Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

CONTACT
HET

NIEUWS-

EN

Donderdag 24 oktober 1963
25e jaargang DO* 30
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
INGEZONDEN MEDEDELING
KERKDIENSTEN zondag 27 oktober.
Open uw hart voor het geestelijk gehandicapte kind
Herv. Kerk
Onder dit motto zal ook dit jaar weer een Nationale
kollekte gehouden worden, n.l. in de week van 28 8.30 uur Ds. D. Brinkerink, van Geesteren.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
oktober tot en met 2 november a.s. De opbrengst
komt ten goede aan onze geestelijk misdeelde meKapel Wildenborch.
demens, d.w.z. aan een categorie uit onze samen10 uur Ds. J. H. Jansen.
leving, die ruim 250.000 Nederlanders omvat, van
alle gezindten.
Geref. Kerk
Deze kollekte wordt georganiseerd door de nazorg9.30
en
3
uur
Ds.
J. D. te Winkel.
verenigingen: de Ned. Ver. voor Soc. Pedag. Zorg,
de Ver. van de H. Jozef van Cupertino en de Prot.
R.K. Kerk
Chr. Ver. tot Bev. van Soc. en Pedag. Zofg, en de
7.30
en
10
uur
H.
Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
drie Ouderverenigingen: de Algem. Ver. „Helpt Elkander", de R.K. ver. „Voor het Zorgenkind" en de R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mi?,
n.m. 3.30 uur Lof.
Prot. Chr. Ver. „Philadelphia".
Genoemde zes verenigingen hebben reeds veel tot
Zondagsdienst Doktoren
stand gebracht b.v.: kleuterschooltjes voor imbe(alleen voor spoedgevallen)
cille kinderen (deze worden door het Ministerie
van O. K. & W. nog niet als school erkend), dag- Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagverbly'ven voor zwaar geestelijk gehandicapten, avond 11 uur Dr. De Vries, telef. 1288.
maatschappelijk werk onder zwakzinnigen, tehuiop Zondag zoveel mogelijk tuszen voor zwaar geestelijk gehandicapten, die ouder- S.v.p. boodschappen
sen half tien en tien uur 's morgens.
loos zijn, internaten, observatiecentra, werkplaatsen. Al deze activiteiten gaan uit van particulier
Zondagsdienst dierenartsen.
initiatief. Voor Zutphen en omgeving wordt ieder Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagjaar een vakantiekamp voor geestelijk misdeelden
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566'
gehouden.
Ook hoopt men hier nog eens te komen tot het stichWeekmarkt.
ten van een tehuis voor ouderloze geestelijk misVrijdag
waren
108
biggen op de markt aandeelden.
Bezint u zich eens op uw eigen materiële voorspoed, gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
uw gezinsgeluk, uw rijkdom gezonde kinderen te f60.- tot 70.-.
hebben, dan zijn wij ervan overtuigd, dat u ter beBrand melden: no. 1 5 4 1 .
vordering van het geluk van de geestelijk misdeelde
medemens, de a.s. kollekte (28 oktober—3 novem- Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
ber) extra zult steunen.
(Bureau Rijkspolitie).
Uw bijdrage kunt u ook storten of overschrijven op
gironummer 813250, t.n.v. penningmeesteresse Burgelijke stand van 16 t./m. 22 oktober.
Ver. Helpt Elkander, af d. Zutphen en Omstreken Geboren: z. v. A. J. Teerink en F.Weggemet vermelding „Kollekte".
mans; z.v. H.E. Aalderink en C.A.WeusteKollektanten voor Vorden kunnen zich opgeven by' nenk; z.v. H.T.Wiggers en M. J. F. Roelvink.
mevrouw Hengeveld, B. v. Hackfortweg 24, Vorden.
Ondertrouwd: G. J. Jolink en A. W. te Pas.
Doet u mee ?
A. FLOKSTRA, Zutphen. Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Zweverink, m,, 78 jaar,
KOOKDEMONSTRATIE
weduwnaar van D. Wonnink.
A.s. dinsdagavond vindt in het Nutsgebouw een
kookdemonstratie plaats, welke door de P.G.E.M.
WIJ ZIJN NU
wordt verzorgd.
„MET Z'N TWAALFMILJOENEN".
Voor een kleine entree kunnen alle dames hun kook- Een enorme veelheid van verlangens en eisen.
vaardigheid op een hoger plan brengen.
Maar u bent daar één van. En Tragter biedt u in
U leert er wat nieuws en u hebt een gezellige rijwielen veel kansen, maar ook een persoonlijke
avond, dus blijft vooral niet thuis, want anders bediening. Een bediening, die wij rustig kunnen
mist u heel wat, wat zelfs de televisie u die beschrijven als één op^fcizend.
(adv.)
avond niet kan geven. Uw man speelt wel voor
oppas bij de kinderen, maar hij mag ook meeHERVORMDE VROUWENVERENIGING LINDE
komen.
HEEFT 10 JAAR BESTAAN
Woensdagavond herdacht de Hervormde Vrouwenvereniging Linde haar 10-jarig bestaan. Hiervoor
was een feestelijke bijugskomst belegd in het geJaren beproefd en hoog geroemd
bouw Irene.
^V
Mijnhardt's Zenuwtabletten
Hen begon de avond, welke onder leiding stond van
mej. G. van der Hel, met het zingen van Gezang 149.
In haar openingswoord heette mej. v. d. Hel een
VORÜENSK DAMMERS LEDEN NEDERLAAG
ieder
van harte welkom. In het by'zonder enkele oudH)et eerste tiental van D.C.V. heeft haar eerste
leden, alsmede de twee plaatselijke predikanten met
competitiewedstrijd in dit seizoen niet in een overhun echtgenotes en de echtgenoten van de leden.
winning weten om te zetten. De ontmoeting welke
Na dit inleidende woord sprak mevr. Van de Wall
in Doetinchem werd gespeeld tegen D.V.D. I einBake van de landgoed de „Kieftskamp". Zij was de
