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LEDENVERGADERING JONG GELRE
De afdeling Vorden van Jong Gelre (heren) hield
in de zaal van „'t Wapen van Vorden" een matig
bezochte ledenvergadering.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter
bracht de heer R. Wesselink verslag uit van de
jongerenadviesraad welke zitting heeft in de
coöp. „De Eendracht" alhier.
De heer B. Abbink vertelde iets over de K.I. te
Vorden waarin hij zitting had in het jongerenbe-
stuur.
De avond werd verder gevuld niet sport en spel
o.a. schieten, sjoelen en speerwerpen, dammen,
en een ontwikkelingsspel.
Verder werd medegedeeld dat a.s. zaterdag 5 fe-
bruari de ringvergadering (middag en avond) in
Exel wordt gehouden. Op 14 februari a.s. volgt
een gekombineerde vergadering van Jong Gelre
in zaal „'t Wapen van Vorden" met de heer Kel-
bling uit Nijmegen die komt met sport en spel.
De afdeling Vorden van Jong Gelre zal op 21 fe-
bruari a.s. een bezoek brengen aan Laren (Gld.)
om verschillende zaalsporten tegan de afdeling
aldaar te houden. De heer Bannink, direkteur van
de Bijz. Lagere Landbouwschool zal op l maart
a.s. een lezing houden over: „Mens en dier in het
vizier".

JULIANALAAN HD3LD DROPPING
Zaterdagavond hielden de bewoners van de Juli-
analaan een dropping waaraan door 27 personen
werd deelgenomen. De deelnemers werden ge-
dropt in het buurtschap Delden en moesten trach-
ten via de kortste weg naar Vorden te komen. De
afstand bedroeg ca. 4 km.
De uitslagen waren als volgt:
1. Joh. Golstein, A. Fleming en G. Baak; 2. D.
Stokkink, H. Wolsing, J. van Dijk; 3. mej. A.
Stokkink, C. Gerritsen en I. Stokkink.
Na afloop reikte de heer Wolsing de prijzen uit.

RIJKSPOSTSPAABBANK
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ressort werd gedurende de maand januari jl. bij
de Rijkspostspaarbank ingelegd een bedrag van
ƒ 82.773,27 en uitbetaald ƒ 97.294,62.

KERKDIENSTEN ZONDAG 13 FEBRUARI

Her v. Kerk
10 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Avondmaal
7.15 uur ds. J. J. van Zorge jeugd- en jongerend.

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.09 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 10 en nam. 3 uur ds. Th. P. van Belzen

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDD3NST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

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

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

BURGELIJKE STAND
van l t/m 8 februari 1966

Geboren: Bauke, zoon van A. Brummelman en B.
W. Nauta.
Ondertrouwd: Theodor Stronks en Johanna Wil-
lemina Harmelink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Antwoord van B & W aan raadslid de heer Hartelman
over uitvoering algemene bijstandswet

In de raadsvergadering van 7 december 1965
heeft de burgemeester het raadslid de heer Har-
telman toegezegd zijn vragen inzake de uitvoe-
ring van de Algemene Bijstandswet, welke vra-
gen de burgemeester in eerste instantie reeds be-
antwoordde, in een volgende verklaring uitvoe-
riger te zullen behandelen.
De door de heer Hartelman gestelde vragen heb-

kking op de kommissie van advies.
De Algemene Bijstandswet noemt twee gemeente-
lijke organen die een rol kunnen spelen bij de uit-
voering van deze wet, te weten;
1. Het kollege voor de verlening van bijstand.
2. De kontmissie van advies.
Het kollege voor de verlening van de bijstand is in
feite een kommissie aan welke burgemeester en
wethouders alle of bepaalde bevoegdheden die zij
krachtens de Algemene Bijstandswet hebben, kun-
nen overdragen. Doel van de bepalingen omtrent
het kollege voor de verlening van bijstand is, zo-
als in de Memorie van Antwoord staat te lezen
„te verzekeren dat de bijstandsverlening desge-
wenst kan worden gedelegeerd". Desgewenst slaat
op het kollege van burgemeester en wethouders
aan wie immers de bijstandsverlening door de wet
is opgedragen. In de desbetreffende bepalingen
staat daarom ook, dat de gemeenteraad, op voor-
stel van burgemeester en wethouders, een kollege
voor de verlening van bijstand kan instellen, waar-
aan bevoegdheden van burgemeester en wethou-
ders ingevolge Algemene Bijstandswet worden
toegekend.
Anders is het met de kommissie van advies. Deze
kommissie was in het oorspronkelijke ontwerp van
de Algemene Bijstandswet verplicht gesteld. Het
betreffende artikel luidde toen, „de gemeenteraad
stelt een kommissie van advies in". Bij amende-
ment van het tweede kamerlid Kikkert is dit ar-
tikel gewijzigd, waardoor het fakultatief is gewor-
den. Het luidt thans, „de gemeenteraad kan een
kommissie van advies instellen". Het is dus geen
verplichting meer.
Wat is nu de betekenis van een kommissie van
advies ?
Wij moeten deze zoeken, blijkens de Memorie van
Toelichting, in de nauwe samenhang tussen de
inhoud van het begrip „noodzakelijke kosten van
het bestaan" en de aktuele maatschappelijke si-
tuatie.
De inhoud van dit begrip moet gezien worden te-
gen de achtergrond van de sociale en ekonomische
voorzieningen in de maatschappij. Wijzigingen in
het geheel van deze voorzieningen zullen direkt
hun weerslag vinden en ook moeten vinden in het
te voeren bijstandsbeleid. Daarom werd het van
groot belang geacht dat het bijstand verlenend or-
gaan in de gemeenten terzijde zou worden ge-
staan door een advieskommissie, welke op zo-
danige wijze is samengesteld, dat een zo goed mo-
gelijke aansluiting van het bijstandsbeleid op de
veranderde maatschappelijke behoeften, omstan-
digheden en mogelijkheden wordt verwezenlijkt.
De art. 76 - 81 van de Algemene Bijstandswet be-
palen o.m. dat de kommissie moet bestaan uit ten
minste vijf en ten hoogste vijftien leden. Drievijfde
van deze leden mogen niet zijn:
a. voorzitter of lid van het gemeentebestuur;
b. voorzitter of lid van een kollege voor de ver-

lening van bijstand.
c. in dienst zijn der gemeente.
Met het tweevijfde deel mag dit dus wel het ge-
val zijn. Het genoemde drievijfde deel der leden
wordt benoemd uit personen van wie een bijdrage
tot de werkzaamheden van de kommissie ver-
wacht kan worden vanuit hun kennis van het
werk der vak- en standorganisaties, het maat-
schappelijk werk en de zorg voor de volksgezond-
heid, of van andere vormen van het maatschap-
pelijk welzijn.
De taak van de kommissie is omschreven als het
dienen van advies, zowel op verzoek als eigener
beweging, betreffende de algemene aspekten van
het bijstandsbeleid.

