Reclameprijs f 150.-

Roerselman
WINKELCENTRUM — Telefoon 1364

ZATERDAG 12 NOVEMBER

Groot

Prinsenbal
van de

„Oeurdreajcrs,,

ZAAL EN CAFÉ SCHOENAKER,
KRANENBURG

Aanvang 7.30 uur

Ja, werkelijk, dat is opvallend
zoveel u wekelijks
bij ALBERS bespaart

GROTE POTTEN ABRIKOZEN OP SAP slechts 119

JUS D'ORANGE deze week per grote fles 119

ZOUTE PINDA'S per zak è, 300 gram 79

VITELLA INSTANTPUDDING 3 pakjes 99

ITALIAANSE TOMATENPUREE 3 blikjes voor 49

LIMBURGSE APPELSTROOP per beker 79

DIVERSE SMAKEN JAMS per pot 65

SOEPBALLEN deze week 2 blikjes voor 109

JAMPOT KNAKVVORSTEN slechts 98

VAN DELFT TAAI TAAI

GEVULD SPECULAAS

DIK SPECULAAS

CHOCOLAADJES

BONBONS

BIJ ELKE KILO SUIKER . . .

PONDSPAK SPECULAAS

per pak

groot stuk

2 brok voor

200 gram

Ie kwaliteit 200 gram

55
69
79
89
98

89

ONTBIJTSPEK

NIERKAAS

KALFSLEVERWORST

89
79
79

Ie KWALITEIT GOUDREINETTEN

BIJ 20 KILO (l kist)

DUBBELE SPERZIEBONEN

ELK TWEEDE BLIK

VANILLE SUIKER

98
695
79
69
39

GROTE PRIJSVERLAGING KOFFIE

HOTEL KOFFIE

ELK TWEEDE PAK

nu per pak 192
100

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

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

ike sterkste
sciiool-
scboen

Met yz jaar garantie

Wullink's Schoenltandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 13 NOVEMBER, 8 UUR:

I TABU
De verborgen camera stelt u in staat dingen te be-
leven die u voor onmogelijk houdt.

TOEGANG 18 JAAR

Schrijf-, tel-, reken-, stencil- en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwjjk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736



Let goed op uw St Nicolaas-bonnetjes,
de aktie begint 18 nov. en dan regent het prijzen!

Wapen u tegen
koude nachten!

Koop een veilige
elektrische deken
Keuze uit VERSCHILLENDE
merken, zowel l- als 2-persoons

Elektro-technisch Installatiebureau

P. Dekker
Vorden — Telefoon 1253

School met de bijbel
HET HOGE 42

Feestelijke ouderavond
op donderdag 17 november in het
Nutsgebouw. Aanvang half acht.

De zesde klassers verzorgen het pro-
gramma en brengen u o.a.
PICO BELLO EN DE
GEHEIMZINNIGE POORT

Ouders, leden en belangstellenden hartelijk wel-
kom. Gratis toegang.

We hebben nu meer ruimte en we kunnen dus
meer mensen ontvangen.

Het bestuur.

A.S. ZATERDAG

slagroomtompoesen
normale prys 45 cent per stuk

dan 5 voor f 1,75

TELEFOON 1384
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Per januari 1967
autoverzekering duurder?

WIJ GEVEN DE VOLGENDE

korting!
Ie JAAR
2e JAAR
3e JAAR
4e JAAR

10%
15%
25%
40%

Pak nu uw autopolis en ga rekenen, u zult zien
dat u bij ons, bij schadevrij rijden goedkoper uit
bent.

Na 4 jaar schadevrij rijden 40% korting, dat is
niet mis.

ASSURAN^J^ANTOOR
Ruurloseweg — Vorden

Janssen

Nog steeds
kunt u bij ons profiteren
in de

grandioze opruiming!
Ja, werkelijk grandioos, want de vele koopjes
(en daar gaat het toch om) die wij momenteel
voor u in voorraad hebben spreken voor zich!

Wacht daarom niet langer,
kom kijken en . . . .

je neemt er wat van mee!
Op goederen buiten de opruiming
10 procent korting

i

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
G.M.V.L - JongGelre
AFDELING VORDEN

Gezamenlijke
feestavonden
die gehouden zullen worden op vrij-
dag 18 en zaterdag 19 november in
het Nutsgebouw te Vorden. Aan-
vang 7.30 uur.

Beide avonden zal opgevoerd worden het blijspel
in 3 bedrijven:

„In de vergulde Oss"
door Johan Blazer. Door leden van
Jong Gelre.

Ie avond kort voorprogramma door enkele da-
mes van de Plattelandsvrouwen en Jong Gelre.

2e avond na afloop

dansen
MUZIEK „DE ZWERVERS"
Entree ƒ 2,50

Desa
fraaie

marijnen wasautomaat
waarin u naar keuze 2, 3, 4 of 5 kg
kunt wassen, spoelen en centrifugeren
is nog tijdelijk te leveren

tegen f 350,-inruil
vooruwoudwasapparaat!
Was volau ton iaat
Inruil

ƒ 1198,-
ƒ 350,-

Een werkelijke volautomaat voor

f 848,
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE

G. Emsbroek i Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Vrijdag en zaterdag

Krijt

500 gram balkenbrij
500 gram zuurkool
250 gram fijne rookworst
200 gram boterhamworst
200 gram gekruide ham
200 gram kalfspattée

Dorpsstraat

70
25
75
60

100
100

Siemerink
Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarp
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

WIEKART
Dorpsstraat - Tel. 1423
Parfumerieën - Toiletartikelen

Winkels
vol

geschenken

WIEKART
Burg. Galléestr. - Tel. 1750
Banketbakkerij