digde in een 13—7 overwinning voor de thuisclub.
eerste leidster van de vereniging. Zy gaf als grootDe Vordenaren waren gehandicapt door het niet
ste wens te kennen dat de vrouwenvereniging Linde,
meespelen van de kampioen P. van Ooyen. Hij werd
tot in lengte van dagen, haar zo grootse werk moge
vervangen door zijn vader, de heer C. van Ooyen,
verrichten.
die uitstekend voor de dag kwam en zijn partij tegen
Een aantal leden had een zangkoor gevormd. Het
K e r k k a m p wist.te winnen.
bracht enkele liederen ten gehore, met orgelbegeleiDe individuele uitslagen waren: J. Boswinkel-B.
ding van mej. W. ten Broeke.
Nijenhuis 0-2; A. Holterman-J. Oukes 2-0; H. PenTijdens de koffiemaaltijd brachten o.m. „Jan en
terman-A, van Ooyen 1-1; J. Wissing-J.F. Geerken
Griet" resp. mevr. Maalderink—Jansen en mevr.
2-0; H. van Til-B. H. Breuker 1-1; J. Lansink-D. J.
Lenselink—Weerd
een leuk schetsje ten gehore.
Klein Bramel 2-0; H. Donderwinkel-J. Wiersma 2-0;
De heren werden met feit geconfronteerd, dat zij
A. de Waard-H. Wansink 1-1; C. te Rietstap-G. ter
de naam van een beeldige pop moesten raden.
Beest 2-0; J. Kerkkamp-C. van Ooyen 0-2.
Slechts één van de aanwezige heren slaagde hierin.
Vrijdagavond a.s. speelt D.C.V. I thuis tegen L.D.C.
Ook de „Vier Gezellige Boertjes" viel goed in de
I uit Lichtenvoorde.
smaak.
Voor de onderlinge competitie werden de volgende
Mevr. Van de Wall Bake werd tot ereleidster bewedstrijden gespeeld: C. van Ooyen-Wiersma, afnoemd. Mej. van de Hel overhandigde haar o.m.
gebroken; Derks-Emsbroek 2-0; Brinkman-Hesseeen oorkonde waarin één en ander beschreven stond,
link 1-1; Stegeman-De Boer 2-0; EsselinkTer Beest
alsmede een presentje in natura.
0-2; Wansink-Nijenhuis 0-2; Hulshof-Wesselink
Vervolgens
brachten enkele bestuursleden verslag
1-1; A. van Ooyen-Van Dijk 2-0; Wentink-Breuker
uit over de afgelopen tien jaar. Dit gebeurde in de
0-2; A. van Ooyen-P. van Ooyen 1-1.
vorm van een „rollenspel". Hierin kwam o.m. naar
VOETBAL
voren, dat men met 23 leden was begonnen in zaal
Van Asselt. Op het ogenblik telt de vereniging 40
Het afgelopen week-end kwamen alleen de junioren
leden. Ook nu nog, na 10 jaar heeft men gastvrij
van „Vorden" in actie. Het A-elftal bleef voortverblijf in zaal Van Asselt.
gaan op het pad der overwinningen. Het bezoekende
Ds. Jansen die de vereniging feliciteerde, sprak de
Almen A moest met G—O het onderspit delven.
wens uit dat er naast een vrouwenvereniging in
Met het kleinst mogelijke verschil (l—0) moest
Linde ook spoedig een „mannenvereniging" zal
het B-elftal de vlag strijken voor Be Quick C. Vorkomen.
den C kwam beter voor de dag en slaagde erin
Na de pauze zagen we eerst een stukje uit de midVoorst B met 2—O te kloppen. De voorhoede van
deleeuwen. Compleet met schout, schepenen, rakhet D-elftal slaagde er eindelijk in een doelpunt te
kers en gauwdieven. Al met al lof voor de spelers.
maken. Doch het hielp echter niet want Steenderen
Daarna volgden enkele films, o.a. van RuiterwedB stelde daar 7 treffers tegenover.
strijden en het Zilveren Huwelijksfeest van KoninVorden I dat uit de laatste 2 wedstrijden maar l
gin en Prins, welke door de heer Renger werden
punt behaalde krijgt zondag de kans weer eens met
gedraad. De heer H. Weenk sprak namens de „maneen overwinning voor de dag te komen nu het op
nen" een woord van dank uit voor de zo prettige en
papier niet zo sterke eZlhem op bezoek komt.
genoeglyke avond.
Vorden II, triomfantelijk bovenaan, zal zondag onDs. Van Zorge besloot deze goed geslaagde avond
getwijfeld haar overwinningenreeks voortzetten.
met gebed.
De tegenstander is Rietmolen II dat tot dusver nog
geen enkel punt heeft behaald. Vorden III, ook al
BILJARTEN
lijstaanvoerder, krijgt zondagmiddag om 12 uur
In de Biljartbond „De IJsselkring" speelde het team
Zutphania III op bezoek.
van Kranenburg in de A klasse een goede wedstrijd
Bij de junioren wordt gespeeld: Ratti A—Vorden A
tegen de Engel I te Steenderen. J. Schoenaker won
en Vorden B—Baak B.
zijn partij tegen H. Rutten, terwijl H. Rutgers ook
BIOSCOOP
voor een winstpartij zoz-gde en de eindstand hierZondagavond draait er een film vol angstige spandoor 4—4 werd. Kranenburg I bezet in de A klasse
ning en griezelige momenten. In de duisternis der
de tiende plaats met 8 punten uit drie wedstrijden.
Zuid-Engelse moerassen rijden in het laatst der 18e
In de B afdeling moest Kranenburg II in Wichmond
eeuw de gevreesde spookrijders, het grote geheim
tegen het team van K.O.T. II met een 8—O nedervan een smokkelaarsdorp. Kapitein Cleg is hun
laag genoegen nemen.
aanvoerder en deze piratenkapitein ligt in 't vrienOp het programma staat thans voor Kranenburg I
delijke dorpje begraven, na voor zijn misdaden te de wedstrijd tegen Excelsior II Baak, welke ontmoezijn opgehangen. Hoe wordt dit raadsel opgelost?
ting thuis wordt gespeeld.
Na een paar uren van lugubere spanning komt u
Kranenburg II speelt een uitwedstrijd tegen K.O.T.
daar achter.
III te Wichmond.