Het betreft dus advies over de algemene aspek-
ten. De kommissie mag zich derhalve niet met
individuele gevallen van bijstandsverlening bezig-
houden.
In de gemeente Vorden jgfelt de handleiding voor
de verlening van bijstanJBRgevolge de Algemene
Bijstandswet, welke is samengesteld op verzoek
van het hoofdbestuur van de Divosa, gehanteerd.
Dit wil derhalve zeggen de nonnen zoals deze
worden geadviseerd door de Divosa.
Wij gebruiken de z.g. budget methode, welke me-
thode naar onze menin^k de gemeente Vorden
beter bruikbaar is dan tHff-g. loonmetode.
De normen zijn all-in, en bedragen exclusief de
huur en ziekenfondspremie:
a. voor een echtpaar ƒ 65,— per week
b. voor een alleenstaande ƒ 43,—• per week
c. voor kamerbewoners, kostgangers en logement-

bewoners ƒ 53,50 per week.
De gezinsledentoeslag bedraagt, voor 'n kind van:
O t/m 3 jaar ƒ 7,85 per week
4 t/m 9 jaar ƒ 12,— per week
10 jaar en ouder ƒ 16,30 per week
De huur alsmede de ziekenfondspremie worden
i.v.m. hun verscheidenheid afzonderlijk volledig
vergoed.
Wat betreft de vrijlatingen ten aanzien van ver-
mogen worden de bedragen aangehouden zoals
deze in de verschillende Rijksgroepsindelingen
worden genoemd, derhalve;
a. ƒ 6000,— voor echtlieden en ƒ 1200,— voor elk

van hun minderjarige kinderen.
b. ƒ 6000,— voor een man met één van zijn min-

derjarige kinderen of een vrouw met één van
haar minderjarige kinderen, alsmede ƒ 1200,—
voor elk volgend minderjarig kind.

c. ƒ 3600,— in overige gevallen.
Voorts valt op te merken, dat uit de jurispruden-
tie is gebleken, dat het kollege van Gedeputeerde
Staten in beroepskwesties de divosa-normen als
basis neemt.
Uit het bovenstaande mag echter niet zonder
meer worden afgeleid dat men met een inkomen
dat hoger ligt dan de normen nooit voor finan-
ciële bijstand in aanmerking kan komen.
Er zijn vele situaties denkbaar waar wel finan-
ciële bijstand wordt verleend aan hen die met hun
inkomen boven de normen liggen.
Wij denken b.v. aan medische verstrekkingen die
niet door een ziekenfonds worden vergoed, aan
huishoudelijke hulp bij ziekte van de moeder, be-
jaardenhulp enz. Dan wordt nl. ook niet uitgegaan
van de algemene normen, maar wordt de situatie
bekeken vanuit de bijzondere maatstaven voor
bijstand.
Tenslotte merken wij op dat blijkens het tijdschrift
Sociale Zorg van 24 december 1965 nr. 23 een
enquête is ingesteld naar de in de diverse gemeen-
ten toegepaste normen. Van de 868 in het onder-
zoek betrokken gemeenten hebben inmiddels 664
gemeenten geantwoord. Van deze 664 gemeenten
bleken er 369 de Divosa-normen te hanteren. Dit
is dus ruim 55 %.
Wat betreft de vraag van de heer Hartelman in-
zake de burgerlijke en gemengde instellingen van
weldadigheid brengen wij het volgende onder uw
aandacht.
Artikel 86 van de Algemene Bijstandswet luidt:
„Op het tijdstip van het in werking treden van de-
ze wet staken de burgerlijke en gemengde instel-
lingen van weldadigheid de vervulling van de taak
die ingevolge deze wet door burgemeester en wet-
houders zal worden vervuld".
Bij schrijven van 6 september 1965 nr. 2755 heeft
het kollege van burgemeester en wethouders het
Algemeen Armfonds schriftelijk uiteengezet hoe
de situatie van het Armfonds thans is. Volgens
art. 88 van de Algemene Bijstandswet dient voor
l januari 1967 overleg met het bestuur van de
burgerlijke instelling van weldadigheid te worden
gepleegd. In voornoemd schrijven is het Algemeen
Armfonds dan ook medegedeeld, dat het te zijner-
tijd een uitnodiging zal ontvangen voor een mon-
deling overleg met ons kollege.

Ds. Jansen 25 jaar in Vorden
De receptie, welke ter gelegenheid van bovenge-
noemd jubileum in zaal Bakker werd gehouden,
was zeer druk bezocht. Honderden gemeenteleden
hebben de gang naar hotel Bakker gemaakt om
hun geziene en zeer gewaardeerde predikant de
hand te drukken op deze feestdag voor dominee
en gemeente.
Hoewel burgemeester van Arkel verhinderd was,
werd het gemeentebestuur vertegenwoordigd door
de beide wethouders, de heren Lenselink en Wues-
tenenk, alsmede de gemeentesekretaris, de heer
J. V. Plas met hun respektievelijke echtgenotes.
Ds. Brinkerink uit Geesteren vertegenwoordigde
de Classicale Vergadering van Zutphen, waarvan
de jubilaris sedert jaren assesor is, de ringpredi-
kanten van Embden (Steenderen), Schakel (Gors-
sel), van Leeuwen (Almen), Fortgens (Wich-
mond), verder ds. Nijland (Voorst), ds. van Thiel
en ds. Jansen (Hengelo Gld.), ds. Hoving (Ruur-
lo) en ds. de Jong (Lochem), de emerituspredi-
kanten Ossewaarde (Lochem), Barger (Warns-
veld) en Visbeek (Vorden), zij allen kwamen hun
kollega met deze dag gelukwensen.
Ook domina Barnard uit Ruurlo, destijds leervi-
caris te Vorden, kwam haar mentor feliciteren.
Ds. Jansen uit Barchem kwam voor de kommis-
sie voor het vormingswerk in de classis Zutphen,
waarvan ds. Jansen de voorzitter is. Ook ds. Dun
van Hummelo, praesis van de Classis Doetinchem
merkten wij onder de aanwezigen op.
De schoolbesturen van de school met de Bijbel op
het Hoge en de Julianaschool in de Wildenborch
kwamen hun voorzitter gelukwensen met duze
dag. Het Nutsbestuur en de Vereniging van Vrij-
zinnige Hervormden waren door enkele bestuurs-
leden vertegenwoordigd. De Hervormde Jeugd-
raad bood bij monde van jeugdouderling Smeenk
een fraaie ets van de oude pastorie aan, waar
ds. Jansen vele jaren gewoond heeft.
Na de officiële receptie was er nog een intieme
bijeenkomst van kerkeraadsleden, kerkelijke me-
dewerkers (sters), kollektanten, organisten, kos-
ters en klokkenluiders, allen met hun dames.
Ds. van Zorge sprak het openingswoord waarin hij
zijn dankbaarheid betuigde voor de goede samen-
werking met kollega Jansen.
Pastoor Bodewes haalde het lied van Feijenoord
aan en noemde ds. Jansen een man van de daad.
Spreker was dankbaar voor het kontakt met de
predikanten.
Ds. van Belzen bracht de gelukwens over van de
Gereformeerde kerk hier ter plaatse en de Rec-
tor van de Katholieke parochie in het dorp had
vooral de mens gewaardeerd in ds. Jansen. Ou-
derling W. Norde, scriba van de kerkeraad, hoop-
te dat ds. Jansen nog vele J^ien zijn wieden en
planten in geestelijke zin ii^JP gemeente Vorden
mocht voortzetten.
Tenslotte was het woord aan de heer H. S. J. Al-
bers, president-kerkvoogd die o.a. als volgt sprak:

Nu u deze middag in het middelpunt van de be-
langstelling staat, wil ik ook gaarne in mijn funk-
tic van president-kerkvoogd enkele woorden tot
u spreken. De kerkeraad heeft gemeend er goed
aan te doen door niet zo maar deze mijlpaal in uw
leven te laten passeren, hoewel u misschien in uw
binnenste denkt, waarvoor al die drukte. Bijna 32
jaren predikant, waarvan 25 in Vorden, was voor
de kerkvoogdij aanleiding u deze receptie aan te
bieden om aan de leden van onze gemeente, kol-
lega, vrienden en bekenden de gelegenheid te ge-
ven u de hand te drukken. 25 jaren dominee in
Vorden, dat betekent 25 jaar hard werken in een
grote plattelandsgemeente. Eenieder die onze ker-
kelijke gemeente kent, weet dat hier veel werk
verzet moet worden. Veel doopplechtigheden heeft
u mee mogen maken, vele honderden lidmaten
werden door u bevestigd. Vele malen bent u aan
een sterfhuis en op de begraafplaats geweest.
Ook de zieken en bejaarden werden door u ontel-
bare malen bezocht en met een woord uit de Bij-
bel opgebeurd en getroost. Ook bij moeilijkheden
in gezinsleven of bedrijf zijn uw praktische ad-
viezen van grote waarde geweest.
In het persoonlijke vlak heb ik vele jaren met u
de classicale vergaderingen bijgewoond en waren
wij beiden ook lange tijd samen lid van het Breed
Moderamen. Ook in deze meerdere vergaderingen
had u steeds een aandachtig gehoor en voor dat
een agendapunt in stemming werd gebracht werd
menigmaal eerst uw visie gevraagd.
Als kerkvoogdij hebben wij steeds prettig mee u
samengewerkt. Ook mevrouw Jansen werd dank
gebracht voor de hulp en steun waarmede zij
haar man altijd ter zijde heeft gestaan. Men zegt
wel eens, de pastorie moet een open huis zijn. Dat
is bij u, mevr. Jansen, inderdaad het geval ge-
weest. Hartelijk dank voor uw gastvrijheid en de
vele kopjes koffie die in de loop der jaren bij u
gedronken zijn.
Ds. Jansen, bij uw bevestiging, 25 jaar geleden,
heeft ds. Vaandrager gezegd: Gemeente van Vor-
den, wanneer het niet goed gaat met uw nieuwe
predikant, dan ligt het niet aan ds. Jansen, maar
aan de gemeente van Vorden. We kunnen nu ge-
lukkig zeggen, het is goed gegaan, wat voor u
een felicitatie is en voor Vorden een kompliment
inhoudt.
Wij hopen, ds. Jansen en mevrouw, dat u de vol-
gende zeven jaren met elkaar gespaard moogt
blijven en u beider werk op dezelfde wijze onder
Gods zegen moogt voortzetten en dat u beiden na
dominees emeriaat dan nog vele jaren van uw
welverdiende rust moogt genieten.
Hierna overhandigde spreker aan ds. Jansen een
enveloppe met inhoud. Hij hoopte dat hiervoor ci-n
geschenk zou worden gekocht dat een herinnering
zou zijn aan de goede jaren in Vorden.
Ds. Jansen sprak in zijn slotwoord zijn dank uit
voor a|le goede wensen en blijken van medeleven.

„GRAAFSCHAPRIJDEKS" HIELDEN
VROLIJK FJftST

De V.A.M.C. „De Graafschai^Jders" hield zater-
dagavond in de zaal van hotel Bakker haar jaar-
lijkse feestavond. De f eestkommissie o.l.v. de heer
B. Braakhekke had voor deze gelegenheid de zaal
prachtig versierd.
In zijn openingswoord heette de voorzitter de heer
B. Pardijs, iedereen hartelijk welkom, waarbij hij
tevens woorden van dank sprak tot de familie
Gotink, Regelink en Groot Roessink voor het be-
schikbaar stellen van het crossterrein; de fam.
Janssen sr. werd dank gebracht voor het feit dat
zij t.b.v. de crossrijders de schuur ter beschikking
stelde om eventuele reparaties te kunnen ver-
richten. De heer H. Wolsink werd dank gezegd
voor de wijze waarop hij steeds de toto van de
vereniging heeft verzorgd.
De heer Korenblik werd dank gebracht voor het
beschikbaar stellen van de tractor en bulldozer
om het crossterrein te egaliseren.
Tijdens deze feestavond werden tevens de kam-
pioenen van 1965 gehuldigd. Bij de bromfietsen
ging de beker naar de heer L. Klein Winkel; bij
de motoren werd de heer H. Klein Brinke kam-
pioen en bij de auto's de heer P. Bergsma. De heer
Klein Winkel kreeg tevens de wisselbeker voor
de beste bromfietsprestaties van het afgelopen
jaar. Van de redaktie van het clubblad bestaande
uit de heren J. v. d. Peyl, J. Rouwenhorst en H.
Bats mocht voorzitter Pardijs het eerste exem-
plaar in ontvangst nemen. Het dansorkest „De
Zwervers" verzorgde het muzikale gedeelte.

AUTORIJLES ?

V1M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendracht"9»
Telefoon 1619 of 1256

BIOSCOOP
De film „Meisjes tussen 14 en 16", een aktuele
film, is beslist geen pleidooi voor de vrije
liefde, maar moet een oprechte waarschuwing zijn
speciaal voor jonge mensen die veel aan hun lot
worden overgelaten.
Het grote probleem van deze tijd is de welvaart,
waarin vele ouders altijd maar druk met en voor
zichzelf zijn, nergens tijd voor hebben, zelfs niet
voor hun eigen kinderen. Die kinderen hebben dan
geen houvast meer. Weten dan vaak niet meer
wat ze moeten doen. De gevolgen blijven dan ook
niet uit en het is juist hiervoor dat deze film ou-
deren en jongeren wil waarschuwen, opdat zij de
juiste en goede wegen zullen gaan en zich veel
verdriet en ellende besparen.

CURSISTEN VAN HET NUT ÏHMLAKTEN
EXCURSIE

Onder leiding van de voorzitter van de Nutsaf-
deling Vorden, de heer Wesselink, hebben de cur-
sisten die de cursus „autotechniek" hebben ge-
volgd, met nog enkele belangstellenden een ex-
cursie gemaakt naar de DAF-fabrieken in Eind-
hoven.
Het gezelschap heeft daar de gehele produktie
van o.m. de personenauto en vrachtauto gezien.
Iedereen was vol lof over deze moderne Neder-

landse autofabriek en haar organisatie.
Nadat ieder zich in \ £oed had gedaan
aan een welverzorgde koffietafel begon de thuis-
reis. De heer G. J. Pelgrim was de tolk van het
gezelschap toen hij de heer Wesselink dank bracht
voor zijn prima organisatie en voor de zowel pret-

uls leerzame dag. Vervolgens bracht de heer
Wesselink de passagiers dank voor de goede
sfeer en in het bijzonder de heer J. Harren van
de G.T.W. die als chauffeur optrad.

NED. HERVORMDE KERK

Jeugd- en Jongerendienst
zondagavond 13 februari 7.15 uur.

Voorganger:
Ds. J. J. van Zorge.

Onderwerp:
„Onbillijk?" - „Toch goed!"

Aanvang samenzang 7.05 uur.

LEDENVERGADERING JONG GELRE (dames)
De afdeling Vorden van Jong Gelre (dames) hield
in hotel „'t Wapen van Vorden" een goed bezoch-
te ledenvergadering onder leiding van mej. T.
Pardijs.
In haar openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten dr. Marlens van het gesticht „Groot Graf-
fel" te Warnsveld.
Allereerst werd medegedeeld dat op 11 februari
a.s. des avonds 19.30 uur de z.g.n. pitrietcursus
begint in bovengenoemde zaal.
Op 14 februari a.s. zal er een gekombineerde
sport- en spelavond worden belegd onder leiding
van de heer Kelbling.
De trouwste vergaderingbezoekster in 1965 was
mej. J. Kornegoor, welke als blijk van waardering
een lepeltje kreeg aangeboden.
Hierna verkreeg dr. Martens het woord die op
interessante wijze enige mededelingen deed over
zijn veel omvattend werk in genoemde stichting.
Hierdoor kregen de dames een geheel ander beeld
van deze inrichting dan dat men zich vaak voor-
steld. Hieruit begreep men dat er ten dienste van
de patiënten zeer veel werk wordt gedaan en dat
er ook voor deze mensen steeds moet worden bij-
gebouwd.