Veilig gebruik

GECOMBINEERDE VERGADERING
A.B.T.B./J.B.T.B. VORDEN
Ter opening van het winterseizoen hielden de afdelingen van de A.B.T.B. en J.B.T.B. Vorden-Kranenburg in zaal Schoenaker een goed bezochte eerste bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer
A. Zents. Deze kon byzonder verwelkomen de G.A.
pastoor Bodewes ofm en de spreker van de avond,
de heer F. Verhey, leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Didam.
De heer Verhey hield een inleiding over „Erfopvolging en Boedelscheiding".
Spr. belichtte deze actuele kwesties in een aandachtig gevolgde toespraak, en beklemtoonde vooral dat
de gezinsverhouding in deze tijd een zeer belangrijke factor is. Wanneer er gesproken moet worden
over erfopvolging of boedelscheiding dient er reeds
een gezonde sfeer in het gezin te heersen; de gespreksverhouding moet open zy'n, men moet meeleven met elkaar, praten tussen ouders en kinderen
in een vertrouwelijk, eerlijk en openhartig gesprek.
Dan zal een en ander geen moeilijkheden opleveren
en vormt zo'n gezin een goede basis. De bedrijfsopvolging moet, volgens spr. reeds vroegtijdig gebeuren. Men moet ook de thuiswerkende kinderen
op de boerderij zoveel laten verdienen, dat zij tegenover de elders werkende kinderen niet de mindere
zy'n.
Spr. verduidelijkte zy'n betoog met allerhande voorbeelden en besprak o.m. do thuisbest-werkers, de
samenwerkingsovereenkomst, vruchtgebruik, kostkontrakten, onherroepely'k aanbod, legitieme deel,
de minnelyke waardering etc.
Samenvattend concludeerde de heer Verhey, dat:
1. de bedrijfsopvolging een punt is, dat in de eerste
plaats in de gezinssfeer ligt;
2. dat men hier reeds vroegtijdig aan moet beginnen;
3. dat men over deze uiterst gewichtige zaken zo
spoedig mogelijk eens moet gaan praten n.
zake kundige personen, zoals notaris, een goed
bockhoudbureau (deze hebben ook belasting- en
rechtskundigen).
Spr. benadrukte nog, dat zeker geen 2 boedelscheidingen hetzelfde kunnen zijn en daarom reeds de
hulp van bovengenoemde personen noodzakelijk is.
Nadat nog diverse vragen verduidelijkend hadden
gewerkt, dankte de heer Zents de spreker voor zy'n
mooie inleiding, waarvan hij hoopte dat zij vele
moeilijkheden uit de weg hadden geruimd. Hij bood
de heer Verhey een kleine atentie aan.
Pastoor Bodewes dankte ook voor deze zeer leerzame avond en was ervan overtuigd dat dit 'n goede
start van het winterseizoen was geweest.
Hierna werd het winte£fp£ramma bekend gemaakt. In november volgilK1 wederom een gecombineerde avond van A.B.T.B. en J.B.T.B. in zaal
Schoenaker, met als spreker de heer Ir. Miedema
uit Groenlo over „Het Plattelandsgezin in de tegenwoordige ty'd".
Op zaterdag 14 decembei^rordt er een gezamenlijke feestavond gehoudei^Bhanuari een avond met
als spreker de heer G. J^wuestenenk, wethouder
van Vorden over „Planologie der Gemeente Vorden". In februari volgt de jaarvergadering.

Gemeenteavond
van de HERVORMDE GEMEENTE
op donderdag 31 oktober

in Irene om 8.45 uur
1. Verkiezingen ouderlingen
en diakenen.
2. Een gesprek met ons over:

„Wat betekent het geloof in ons gezin?"
Inleider: Ds J. H. j i m m i n k ,
vormingsleider van onze
classis.
BILJARTSUCCES
Het eerste drietal van K.O.T. is er in geslaagd het
door de biljartvereniging 't Averenck (Hengelo G.)
uitgeschreven nederlaagtoemooi te winnen. Zij behaalde de grootste overwinning, zijnde 4—2, op het
eerste drietal van 't Averenck.
Voor dit succes zorgden de heren W. Pardij s, J.
Klein Hekkelder en J. Wijnbergen.
Naar wy vernomen hebben zal de biljartcompetitie
van District Doetinchem & Omstreken, waarin de
4 teams van K.O.T. zullen uitkomen, volgende week
een aanvang nemen.
DE ONGEHUWDE MOEDER
Voor de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
sprak mevr. Hardenberg, directrice van Huize
Baank te Wamsveld, over haar werk onder de ongehuwde moeders.
Dit werk omvat in de eerste plaats een liefdevolle
heropvoeding van deze meisjes, die dikwijls het
slachtoffer zijn geworden van mislukte huwelijken,
verkeerde gezinsomstandigheden, onbegrip en liefdeloosheid.
Echter zy'n er ook, die neen bly'ven zeggen tegen
de gewone eisen van de maatschappy, die zich willen weggooien en niet geholpen willen worden. Als
deze vrouwen het andere doel van het leven ontdekken, dan zy'n ze halverwege.
De eerste jaren worden de moeders niet van de
kinderen gescheiden. Dit druist in tegen de principes van de inrichtingen, die leven willen naar de
christelijke beginselen.
Verschillende vragen werden door de spreekster beantwoord, waarna de presidente haar hartelijk
dankte voor de prettige wy'ze waarop zij van dit
werk had verteld.

Als
de
dagen
korter
worden.
Als de dagen
korter worden
is het hoog tijd
over de wintergarderobe te
puzzelen.
U doet een
goede keuze uit
onze kollektie's.