SUCCESVOLLE TONEELUITVOERING
Door de studenten van het opleidingscentrum voor
late roepingen der priesters van het H. Hart „Hui-
ze St. Michael" te Warnsveld werd zondagavond
in zaal Schoenaker op de Kranenburg een ge-
slaagde uitvoering gegeven van de klucht in drie
bedrijven „Napoleon IV". Regisseur pater Ed. van
Gisbergen scj, die de kundige leiding had, had alle
eer van zijn werk, want de rollen bleken goed te
zijn ingestudeerd en werden met veel verve ten
tonele gebracht. Ook de mimiek der spelers en het
keurige decor kompleteerden deze komedie niet
alleen tot een lachspel vol kostelijke humor, maar
ook tot een lust voor oog en oor. De zaal was on-
danks het erbarmelijk slechte weer toch nog voor
ruim driekwart gevuld. De baten van deze avond
kwamen ten goede aan de noodlijdenden in de ont-
wikkelingslanden. Pastoor Bodewes ofm sprak tot
besluit een hartelijk woord van dank voor het
keurige spel van de studenten.



INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van de redaktie)

In het Raadsverslag der gemeente Vorden in uw
blad van 3 dezer trok de discussie over de beslis-
sing van de Kroon met betrekking tot de plannen
voor een kampeerterrein in het Grote Veld mijn
aandacht.
Het betreffende besluit werd „een klap in het ge-
zicht van de Raad, Gedeputeerde Staten etc." ge-
noemd. Dit nu lijkt me niet juist. Het is, dacht ik,
nu eenmaal democratisch, dat tegen een raadsbe-
sluit of een besluit van Ged. Staten door betrok-
kenen beroep mogelijk is. Was het nu zo, dat een
dergelijk beroep nimmer succes zou hebben, dat
dus Raad of Ged. Staten al bij voorbaat in het ge-
lijk zouden worden gesteld, dan was het met onze
democratie al heel droevig gesteld. Dan zou met
recht gesproken kunnen worden van „een klap in
het gezicht", maar dan in het gezicht van de
democratie.
Er werd gezegd „als je maar connecties hebt".
Dergelijke insinuaties zijn m.i. in een openbare
raadsvergadering niet op hun plaats.
Voorts vroeg men zich o.a. af „wat het zwaarste
weegt de belangen van de gemeenschap of die van
enkele personen". En hier zou ik dan graag iets
duidelijk willen stellen: In het betrokken natuur-
gebied heeft de Raad op een gegeven moment
bouwvergunningen verleend voor bungalows op
tenminste l ha grond. De Raad wilde dus kennelijk
het mooie en rustige karakter van dit gebied zo-
veel mogelijk bewaren, en zij die hier bouwden
waren - dat is wel duidelijk - mensen, die van rust
en natuur houden.
Wanneer men nu eerst een dergelijk beleid voert,
gaat het niet aan, dacht ik, het volgende moment
dit beleid volledig om te buigen en ditzelfde ge-
bied tot luidruchtig recreatie-terrein te bestem-
men, met name de betreffende bewoners - inmid-
dels ingezetenen van Vorden geworden - plotse-
ling een „monster"-kampeerterrein voor ettelijke
honderden vakantiegangers vlak voor hun deur
te zetten. Dat is een tweeledige politiek, die naar
mijn oordeel tegenover de betrokkenen bijzonder
unfair is. En of het hier nu om enkele personen
gaat of om velen, doet m.i. niet terzake. Het blijft
een onaanvaardbare politiek.
Natuurlijk zijn er vele kanten aan deze zaak,
maar ik waag tenslotte te betwijfelen, of het
voordeel van een dergelijk kampeer-terrein op
grote schaal voor een plaats als Vorden, die een
reputatie heeft te bewaren van rust en mooie na-
tuur, wel tegen de grote nadelen zou opwegen.
U dankend, mijnheer de redacteur, voor de ver-
leende plaatsruimte,

H. F. G. Stenger-Torringa
„Grote Veld" Vorden.

DE GRIEP
Heel wat mensen maken op het ogenblik de griep
door. Dit gaat gepaard met hoesten. Om te be-
ginnen een droge hoest die pijn kan geven in het
strottenhoofd. Een tweede verschijnsel is de koorts
deze kan wel oplopen tot ongeveer 40 graden. Op
zichzelf is koorts een afweerreaktie van het li-
chaam en men hoeft dus geen angst te hebben dat
de koorts als zodanig schade kan doen of te hoog
kan oplopen. Het is alleen een bewijs dat het li-
chaam zich flink inspant om de ziekte te bestrij-
den. Het is ook niet nodig de koorts te onderdruk-
ken met asperine. Na enkele dagen gaat de tem-
peratuur vanzelf omlaag; soms treedt nog wel
eens een enkele top op van de derde of vierde dag.
Dit kan nog van de griep zijn.
Toch moet men dan ook op komplikaties verdacht
zijn. Vooral bij kinderen treedt nogal eens ooront-
steking op. Als baby's 's nachts veel huilen in-
plaats van slapen ' kan dat een aanwijzing zijn.
Oudere kinderen geven de pijn wel duidelijker aan
in de oren.
De grieppatiënt moet zijn kwaal goed uitvieren en
niet te snel weer onder de mensen komen. Zolang
hij nl. nog hoest zijn de slijmvliezen, die door het
virus zijn aangetast, nog niet genezen en de weer-
stand tegen een andere infektie, speciaal van de
bakteriën, die voorkomen in steenpuisten en ande-
re etterende aandoeningen, is dan nog klein. Zo'n
superinfektie, die gelukkig zeldzaam is, kan dan
tot heel heftige ziekte leiden.
Het is daarom aan te raden in deze griepperiode
alle etterende aandoeningen (steenpuisten, geïn-
fekteerde wonden, kinderzweren, etterende oog-
of oorontsteking, tandwortelabcesjes ook) goed te
laten behandelen en met deze aandoeningen weg
te blijven van grieppatiënten.
Omgekeerd doet de grieppatiënt verstandig de
ziekte zolang uit te vieren tot de hoest volledig
is verdwenen.

Huisarts.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Advertentie)

VORDEN IN DE BOEIEN VAN 'T CARNAVAL
Enkele bepalingen voor de grote carnavalsoptocht
op 19 februari a.s.
1. Vrije toegang tot het dorp hebben alleen

personen die in een of ander carnavalskos-
tuum gekleed zijn.

2. Ook de toeschouwers langs de wegen moeten
in carnavalskleding gestoken zijn.

3. Allen die van achter de ramen het schouwspel
gade slaan, moeten vermomd zijn, dit om
niet herkend te kunnen worden.

4. De kellners en buffetdames in de diverse ho-
tels, café's en cafetaria's moeten hun gala
verwisselen voor een passend carnavalskos-
tuum.

5. Alle kleine glaasjes worden opgeborgen en
voor deze dag is alleen het gebruik van grote
glazen toegestaan.

6. Meer drinken dan gewoonlijk want eten is
ook duur.

7. Allen die zingen kunnen, zingen mee.
8. Degene die niet zingen kan, moet maar flui-

ten.
9. Gekostumeerde honden en katten worden ook

toegelaten, maar alleen aan de lijn.
10. Wanklanken of wanordelijkheden zijn niet

toegestaan, maar wel geeft iedereen op uit-
bundige wijze te kennen dat hij of zij werke-
lijk in de boeien van het carnaval geslagen is.