Kijken, is kopen bij

TONEELAVOND BOND VOOR STAATSPENSIONERING
De af d. Vorden van de Bond voor Staatpensionering
hield woensdagavond in het Nutsgebouw een toneelavond.
Toen de voorzitter, de heer Harwig, de avond opende was de zaal by'na volledig bezet. Spreker verwelkomde o.m. afgevaardigden van de Bond uit Ruuiio
lengeto, terwijl hij tevens de spreker van
avond, burgemeester Vlam uit Winterswijk, bij de
bezoekers introduceerde.
Hierna hield de heer Vlam een korte rede over het
onderwerp: „Wat brengt ouderen de toekomst".
Spreker betoogde o.m. dat het doel van de Bond is
een premie-vrij Staatspensioen te krijgen. Voor de
oorlog heeft de regering weinig of niets gedaan
voor de bejaarden, alleen kwamen er hier en daar
kleine bedrij f spensioentjes tot stand. Eerst na de
oorlog kwam, nadat de noodwet Brees in werking
was getreden de A.O.W. uit de bus.
Tegenwoordig is het echter zo, aldus de heer Vlam,
dat in verhouding tot de steeds stijgende kosten van
het levensonderhoud de verhoging van de A.O.W.
achterblijft. Er zijn nu nog vele tegemoetkomingen
nodig. De Bond beijvert zich hierin veranderingen
te brengen.
De heer Vlam deelde nog mede dat Hare Majesteit
Koningin Juliana in haar troonrede gezegd had dat
er gezorgd zou worden voor de sociaal economische
zwakken. In de miljoenennota werd er echter geen
rekening mee gehouden. De Bond voor Staatspen
sionering zal hierover aan de regering rekenschap
vragen.
„Het Vordens Toneel" voerde hierna het toneelstuk
„Het Witte Legioen" op. Het stuk dat reeds enkele
malen door „Vordens Toneel" is opgevoerd en telkens met succes, werd ook nu weer op vlotte wijze
voor het voetlicht gebracht.
Aan het slot van de avond dankte de heer Harwig
allen die tot het welslagen van deze avond hadden
medegewerkt. De heer Wolters zorgde voor het
muzikale gedeelte van de avond.
(actieve
bij maag en
ingewandsklachten, fus
RATTI-NIEUWS
Zaterdagmiddag ging Ratti A naar Voorst A. De
Ratli-ploeg verloor deze ontmoeting met 3—0. Nadat voor de rust een misverstand in de achterhoede
werd afgestraf (l—0), kon Voorst, dat in het veld
een kleine meerderheid had, nog 2 maal het net
vinden.
Ratti B verrichtte een uitstekende prestatie door
op eigen terrein Almen B met een 7—l nederlaag
weer huiswaarts te sturen. Men der uitblinkers was
W. Koers, die liefst drie doelpunten voor zy'n rekening nam.
A.s. zondag zal er door de senoren niet gevoetbald
worden i.v.m. het Christus Koningsfeest. Ratti A
speelt zaterdag thuis de belangrijke derby tegen
haar plaatsgenoot Vorden A, wat een spannende
ontmoeting belooft te worden. Ratti B is vryaf.
„DE ZON" OP HEI' GOEDE PAD
Het eerste viertal van de biljartvereniging „De
Zon" behaalde een fraai resultaat door Kranenburg
I in eigen home met 6—2 te kloppen.
Het tweede viertal, dat tot dusver uitstekend voor
de dag komt, behaalde haar derde draw. Nu werd
de uitwedstrijd teg-en K.O.T. II uit Wichmond met
4—4 gelijk gespeeld.
De Zon I wacht deze week een zware strijd nu het
op bezoek gaat bij het sterke Excelsior I uit Baak.
De Zon II zal thuis de gastheer zijn van Den Elter L

Bureau G. LANGBROEK

Moderne damesshawl
Prettig bij koel weer en . . . 't kleedt altijd af
nu 2.95

MONTUREN

Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo
Gevestigd sedert 1936

IEHERIHK

Accountant
Belastingzaken

Directoire-elastiek

DE OPTICIEN DIE ALTÜD

VOOR u KLRflp STROT'

5 meter met plastic rol 55 Ct

Vasalon herenondergoed
Wij zijn in de gelegenheid, U deze bijzonder
mooie kwaliteit tegen uiterst lage prijzen aan
te bieden (maten 4 t. m. 7)

ZutpLw. 15 Tel. 1505

Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58
(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43
Telefoon 01898-3252

singlet vanaf 2.60, slip vanaf 2.95

Ziekenfondsleverancier
Z.Meden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

TELEVISIE

VORDEN
Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638

Katoenen dameszakdoekjes
prachtige kwaliteit, in de royale maat 32x32 cm

Vlot geplaatst — Snelle service

Na afspraak vrijblijvend tot uw dienst.

3 stuks nu 98 Ct

G. EMSBROEK & Zn. c.v.

Alles op boekhoudkundig-, fiscaal- en
economisch gebied.

Herenzakdoeken

Zutphenseweg 5
telefoon 1546

in royale maat, 2 stuks nu 87 Ct
Een BRETELSCHORT is een fleurige en
praktische bescherming voor uw kleding.
In verschillende leuke modellen en kleuren, 2.98

Bij CENTRA
bent u goedkoper uit!

Met zon vlot COCKTAILSCHORTJE toch
gekleed als er gasten zijn. U kunt kiezen uit
vele modellen en kleuren, 2.45

•
+

•rac:*::*::*::*::*: WAARDEBON
Damesonde rgoed
Dames garnituur (hemdje + slip)
maat
maat
maat
maat
maat
maat

X
>
>
X
X
X
X
X

Ie stel
2.76
2.90
3.06
3.20
3.48
3.78

40
42
44
46
48
50

•

2e stel
1.38
1.45
1.53
1.60
1.74
1.89

Meisjesondergoed
Meisjes garnituur (hemdje -f- slip)
Ie stel
leeft. 3-4 jr. maat O
1.76
1.88
leeft. 4-6 jr. maat l
leeft. 6-8 jr. maat 2
2.04
leeft. 8-10 jr. maat 3
2.16

•
•
•
•

2e stel
0.88
0.94
1.02
1.08

Bij l p. koffie l Gron. koek v. 89 et
Bij l blikje slagroom
l litersblik aardbeien v. 185 v. 139 et
Grote pot abrikozen
voor 89 et
l blik doperwten
voor 73 et
l blik spinazie
voor 49 et
69 et
l blik bruine bonen
500 gram erwten
39 et
49 et
500 gram spliterwten
voor 79 et
l blik appelmoes
Elk 2e blik voor 49 et
Plastic stofblik en kokos handveger
samen voor 149 et
150 gram choc. beestjes voor 69 et

HEEFT U AL KENNIS GEMAAKT
met de nieuwe
AIRVEL BREIGAREN?
Dit is een wol met Orlon,
zeer vlug te breien en als
breistuk in blijvende pasvorm

Eenvoudig in de was,
en . . . snel droog.
In 10 kleuren voorradig.
Patronen gratis.

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN
Zutphenseweg

BRINKE

Komt onze grote kollektie zien.

H. LUTH

- Telefoon 1415

L

Fa. LOOMAN
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Timmerlieden en
Meubelmakers of
Aankomende

(zonder chauffeur)

—

Vorden

—* Kinderboekenweek
„Viermaal J en Janus"

jonge haantjes

Geen diepvries
W, Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen
Tel. 1214
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
KIPPEN en
JONGE HANEN
gevraagd tegen de
hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage
Telefoon 1256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

van 26 oktober — 2 november
Koop dan 'n kinderboek voor f 3.50
of meer en je krijgt cadeau 't boekje

GEVRAAGD:

AUTO-VERHUUR
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Vorden

Nieuwstad 4

VOLOP VERSE

A. G. Tragter

Breipennen alle maten.

HALVE PRIJS. Zó goedkoop kocht u nog nooit
zulk een kwaliteit ondergoed.
Deze aanbieding is geldig van 24 okt t. m. 2 nov.

Verhaar van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

october de spaarmaand voor het gezin!

Kom eens kijken.

BOEKHANDEL

Hietbrink

Fa. GROOT ROESSINK
't Hoge - Vorden - Tel. 1495

(^orsetten

REMMERS

en

Zelfbediening
Zutphenseweg 41

-

onder garantie

Telefoon 1281
Prima pasvorm en afwerking

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

A. J. A. HELMINK

U doet een goede keus
ALS U KOOPT IN DE SPAR
«

l pak

speculaas

l zak
l zak
200 gram
200 gram

marokaantjes (koekje)
koffiekoekjes
roomborstplaat
musketflikken

100 et

40

et
et
et
et

14
12
12
18

perziken (l liter)
178 et
chocolade crème-boter
62 et
appelmoes
75 et
2e blik voor HALVE PRIJS
l dweil en l stofdoek
samen 89 et

72
24

l blik
l pakje
l blik

70
59
59
89

zegels

18

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Brood wordt
bezorgd!

u

nu

nog

dagelijks

Wilt u dat 20 houden?

In de zelfbediening volop GRAMMOFOONPLATEN

Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

Spaar ook bij de Boerenleenbank

• een betrouwbare en solide bank waaraan bijna 2\ miljard gulden
Is toevertrouwd
• Uw geld Is er veilig, blijft steeds direct in zijn geheel opvraagbaar en brengt een hoge rente op
• U spaart bij een moderne bank waar reeds 1 op de 10 Nederlanders sparen (1 \ miljoen spaarders)
• op deskundige wijze wordt U gaarne een persoonlijk advies
verstrekt over alle spaarmogelijkheden

Boerenleenbank
de spaarbank voor iederéén
KRANENBURG D127a

,

Met grote blijdschap
geven wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje
Alex Christiaan

(Alex)

H. E. Aalderink
C. A. AalderinkWeustenenk
Gerrie
Gretha
Bennie
Henk
Vorden, 17 okt. 1963.
't Hoge 2

Met grote blijdschap
geven wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje
Hendrik

(Henk)

A. J. Teerink
F. TeerinkWeggemans
Dicky
André
Vorden, 17 okt. 1963.
Hendrik v. Bramerenstr. 12

Hartelijk dank aan
allen, die hun belangstelling toonden bij ons
huwelijk.

Op dinsdag 29 oktober a.s. hoopt
onze Directeur

X

de heer H. KLEIN BRINKE

de dag te herdenken dat hij 40 jaren
werkzaam is geweest voor onze vereniging.
Gelegenheid tot feliciteren van 2—4
uur in de zaal van Hotel Bakker te
Vorden.
Het Bestuur van

CL.V. „DE EENDRACHT"

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week

donderdag 31 oktober 1963
in café Eskes
Ds. van Zorge houdt een praatje
op 31 oktober over 31 oktober.

RADIO

GERDINA HENDRIKA TE WAARLO

en

G. Kappert
G. KappertHiddink

MODE EN FLEUR
in vlinderlicht

Zutphen, oktober '63.
Cort v. d. Lindenstr. 31

Gevraag net MEISJE
voor hele dagen of
enkele dagen p. week.
Adres: Mevr. KroeseKoerselman, Jac. Damsingel 12 a, Zutphen
telefoon 4664

EXTRA

BERICHT.

Al de ledige Broekema koffiezakken zijn na l oov. a.s.
niet meer geldig. U kunt ze inruilen voor waardebonnen.

De stunt van de week!

Heden nam de Here tot Zich na een
kortstondige ziekte, nog geheel onverwacht, onze geliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

Dat zij moge rusten in vrede.
Vorden, R. Fokkink
Hengelo Gld., W. Fokkink
H. J. Fokkink-Zweverink
Brummen, J. W. Fokkink
G. J. Fokkink-Zweverink
Vorden, B. H. Fokkink
A. J. Fokkink-Rossel
Vorden, H. Fokkink
J. R. Fokkink-Wensink
en kleinkinderen
VORDEN, 23 oktober 1963.
„Baank" E 120
De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 26 oktober om l uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Wij bewijzen u dit wekelijks.

Zojuist ontvangen, de echte Engelse LIPTON thee
de thee voor kenners p. 100 gr 125 et, 150 et, 175 et

BLAUPUNKT
PHILIPS

echtgenote van R. Fokkink
op de leeftijd van 76 jaar.

Zelf bedienen is geld verdienen!

TELEVISIE

Bij elke kilo suiker l pondspak speculaas voor 69 et
250 gram 79 et
Amandelspeculaas
250 gram 69 et
Jacques toffee's (U kent ze wel)
Cacao van Blooker per pakje van 100 gram 29 et
Kreijenbroek's speculaas
250 gram 65 et
Grote stukken badzeep
deze week 2 st. voor 89 et
Volop Sunil, met 50 et REDUKTIE
Volop Persil ideaal, met gratis groot stuk toiletzeep

Wist u, dat honing zeer gezond is?

Elektr. Techn. Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Ook voor

D1EPVRIESKISTEN

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Pas-Tunette en Lycra,
een hartveroverende combinatie.
Fleurige, modieuze modelletjes
van het nieuwste elastische materiaal.
Dat zijn de foundations
die U zich altijd gedroomd heeft.
Die zitten werkelijk rimpelloos perfekt.
En kijk, ze komen weer net zo mooi,
zo soepel, zo „nieuw" uit de was.
Komt U ze eens passen.

Reklame honing
per pot 109 et
verder: acacia-, boekweit-, oranjebloesem-,
linde-, klaver- en heidehoning
Druivensap (rood of wit) Bijzonder lekker, p. fl. 159 et
Appelsap per fles 79 et
Bij 2 flessen, voor 149 et
500 gr zuurkool met 250 gr rookworst Ant. Hunink
samen voor 119 et
Smeerkaas
NU 2 pakjes voor 59 et
Boterhamworst
150 gram 39 et
Gebraden gehakt
150 gram 59 et
Van Nelle's Perfecta theebuilen
5 stuks 19 et
Literblik speksnijbonen
voor 98 et
Grote pot rozijnen op sap
voor 98 et
Amstel bier
3 flesjes voor 98 et
Neem eens California soepen!