11. Lachen, lachen, lachen ! ! ! ! !!!!!!
Het bestuur.

200 gram boterhamworst 60

200 gram hoofdkaas 60

200 gram tongeworst 90
200 gram plockworst 100

500 gram rookworst 200
500 gram vet spek 75

M. Krijt Dorpsstraat

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van de redaktie)

RAADSZITTING VORDEN l FEBRUARI 1966

Blijkens het verslag in uw blad van 3 februari jl.
moet door de Raadsvoorzitter zijn verklaard:
1. dat het Koninklijk Besluit waarbij goedkeuring

werd onthouden aan een Besluit van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland tot het stichten
van een Kampeercentrum in het „Grote Veld"
een klap was in het gezicht van de Gemeente
Vorden, van Gedeputeerde Staten, de Vorden-
se Middenstand en de plaatselijke V.V.V.

2. dat door hem - Vordens burgemeester - op 20
oktober een audiëntie was aangevraagd bij de
Minister welke audiëntie werd geweigerd.

3. dat aan deze affaire een bijsmaakje zit.
In verband met het laatste punt moet het
Raadslid de heer Bannink hebben uitgeroepen:
„als je maar connecties hebt".

Aannemende, dat het gereleveerde inderdaad de
feitelijke en juiste weergave is van het in een
openbare Raadszitting gesprokene, vraag ik u om
plaatsruimte voor de volgende opmerkingen:
Ad. 1. Indien de Kroon, op advies van de Raad
van State, een uitspraak doet in hoogste ressort,
past het alle betrokken partijen deze beslissing
te eerbiedigen. Een uitlating als onder 1. vermeld
is speciaal een door Hare Majesteit benoemde
Burgemeester onwaardig.
Ad. 2. Het is staatsrechtelijk onjuist en bovendien
volkomen in strijd met de goede vormen t.a.v. de
tegenpartij om buiten deze om een audiëntie bij
de desbetreffende Minister aan te vragen gedu-
rende de tijd, dat een procedure aanhangig is bij
de Raad van State. Het spreekt vanzelf, dat de
Minister deze audiëntie heeft geweigerd en de
verontwaardiging of teleurstelling hierover uit de
mond van de Voorzitter van de Raad doet wel
zeer naïef aan.
Ad. 3. Zowel de opmerking van de Voorzitter en
zeer speciaal de uitroep van het Raadslid Bannink
suggereren twijfel te wekken ten aanzien van de
integriteit en objectiviteit van de Raad van State.
De buitengewoon ernstige insinuatie van dit
Raadslid, dat door de Voorzitter niet tot de orde
werd geroepen, toont aan dat men de waardigheid
niet kan opbrengen zich een goed verliezer te to-
nen.
Het is begrijpelijk dat Voorzitter en Gemeente-
raad teleurgesteld zijn over een in hun nadeel uit-
gevallen beslissing. Maar dit kan nooit reden zijn
het peil der openbare beraadslagingen te verlagen
tot het uiten van vage verdachtmakingen.
Ook onze Gemeenteraad zal er tenslotte begrip
voor hebben dat er velen zijn - en dan niet alleen
landgoedeigenaren en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland - die er
dankbaar voor zijn, dat in ons land nog de moge-
lijkheid bestaat besluiten van politieke Colleges
als Gemeenteraden en Gedeputeerde Staten door
een volkomen onafhankelijk hoogste Rechtscol-
lege te doen corrigeren,
„de Belten", Vorden. P. R. Feith.

BURGEMEESTER FR. J. HERMSEN SPRAK
VOOR K.V.P. VORDEN-KRANENBURG-

VIERAKK1

In zaal Schoenaker op de KrVRiburg werd door
de Katholieke Volks Partij afdelingen Vorden-
Kranenburg-Vierakker een grote gekombineerde
propaganda-avond en vergadering gehouden.
Daar voorzitter, de heer A. J. Meyer, wegens ge-
zondheidsredenen en hoge lee^üd voor zijn funk-
tie had bedankt, opende wÉ^^mend voorzitter
de heef A. F. J. Waarle met eenspeciaal welkom
tot burgemeester Fr. J. Hermsen van Eibergen en
de leden der afdelingen Vierakker en Vorden-
Kranenburg, die in grote getale aanwezig waren.

'<** Baby tLl^
P O E D E R - C R E M E - O U E - Z E E P

Burgemeester Hermsen begon zijn inleiding over
„Het Bestuur der Gemeente" met een duidelijke
uiteenzetting, hoe het gemeentelijk bestuursappa-
raat werkt. Hij gaf daarna de vereisten aan voor
het raadslidmaatschap, de onverenigbare betrek-
kingen, de verboden handelingen, de beëdiging,
aantal raadsvergaderingen, raadskommissies etc.
Ook de taken van burgemeester en wethouders,
hun benoemingen en die van gemeente-sekretaris
en ontvanger werden onder de loupe genomen.
Spreker besprak ook uitvoerig de taken en werk-
wijzen van de gemeenteraad. Steeds meer wordt
ook ervaren, aldus spreker, dat de gemeenten in
velerlei opzicht afhankelijk worden van de cen-
trale overheid. Financiële grondslag wordt gevon-
den in de gemeentebegroting, het „huishoudboek-
je" der gemeente. Deze begroting is een van de
belangrijkste stukken die de raad te behandelen
krijgt. Wat wil een gemeente b.v. besteden aan
volksgezondheid (subsidies kruisverenigingen, ge-

zinszorg, schoolmelkverzorging, drinkwater etc.)
aan openbare veiligheid (brandweer), volkshuis-
vesting, openbare werken, muziekonderwijs, lek-
tuurvoorziening, maatschappelijke steun, b.v. wil
men ruime normen hanteren voor behoeftigen,
bejaarden, voor degenen die in financiële moeilijk-
heden zijn geraakt? Al deze vragen moeten wor-
den beantwoord in het kader van de gemeente-
begroting, daarom is dit een van de fundamenten
waarop het gemeentelijk beleid is gebaseerd.
Echter zijn er ook andere punten, waarbij in eer-
ste instantie de financiën geen rol spelen. Hierbij
is in het kader van de nieuwe wet op de ruimte-
lijke ordening vooral te denken aan de maatrege-
len op ruimtelijk planologisch gebied. Op dit ge-
bied is letterlijk alles in beweging, aldus spreker,
je behoeft de courant maar te lezen om daarvan
kennis te nemen. Pas is gepubliceerd het streek-
plan Twenthe (de ontwikkeling tot 1985); de laat-
ste dagen wordt er veel geschreven over de ont-
wikkeling in de omgeving Doetinchem, het gonst
van termen als streekplannen, agglomeraties en
wat dies meer zij.
Spreker ging vervolgens dieper in op de ruimte-
lijke maatregelen en de voorgenomen grenswijzi-
gingen, welke maatregelen doorwerken op de bur-
gers, nietalleen die straks wonen in stedelijk ge-
bied maar ook voor het agrarisch gebied. Spre-
ker nam vervolgens nog diverse aktuele zaken
onder de loupe o.m. de rekreatie, bestemmings-
plannen, uitbreidingsplannen, struktuurplannen,
de kosten van het bouwrijp maken van gronden
etc. Na zijn met veel aandacht gevolgde inleiding,
werden nog diverse vragen gesteld en volgde nog
een aangename diskussie, zeer leerzaam en nuttig.
De heer Waarle dankte tot besluit burgemeester
Hermsen voor zijn interessante en duidelijke in-
leiding. Hij attendeerde nog op de verkiezingen
voor de Provinciale Staten, welke op woensdag
23 maart a.s. en voor de gemeenteraad, welke op
woensdag l juni 1966 zullen worden gehouden.
Hierna volgde voor de afdeling Vorden-Kranen-
burg een huishoudelijke vergadering. Nadat waar-
nemend voorzitter, de heer A. F. J. Waarle mee-
deelde, dat de heer A. J. Meyer wegens hoge leef-
tijd en gezondheidsredenen bedankt had, volgden
er enkele mededelingen t.a.v. het „stemmen met
volmacht" in verband met de a.s. verkiezingen
voor de Prov. Staten en gemeenteraad. Het ver-

in de huid gezondheid en zuiverheid

slag van de sekretaris, de heer W. Wolbert, ver-
meldde o.m. de gang van zaken der laatste tijd.
Hieruit bleek dat men o.m. door diverse mutaties
in het bestuur niet tot volle ontplooing van ak-
tiviteiten kon komen. Ook werd dank gebracht
aan de heer Meyer, die meer dan 20 jaar de voor-
zittershamer hanteerde en aan wie een blijk van
waardering zal worden overhandigd. Ook het ver-
dienstelijke werk van het KVP-raadslid, de heer
A. Hartelman, werd naar voren gebracht. Het le-
dental bleef ongeveer gelijk t.w. 191, doordat het
ledenverlies door overlijden, bedanken, verhuizing
etc. weer werd opgevangen door inschrijving van
meer dan 50 nieuwe leden.
Het bestuur werd hierna aangeu^i tot 7 leden.
Het voorstel van het bestuur om^^ist de 2 her-
kiesbare bestuursleden ook de 5 voorlopige kan-
didaten te kiezen, werd met meerderheid van
stemmen aanvaard.
Aan de beide aftredende bestuursleden de heren
H. M. A. Helmink en A. F. J. Waarle werd harte-
lijk dank gebracht voor hun prq^fcp samenwer-
king in een lange reeks van jarerWren van de be-
langrijkste punten, de kandidaatstelling voor de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen kwam hierna aan
de orde. Van de geboden gelegenheid aan de leden
om zelf kandidaten naar voren te brengen was
geen gebruik gemaakt.
Door het bestuur waren diverse personen bena-
derd, waaruit men tenslotte een zesal voorlopige
kandidaten naar voren kon brengen t.w. J. J.
Cuppers, A. J. A. Hartelman (zittend raadslid),
Th. Hulshof, W. Lichtenberg, A. H. J. Mombarg
en A. F. J. Waarle. Besloten werd om reglemen-
tair een advieskommissie te vormen, welke haar
advies zal uitbrengen over de volgorde van de in
te dienen officiële kandidatenlijst. Hierin kregen
zitting de vijf leden van het bestuur, die geen
voorlopig kandidaat waren. Deze kommissie zal
zo spoedig mogelijk na een te houden aparte bij-
eenkomst haar advies geven, hetwelk door het
afdelingsbestuur zal worden openbaar gemaakt.
De voorzitter sprak in zijn slotwoord de wens uit,
dat ook in Vorden-Kranenburg de eenheid zal
blijven bewaard en men allen eendrachtig zal sa-
menwerken om bij de a.s. verkiezingen met een
zo gunstig mogelijk resultaat uit de bus te komen.

ABTB HIELD JAARVERGADERING
Woensdagavond hield de coöp. Vee- en Vleesafzet-
vereniging van de ABTB af d. Vorden-Kranenburg
een goed bezochte jaarvergadering in zaal

l pot Spar jam van 115 et voor
l fles koffiemelk (31 %) van 193 et voor
Elk 4e pakje Spar margarine

van 44 et voor
100 gram Berliner leverworst

van 56 et voor
l Gelderse rookworst van 115 et voor . . .

l zak frutino's
1 blik a 200 gram varkensvlees

2 pakken Zo-klaar pudding

l pak Spar speculaas
l rol Spar eierbeschuit
l pakje Spar chocolaatjes
l pakje Europ cacao
150 gram Pariser lunchworst

150 gram leverkaas
l groot blik ananas, stukjes
l groot blik perziken, sclüjven

Zegelkorting
98 et - 10 et „

169 et - 17 et „

25 et - 2 et „

49 et - 5 et „
98 et - 10 et „
89 et - 9 et „
92 et - 18 et „
78 et - 15 et „

110 et - 22 et „
36 et - 7 et „
75 et - 15 et „
55 et - 11 et „
78 et - 8 et „

83 et - 8 et „

139 et
159 et

Ofc
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze

VERSE

HAANTJES

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Schoenaker, waar voorzitter, de heer B. G. Lich-
tenberg, speciaal de heer Hulskotte, vertegen-
woordiger van het „COVECO" en de nieuwe ra-
yon-agent, de heer G. Hakvoort, uit Bathmen,
verwelkomde.
Het jaar 196S is, aldus de voorzitter in zijn inlei-
dingswoord, in verschillende gebieden van ons
land geen gunsig jaar geweest, door de geweldige
regenval. Door oogstverlies moesten velen ruw-
voeder aankopen, waarvan de prijzen aanmerke-
lijk hoger lagen dan andere jaren. Ook de prijs
van krachtvoer bewoog zich in stijgende lijn. De
melkprijs was bevredigend, de vee- en vleesprijzen
goed, de varkensprijzen waren (vooral in de laat-
ste helft van 1965) aantrekkelijk, totdat de mond-
en klauwzeer-epidimie uitbrak. Spreker adviseer-
de vooral de fokkers hun dieren toch in te enten.
Hij deelde voorts mede dat het afgelopen jaar in
de afdeling een ingrijpende verandering had plaats
gehad t.a.v. de veelevering. Na overleg met de
heren A. F. J. Waarle, agent hier ter plaatse en
Mokkink, agent te Vierakker en Baak, hebben
genoemde heren hun taak beëindigd en is voor de-
ze afdelingen tesamen een jongeman aangesteld,
die hierin een volledige dagtaak heeft. De leden
is dit schriftelijk reeds meegedeeld. Spreker
bracht de heer Waarle hartelijk dank voor al zijn
werk ten behoeve der leden en wenste de nieuwe
rayonvertegenwoordiger de heer Hakvoort een
breed en vruchtbaar arbeidsterrein toe. Spreker
konstateerde voorts dat er de laatste jaren steeds
meer rechtstreekse kontrakten tot stand komen
tussen fokkers en mesters, waarbij de biggen van
bekende en goede herkomst rechtstreeks van het
fokbedrijf naar het mestbedrijf worden geleverd.
Deze rechtstreekse handel oefent, volgens de
voorlichters, ook een gunstige invloed uit op de
sterfte onder de biggen.
De heer Mullink bracht een kort financieel verslag
waarna de heer Hulskotte een uiteenzetting gaf
over de vee- en vleessituatie speciaal de afzet
i.v.m. het mond- en klauwzeer.
Bij de verkiezing van een lid in de plaatselijke
kommissie werd de aftredende heer H. M. A. Hel-
mink met meerderheid van stemmen herkozen.
Als afgevaardigde voor de algemene vergadering
naar Borculo werd benoemd de heer Joh. Wiggers
terwijl als plaatsvervanger zal fungeren de heer
A. Lichtenberg.

Nadat de voorzitter nog een nieuw lid kon ver-
welkomen, de afdeling telt nu 36 leden, werd tot
besluit een verloting gehouden van goederen in
natura, waarbij velen met een aardige prijs wer-
den verrast. De heer Lichtenberg dankte aan het
slot de heer Hulskotte voor zijn duidelijke uiteen-
zettingen en de leden voor hun trouw aan de ver-
eniging.

Haat,
Waarom ? ? Gekoesterd Haat,
Denk, het is probaat,
geeft ziekte, geen gewin,
Stoort harmonie in 't gezin.

Haat brengt gepraat
thuis, op straat.
Zegt veel ondoordacht,
later spijt. Waarheid verkracht.

Doe weg die haat,
Geef meegevoel
Resultaat ?
Liefde tot elkaar. Levensdoel.

Bezoekt
de R.fl.l. Amsterdam
Grootste Rijwiel-, Bromfiets- en Motoren-
tentoonstelling van Europa

OP ZATERDAG 26 FEBR. a.s.

speciale G.T.W. autobussen
VANAF MARKT VORDEN.