Voor slechts 9 vlaggetjes GRATIS l pracht kinderbordje
Op elk zakje soep bevindt zich een vlaggetje.

Grote afslag Marsrepen
nu 2 twee voor 39 et

WAARDEBON
Cups van nylon-satijn
met echt Valencienne kant
en gevoerd met nylon sheer.

Gevraagd 'n werkster
voor 2 a 3 morgens
per week.
Nieuwst. 31, Vorden

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l literblik appelmoes, van goudreinetten voor 55 et

Luchtige luxe, super licht 8,95
met voorgevormde cups 9,95

Gevraagd goede hulp
voor l dag of 2 ochtenden p. week. Mevr.
Spijker. Ruurlosew. 17,
Vorden.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

Nylon voorpand van
Valencienne kant. Voor extra
figuur-controle dubbel
LYCRA in het voorpandje.

Gevraagd een leerling of aankomende
voor tuinaanleg en
onderhoud.
Hoveniersbedrijf
Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Luchtige luxe
y '\ voor vrouwen
die eisen
stellen.

Nieuwstad 5, Vorden

H. H. Motorrijders

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

„GEHfl" N.V.

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg

VORDEN

Aandeelhoudersvergadering

H. Luth

NIEUWSTAD

Vorden

Almenseweg 12

Wij hebben voor U
leren jassen
leren vesten
kunstieren vesten
motorhandschoenen
rubberlaarzen
fa. G. W. Luimes
B. Lammers
Tel. 1421.

Telefoon 1531

op donderdag 31 okt.

n.m. 5 uur ten kantore,
Burg. Galléestraat 48,
waar de agenda ter
inzage ligt.
De Direktie.

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

Cyportmode
voor de 6e en 7e dag

VRIJETIJDSKLEDING
Helanca pantalons
in de nieuwste coupe en kleuren. Heerlijk warm en elastisch.

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Majo's

Sportieve dames dragen...

U komt toch

vrijdagavond in Irene?
Opgevoerd wordt:

De onbekende wereld
ten bate van Unicef.
Entree f 1.50 p.pers. Aanvang 8 uur.

in nylon mousse of wol.

Robson Blouses
Exclusieve streepdessins in Bel-O-fast en
Tricot Nylon, f 14.90

> Koala Pyama's
Interlock damespyama's,
dessins, f 15.95

in

moderne

Nylonjacks

Wollen

gestikte ruiten, aan beide kanten te dragen, warm gevoerd.

dekens

Gewatteerde
dekens

Truien, Vesten, Pullovers
in wol of draion.
Fantastisch mooie dessins en
kleuren.

Teenagerpullovers
met rolkraag.

Terlenka
dekens

Molton
dekens

fl. J. fl. Helmink
Telefoon 1514

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 15a, Tel. 1272

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdag 26 oktober

DANSEN
Orkest: „The Woodpeckers''
A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 Zelhem 1

> Hollandia Ondergoed
Keurkollektie fantasie-hemdjes en slips
met pracht kantgarnering.
Nylon onderjurken en jupons, leuke kantgarnering en moderne kleuren

> Duet B.H.'s
Ruime sortering, leuke kantuitvoering,
goede pasvorm, populaire prijzen

ZIE ETALAGE.
ATTENTIE!
Mochten er nog jongelui zijn, van 12—14
jaar, die willen voetballen, kunnen zich zo
spoedig mogelijk opgeven bij H. v.d. Barg.
Molenweg 31, Vorden.
Het bestuur Voetbalvereniging „Vorden"

L. SCHOOLDERMAN, VORDEN

Te koop een partij
VOEDERBIETEN.
G. van Veldhuizen,
B 104.

Te koop wegens vertrek naar het buitenland een volkswagen.
Bevr. bij M.G.Jansen
Burg. Galléestraat 42
Vorden, teleloon 1451

Bij inschrijving te koop
± 2 ha, beste STOPPELKNOLLEN, ook
in gedeelten.
J. M. Wuestenenk,
Baakseweg C 17.

Te koop wintermantel, mt. 48.
Steenblik, Delden.
Te koop z.g.a.n. huishoudkachel, Pelgrum
nr. 57. Tevens twee
vaarskalveren (waarvan één volbl.) te ruilen v. stierkalveren.
D. A. Lenselink,
„Specop", Linde,
Telef. 6671.

Bij inschrijving te koop
0.50 ha. STOPPELKNOLLEN,
H. J. Rouwenhorst,
„Biesterveld"
Bij inschrijving te koop
V2 ha. KNOLLEN.
Briefjes inleveren voor
dinsdag 29 oktober
's avonds 8 uur bij
D. Regelink, Hengeloseweg B 24, Vorden.

Te koop een kamerkachel, paar zw. hoge
jongensschoenen, mt.
40, een paar zwarte
bontlaarzen, mt. 40,
en een winterjas, mt.

Te koop zwaar huisslachtingsvarken,

46, alles in prima staat.
H. J. Pardijs, D 113,
Vorden.

kan geslacht worden
afgeleverd, ook in
helften. H. Gal, bij
zwembad, Vorden,
Telef. 1595.

Te koop wegens plaatsgebrek een 2-persoons
ledikant met binnenveringmatras, z.g.a.n.
Dr. Lulofsweg 2,
Vorden.

Te koop een drag.
M.R.IJ. VAARS, 25
okt. a. d. teil, en een
nuchter STIERKALF.
J. A. Berenpas,

Te koop een trapnaaimachine in salonkast
(merk Pfaff), in zeer
goede staat.
G.W.Wahl, Stationsweg 6, Vorden.

Gestoffeerde zit-slaapkamer te huur.
Adres bevr. bureau Contact

Wegens vertrek ter
overname: dekenkist,
Windsor huiskamermeubels, boekenrek,
enig beddegoed enz.
Zutphenseweg 50.

Toom BIGGEN te
koop, B. Wunderink,
Kranenburg,
Tel. 6735.

Te koop een g.o.h.
BIETENSNIJDER bij
G. H. Janssen, Hengeloseweg B 4.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
Joh. Wesselink,
Kranenburg Vorden

Te koop leren JAS, 4
maal gedragen, f 100
goedkoper. Adres te
bevr. bur. Contact.

Te koop r.b. VAARSKALF. H. Kreunen
Wildenborch D 84.

26 oktober

Hotel „'t Wapen van Vorden"

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

een 2-jarige geit; een jong geitje 5 maand
oud; 4 stoelen met 2 armstoelen; 'n leuningstoel, compl. cirkelzaag; ledikant m. spiraal
6-pans dakraam met glas; gezamenlijk leg*
nest; 2 dekenkisten, meeltonnen en rijzadel
bij A. MEMELINK, Linde E 8, Vorden
na donderdag 24 oktober

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
500
200

gram
gram
gram
gram
gram

snij worst
100 et
boterhamworst 50 et
ontbijtspek
70 et
fijne rookworst 200 et
plockworst
90 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Nutsgebouw™
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 oktober, 8 uur

Spookrijders
met:

Peter^ushing - Yvonne Romain

Een geheimzinnige thriller, vol aktie,
kleur en spanning.
^i

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 2 november

DANSEN
Orkest „The Spitfires"
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Laat ervaring U
leiden, neem

Teleluüken
Fa. P. BREDEVELD * ZN.
Weg naar Laren 56 -

HET

VERKEER

eist goede autobestuurders
Daarom naar:

auto-rijschool

ZUTPHEN

Kookdemonstratie
verzorgd door de P.G.E.M.
(ook voor degenen die nog niet
elektrisch koken)
op a.s. dinsdag 29 oktober
in het Nutsgebouw.
Aanvang 7 uur. Entree 40 et.

M. J. VLIELANDER

Nieuwe snufjes op kookgebied!

Garage T. J. BOESVELD - Vorden
Dorpsstraat 8
Tel. (06752) 1329

Ook meisjes vanaf 15 jaar kunnen
deze demonstratie bezoeken.

GRATIS

THEORIE-LESSEN

'* WOGEN vooaU

Boesveld

Vorden

Telefoon 06752-1329

Radio en Televisie

KEUNE

drogen in met PurolpoederfTeoenfi.-

Te koop wegens vertrek:

voor:

f7.65 per fles

Jeugd puistjes

F. P. SMIT

niet op zondag.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkendedruppels
naar uw D.A.drogist.

voor het aanbrengen van de hiervoor nodige voorzieningen.
Volgens de premieregeling woningverbetering was
reeds vroeger de W.C. verbetering geregeld. Daar
is nu nog bijgekomen het inrichten van een douchegelegenheid. Aanvragen voor deze premies dienen
te worden ingediend by de Gemeente.

Toegang 18 jaar.

ang 14 jaar
5 BIGGEN te koop.
B. J. Schoemaker,
Dennendijk 9,
Warnsveld.

Agentschapje vacant v. verdere uitbreiding in
BESCHAVING
Vorden. Prima bijverdienste. Hulp aanwezig. Hoe zeer de overheid een goede watervoorziening
woningen noodzakelijk acht voor de volksgezondUitv. brieven onder nr. 24 aan bur. Contact. in
heid, blijkt wel uit de premies die worden verleend

* Sfeervol verlichte zaal
* Muziek: „de Zwervers"

2 tomen BIGGEN te
koop, G. W. Assink.
Vordensebos.

Te koop g.o.h.
KACHEL.
Julianalaan 3, Vorden

nette medewerker

toch is ieder, die eens gezellig
uit wil zijn, welkom.

Mossel D 111

Te koop 2 volbl. M.
R.IJ. VAARZEN, 1.
nieuwm. 18 kg. melk
en l a. d. teil. 19nov.
Tevens 2 tomen BIGGEN. G. Vliem,
Weideman Linde

vraagt

Ook al hebt u geen persoonlijke
uitnodiging ontvangen voor de

balavond

Groot verzekeringsconcern

86 100-JARIGEN.
Die waren er op l januari 1963, 32 mannen en
54 vrouwen. Over 't „zwakke" geslacht gesproken.
Maar jong of oud, man of vrouw, garage Tragter,
wil u altijd trouw bedienen en daardoor uw leven
langer prettig maken. Prettig langer maken kunnen
wij niet.
(adv.)

Gratis koffie in de pauze.

AUTOVERHUUR

H*H* Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend verzoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?

met en zonder chauffeur

UIT DE RAAD.
In een snel tempo hebben de vroede vaderen van
Vorden zich dinsdagavond door de 26 punten tellende agenda gewerkt. Voor het overgrote deel werden de aan de orde gekomen stukken met een tik
van de voorzittershamer afgedaan.
Nadat de voorzitter de ingekomen stukken en 11
verklaringen van „geen bezwaar" had voorgelezen,
welke door de raad voor kennisgeving werden aangenomen, benoemde de voorzitter, uiteraard weer
met goedvinden van de raad, de commissie van onderzoek van de gemeentebegroting 1964. Benoemd
werden de heren C. J. Bannink, M. H. Gotink en G.
Koerselman.
Nog meer raadsleden werden deze avond met een
benoeming vereerd en wel de heren H. Klein Brinke,
W. Norde en H. Wesselink. Zij zullen zich belasten
met het nazien van^k gemeentebegroting 1961.
De raad besloot ve^H^gcns tot vaststelling van de
voorschotten exploitatie-vergoeding voor de Nutskleuterschool en de r.k. Kleuterschool. De voorschotten welke door de Staatssecretaris van O. K.
& W. werden vastgesteld bedragen resp. voor de
Nutskleuterschool 1962 ƒ 2624,— en voor de r.k.
Kleuterschool ƒ 12J|hti4. Voor 1963 zy'n de voorschotten ƒ 3520,— 9 1255,—.Ook de vaststelling
exploitatievergoeding 1962 t.b.v. de zojuist genoemde kleuterscholen werd door de raad goedgekeurd.
Het meubilair van de r.k. Kleuterschool is volkomen
verouderd en is niet aangepast aan de moderne
wijze van werken. Voor het nieuwe meubilair dat nu
aangeschaft zal worden, wordt ƒ 1917,25 uit de gemeentekas beschikbaar gesteld. Dit zijn de totale
geraamde kosten.
Voor het aansluiten van de Prinses Julianaschool in
de Wildenborch op het waterleidingnet van de
W.O.G. zal uit de gemeentekas ƒ 411,— beschikbaar worden gesteld, zo besliste de raad vervolgens.
Wijziging „Destructieverordening".
De voorzitter maakte bekend dat de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid er de aandacht
op vestigt dat in sommige streken in confiscaatemmers in slachteryen en in kadaver bakken vaak
niet daarin thuisbehorende voorwerpen, zoals glas,
ijzer e.d. worden aangetroffen. Het sorteren van
deze vuilnis brengt het gevaar met zich mede van
in hygiënisch opzicht ongewenste handelingen met
destructiemateriaal. Om dit euvel te bestrijden acht
de Minister het wensehjk de onderwerpelyke Destructieverordening aan te vullen met enkele nieuwe
bepalingen. De raad ging hiermee akkoord.
Eigendomsovername stroken grond.
Ten behoeve van de aanleg van trottoirs en wegverbetering hebben diverse eigenaren van percelen
grond aan de Burg. Galléestraat zich bereid verklaard de benodigde stroken grond van hun percelen
om niet aan de gemeente af te staan.
Verkoop bouwterrein.
De N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft
de gemeente verzocht aan haar te verkopen een 3tal bouwterreinen in het z.g. plan Boonk, groot resp.
plm. 1020 m-; plm. 1220 m'J en plm. 1250 m-', kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie K no. 3049
ged., 3044 ged. en 3265 ged.
Op deze terreinen zullen resp. 5, 6 en 6, in totaal
dus 17 woningen worden gebouwd. Aan het Bouwfonds is de voor deze woningbouw vereiste ry'kspremie toegekend. De grondprijs bedraagt voor plm.
1020 m- ƒ 14,— per m^ en voor plm. 2470 m- ƒ 12,50
per m-. De totale koopsom bedraagt dus ƒ 45.155,—.
De voorzitter deelde mede dat er reeds 'n aannemer
is gevonden en dat men binnenkort met de bouw zal
beginnen. Het was de heren Bannink en Koerselman
een doorn in het oog dat er zo weinig Vordenaren
van deze premiewoningen willen profiteren, temeer
daar Vorden nog ca. 80 woningzoekenden telt, zoals
de voorzitter meedeelde. Onder de 12 „liefhebbers"
van genoemde woningen, komen er een paar uit
Vorden, aldus de heer Lenselink. „Wtf van onze
kant doen alles zover in ons vermogen ligt om de
mensen te wyzen op de voordelen van premiebouwwoningen" aldus de voorzitter. De raad besloot uiteindelyk tot verkoop van het onderhavige bouwterrein.