Opgave vóór 16 februari by het G.T.W.-sta-
tion (telefoon 1374)

of by de heer J. L. Harren, Voorst (tele-
foon 05758-334).

Kosten ƒ 8,50 per persoon!
Toegangsbewijzen inbegrepen.

CARNAVAL
PRACHTIGE DAMES- EN

HERENKOSTUUMS

BILLIJK TE HUUR.

TELEFOON 05750-2219 NA 19.00 UUR

HISTOR
HISTOR VERVEN ALTIJD GOED

DE HOBBYWINKEL
HOUT, ALLE SOORTEN BOARD,
TRIPLEX, KLEIN IJZERWAREN

Schoolstraat 6, Vorden

Siemerink
Vorden

f7.65 pei fles

KEUNE

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

VOOR HEEL DE
Hl RGERIJ

Jan Hassink's'
ROOKGEREI

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Te koop gevraagd :

nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

BOERS'

vee- en varkenshandel
Vorden . Zutphensewe*
C 67 d - Telefoon 140J

Retexturingbedrijf

ACCURAAT N.V.
Oldenzaal

Wegens enorm su<|
ces geven wij ook
gedurende deze
maand
20% korting op
chem. reinigen en
verven.

Tevens uw adres voor: •

Plisseren, onzicht-
baar stoppen en
overfaemdenrepa.
ratte

Profiteert nu nog van
deze aanbieding.

Vorden:

KLEDINGMAGAZIJN
FA. LUTH

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR4t UW

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel



Met dank aan God en
grote blijdschap geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

BAUKE

A. BRUMMELMAN
D. BRUMMELMAN-

NAUTA

Vorden, 8 februari 1966
B 70 b

Gaarne hadden wij u al-
len persoonlijk bedankt.
Omdat alle gevers en
geefsters van het grote
cadeau ons niet bekend
zijn, willen wij u allen
langs deze weg heel har-
telijk bedanken voor al
uw persoonlijke en
schriftelijke felicitaties
en geschenken.

Het waren voor ons on-
vergetelijke dagen.

J. H. JANSEN
D. C. JANSEN-

VAN SOEST

Te koop: S nelwasser
ƒ 115, — ; langzaamwas-
ser ƒ 265, — , nieuw.
Slechts enkele stuks.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

Te koop: Prachtige par-
tij winterwortelen, voor
konsumptie. Gehele par-
tij of in gedeelten. Gaar-
ne alleen op zaterdagen.
Th. Wieggers, 't Hoge 21
Vorden

Te koop wegens verhui-
zing: Oliehaard met tank
en standaard, grote ka-
paciteit, z.g.a.n.

H. G. Albers,
Zutphenseweg 4

Gevraagd : Zelfstandig
meisje voor de huishou-
ding. Voor halve dagen.
l schoolgaand kind.
's Avonds na 7 uur.

Sietsma, H. K. v. Gelre-
weg 33

Te koop: Walnoten dres-
soir, goed onderhouden.

Inlicht, bureau Contact

Jongeman, 19 jaar, (mili-
tair) zoekt werk voor de
hele zaterdag, in het be-
zit van rijbewijs B. E.

Brieven onder no. 46-1
bureau van dit blad

Gevraagd: Dagmeisje,
liefst niet beneden 18 j.
Mevr. Mijnhardt,
Reewold, Lochemseweg
Vorden, telefoon 1701

Te koop: Duitse herder,
prima waakhond.

Wilhelminal. 7, Vorden

Te koop: 8 rode en 3
zwartbonte vaarzen, uit-
geteld van 14 febr. tot
l april, allen van eigen
stal.

G. J. Sloetjes, D 167
Vorden

Te koop: Roodb. vaars-
kalf, 3 weken oud.
Erve Groot Jebbink
„Kieftskamp" Linde

ledere week aan te
bieden:

EENDAGSKUIKENS
EN ACHTWEEKSE
HENNEN

A. BLIKMAN
Driesteek, Warns.
veld, tel. 05750-4765

X X
O HARRY SUETERS
X Xu w
) HENNY SESSINK

hebben de eer u, mede namens weder- y
zijdse ouders, kennis te geven dat zij jj

X

N

N
H

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven dat zij . .
elkaar het H. Sacrament van het hu- 'l
welijk hopen toe te dienen op 16 febr. X
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk ^
van de H. Antonius van Padua te Kra- W
nenburg. u

Waarna ter hunner intentie een H. Mis
uit dankbaarheid aan God zal worden
opgedragen.

,

N
Hy
f j Zutphen, Emmerikseweg 297
X Vorden, D 130
X februari 1966

K
X
X
X
X

Toekomstig adres: Ruurloseweg D 130
Vorden.

Receptie van 16.30-18.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

Op vrijdag 18 februari hopen onze ge- /
liefde ouders, behuwd- en grootouders X

J. J. v. d. LINDEN

X
•
K
H
X

1-"
B. G .v. d. LINDEN-WENTINK

X
X
H
H

X
u
Q
l

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij -nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein- X

X kinderen. X
V R. v. d. Linden-Kolkman W

X J. W. Kolkman X
W A. v. d. Linden X

X Eetsy en Koosje X

X Vorden, februari 1966 X
jj Storm van 's Gravenzandestraat 13

Receptie van 4.00-5.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit). Q

X ^ X

BEJAARDENKRING
op donderdag 17 februari om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

Mevr. Wagner-Reesink zal vertellen.

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 12 FEBRUARI

dansen

ORKEST: „THE MOODCHERS"

is uw oude T.V. waard.
Bn aankoop van het

Philips T.V. apparaat
met 59 cm beeldbuis

NORMALE PRIJS
INRUIL

ƒ 992,—
„ 150,—

En dan kunt u alle zenders
ontvangen.

OOK NEDERLAND 2

Vraag vrijblijvend demonstratie en
inlichtingen

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

voor'
huidverzorging

en make-up

parfums

LANCÖME
•En3EBBBBBH^^BBHBE332D3]

DE'POSITAIRE:
DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

Reyen-
kleding

Fietscapes en poncho's met
capuchon.

Nylon regenjassen, jjzersterk,
klein op te vouwen.

Sportieve coupe, prachtige
kleuren.

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 15 a

„De Deurdrèjers"

nog 9 dagen!!!

VIVO
ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.

GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN
ZUTPHEN

In ons magazijn hebben wi
plaats voor een

aktieve jonge kracht
(17-25 jaar)

die na inwerking in staat is
zelfstandig te werken.

0 Afwisselend werk.
• Loon nader overeen te komen.

Sollicitaties aan:

flckerman i Kamphuis N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen, tel. 05750-3341

Na kantoortijd:
Boonendaal 30 te Warnsveld, tel. 05750-4064

Jaarfeest
Herv. Meisjes en Jonpsclub

op zaterdag 19 februari in
gebouw Irene.

Opgevoerd worden:

AANMELDEN VAN NIEUWE

LEERLINGEN;

DE LUIBAKKER;

IK MAG NIET VOETBALLEN

Entree ƒ 1,50 per persoon kinderen ƒ l,—•
op donateurskaart l persoon vrije toegang.

Aanvang 7.15 uur.

KOMT U OOK ?

V LUG
EILIG
OORDELIG

WILT U GEMAKKELIJK
LEREN AUTORIJDEN ?