Mr. A. Baron van Westerholt van Hackfort
krijgt pensioen.
De voorzitter deelde mede dat er cru schrijven was
binnengekomen van Mr. A. Baron van Westerholt
van Hackfort, waarin deze verzocht hem met ingang van 23 oktober 1963, de datum waarop hij de
65-jarige leeftijd bereikt, in het genot te stellen v a n
een pensioen als gewezen wethouder krachtens de
„Uitkerings- en pensioenverordening Wethouders"
dezer gemeente.
De heer van Westex'holt is als wethouder in functie
geweest van juni 1945 tot september 1946 en van
september 1953 tot september 1958. Het aantal
dienstjaren bedraagt dus 6. Het aan Mr. A. Baron
van Westerholt van Hackfort toe te kennen pensioen bedraagt ƒ 235,20 per jaar.
Op voorstel van B. & W. besloot de raad aan de
heer van Westerholt een Wethoudei'spensioen toe te
kennen conform de bepalingen van de „Uitkeringsen penaioenverordening Wethouders" der gemeente
Vorden.
Ontheffing Winkelsluitingswet
Het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging
heeft verzocht ontheven te worden van de verplichte
winkelsluiting op donderdag 28 november a.s. tot 21
uur in verband met de Sint-Nkolaasaktie, die <>|>
die dag begint en duurt tot 4 december. Van 29 november tot en met 4 december is by de wet zelf reeds
ontheffing verleend tot 21 uur. De raad ging akkoord met het verzoek van de WinkeliersverenigintfRestauratie Woningwetwoningen.
Het complex van 6 woningwetwoningen van de Woningbouwvereniging „Thuis Best", welke woningen
gebouwd werden in de jaren 1919/1920, verkeert
thans in een zodanige toestand dat een grondige
restauratie noodzakelijk is.
Het bestuur van de woningbouwvereniging heeft
hierover met de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting en Bouwnyverheid overleg gepleegd
met het resultaat, dat de restauratiewerkzaamheden thans gegund kunnen worden. Voor de financiering van deze werkzaamheden kan een voorschot
uit 's Rijks kas worden aangevraagd.
Exclusief de kosten van het onderhoud, welke ten
laste van het onderhoudsfonds dienen te worden gebracht, is het bedrag van het voorschot thans berekend op ƒ 32.579,40. Dit kan echter pas definitief
worden vastgesteld wanneer met de aannemers is
afgerekend en de bijkomende kosten zy'n betaald.
Ter bestrijding van de lasten, welke het gevolg zy'n
van voorzieningen, die meer woongerief geven, is
de weekhuur voor deze woningen thans vastgesteld
op ƒ 9,75. Een en ander is overeengekomen met de
huurders.
De woningbouwvereniging zal het voorschot aflossen in 25 jaren, door de betaling van een jaarlijkse
annuïteit, berekend naar 4%. Het aanvragen en
aanvaarden van het voorschot uit 's Ry'ks kas voor
restauratie van genoemde woningen, alsmede toekennen van dit voorschot aan de woningbouw
eniging „Thuis Best" werd door de raad akkoord
bevonden.
Eervol ontslag.
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftyd zal de gemeentewerkman 1ste klas,
de heer B. J. Aalderink, met ingang van l november
1963 eervol ontslag verleend worden uit zijn functie
van werkman, Ie klas, stoker van de centrale verwarming van de openbare lagere dorpsschool en
stoker van de kachel in de garage aan de Enk\v<•-.
Ook werd eervol ontslag verleend aan de heer G. H.
Boers, die van werkkring gaat veranderen.
Begrotingswij zigingen.
By' de behandeling van bovengenoemd onderwerp
deelde de voorzitter mede dat er ter gelegenheid
van de opening van de openbare lagere school dorp,
welke eind november/begin december zal plaats vinden, voor de kinderen een f eestmiddag zal zy'n. De
raad besloot hiervoor ƒ 450,— beschikbaar te stellen
alsmede een bedrag van ƒ 250,— voor de ontvangst
by de opening.
Aan de diverse begrotingswijzigingen, dienstjaar
1963 hechtte de raiad haar goedkeuring.

Wordt vervolgd).