Kies dan de Volkswagen!
Het adres voor meer succes:

ERKENDE AUTORIJSCHOOL

JAN SCHUPPERS
Dorpsstraat 11, telefoon 05752-1373

ONZE WEEKREKLAME
VOOR DE LAATSTE MAAL

GOLD KOFFIE, per pak 190
TIJDELIJK ELK TWEEDE PAK HALF GELD

DR. OETKER PANNEKOEKMEEL (kant en klaar)
bij aankoop van 2 pakken het DERDE GRATIS

PRIMA RIJST, type Japan, nu een heel kilo voor 39

3 PAKJES A.J.P. PUDDING geen 78 et maar 59

3 ZAKJES DROP, verschillende soorten van 117 et nu 95

ROYCO GROENTESOEP, tijdelijk per zakje 54

CHOCOLADEHAGEL, 2 pakken a 200 gram 119

PRODENT TANDPASTA bij elke tube het tweede voor
HET HALVE GELD

REKLAMEWIJN prima kwaliteit, per fles 160

LITERSBLIKKEN ANANAS, pracht kwaliteit 139

LITERSBLIKKEN PERZIKEN, schijven 139

250 gram GELDERSE ROOKWORST 89

GROTE KOFFIEKOEK altijd lekker, nu 89

l pak KORENKOEKEN EN l pak KOFFIEKOEKEN
samen voor 98

Gezinsflessen SLASAUS, deze week per fles

CHOCOLADESPRITS, 10 stuks voor

REKLAMEKOEKJES, 250 gram voor

98
79
69

BOTERHAMWORST, 200 gram voor 52

SNIJWORST OF BOERENMETWORST, 150 gr. voor 76

WEES NIET ZUINIG MET KAAS

500 gram FIJNE BELEGEN KAAS 195

500 gram FIJNE JONGE GOUDSE KAAS 175

DE STUNT VAN DE WEEK
BIJ ELKE KILO SUIKER, 3 ROLLEN
MARIE BISCUITS voor 89
zolang de voorraad strekt

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

Bewoners van
WICHMOND
VIERAKKER

Abonneer u nu op
C O N T A C T
VOOR SLECHTS ƒ 5,— PER JAAR

ONTVANGT U WEKELIJKS HET VEEL

GELEZEN BLAD CONTACT

HÉT BLAD MET NIEUWS EN

SPECIALE AANBIEDINGEN UIT

EIGEN STREEK.

Vanaf heden kunt u uw advertenties en de z.g.n. te koopjes
opgeven bij

KAPSALON

L. WEIDE
DORPSSTRAAT 23, WICHMOND

vóór 's maandagavonds 6 uur.

Ook het plaatselijke nieuws van verenigingen, vergaderingen
etc. kunt u opgeven aan bovenstaand adres.

Geef u nu op, dan bent u tot april

GRATIS ABONNEE ! !
u behoeft dus nog niets te betalen.

STUUR ONDERSTAANDE STROOK AAN

drukkerijjliweev
V.H,

ers
.H. WOLTERS

Nieuwstad 12, Vorden

NAAM:

ADRES:

wenst zich te abonneren op Contact voor ƒ 5,— per jaar na
l april. Tot l april ontvangt u het blad gratis.



Gemeente Vorden
HERKEURING VAN MATEN, GEWICHTEN

EN MEETWERKTUIGEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen zal plaats hebben in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw, op de navolgende da-
gen en uren:

24 februari 1966 van 10-12 en van 13-16 uur

25 februari 1966 van 9.30-12 en van 13-15 urn-

Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van
het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen
worden uitgereikt, vermeldende 't tijdstip, waarop
de maten, gewichten en meetwerktuigen ter her-
keuring kunnen worden aangeboden.

Men houde zich, in zijn eigen belang, aan dit tijd-
stip.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de ver-
plichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al
wordt geen oproeping ontvangen.

Voor nadere bijzonderheden betreffende het aan-
bieden der maten, gewichten en meetwerktuigen
wordt u verwezen naar het gemeentelijk publi-
katiebord.

Vorden, 10 februari 1966.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

ZELFBEDIENING

Remmers
Zutph«nseweg

VRAAGT VOOR SPOEDIGE
INDIENSTTREDING EEN

net winkelmeisje

DOE HET ZELF!
MAAK NU UW REGENWA-
TERAFVOER IN ORDE.
Doe dit met

PLASTIC
(p.v.c.) dakgoot.

• GULDENS VOORDELIGER
* ONVERWOESTBAAR

NIJVERHEIDSWEG 2

DOE HET ZELF!

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 13 FEBRUARI, 8 UUR:

Meisjes tussen 14 en 16
Een film, die op openhartige wijze laat zien
met welke problemen jonge mensen gecon-
fronteerd worden.

TOEGANG 18 JAAR

Feestavonden O.L.S. Dorp
op vrijdag 18 en zaterdag 19
februari a.s. 's avonds 7 uur in
het Nutsgebouw.

Opgevoerd wordt

Het geheim van de zilveren hoed
Mochten ouders en leden van V.O. hierover,
per abuis, geen bericht hebben ontvangen,
dan gaarne hiervan mededeling aan school.

6 kop en schotels in doos
PER 6 KLEUREN

4.75
PER 6 GEDECOREERDE
KLEUREN

4.75

NIEUW
TOMADO DROOGREK

geplastificeerd
Opvouwbaar: 26 meter drooglengte
Opvouwbaar: 12 nieter drooglengte

EEN UITKOMST IN DIT
JAARGETIJDE

Koorsolman
TELEFOON 1364

V.A.M.C.
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
EN VEILIG VERKEER
VORDEN

FILMAVOND
VERZORGD DOOR DE
KON. SHELL.

Op dinsdag 15 februari a.s. 's avonds 8 uur
In zaal „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

Geen toegang beneden de
16 jaar.

De speciale verlwinkel
OP HET HOGE

Ontvangen onze grote voor-
jaarskollektie

BEHANG
in plm. 40 verschillende
kleuren.

ENKELE RESTANTEN
BEHANG TEGEN LAGE
PRIJZEN

H. WEUSTENENK
Vorden — Telefoon 1377

[V01RING
der Chr. Muziekvereniging

SURSUMCORDA"
op zaterdag 12 februari a.s.
's avonds om half acht in Irene
te Vorden.

ÏONEIl- EH MUZIEKAVOND
Entree ƒ 1,50, leden en dona
teurs op vertoon van kaart
l vrije toegang.

BEKENDMAKING!!!
BEGRAFENIg^PtZEKERING

„HET OOSTEN"
afdeling Vorden en Omstreken

Hiermede maken wjj bekend
dat de heer
W. BOER TE WICHMOND
door ons is ontslagen als agent
met onmiddelijke ingang van
heden.

Hij is begonnen te werken, zonder onze
goedkeuring voor een nieuw, pas opgericht
begrafenisfondsje en heeft of zal trachten
de polissen van de leden van HET OOSTEN
van u opvragen en mee te nemen, om u
op deze wel zeer slimme wijze over te
kunnen schrijven in dat nieuwe fondsje.

Wij weten dat onze leden hiervan niet ge-
diend z^jn.

WEEST OP UW HOEDE
en geeft uw polissen aan de
heer Boer niet mee, en zo htf
al deze heeft meegenomen
vraagt deze onmiddellijk terug.

Een nieuwe agent zal u binnenkort bezoe-
ken, overtuigd u goed dat u de premie
alleen afdraagt op de kwitantiekaarten van
HET OOSTEN.

Wij werken als steeds op dezelfde wijze
verder en vragen om uw welwillende me-
dewerking in dezen.

BEGRAFENISVERZEKERING
HET OOSTEN

De direktie

NUTSGEBOUW - VORDEN

Carnavalsbal

met medewerking van het
show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRDJTERS

Ze zijn er weer!
JUBILEUMGLAZEN EN BEKERS VAN

BEATREX EN CLAUS

Februari-aanbieding
A A R D E W E R K
Kop en schotels, diverse modellen, van ƒ 1,50 voor

Kop en schotel, wit porselein 1.10

Losse koppen

Kop en schotel, Engels porselein

Koffiekannen, wit porselein

Aardewerk met decor

Suikerpot + nielkkannetje .

Suikerpot, glas

Koffieserviezen, 32-delig

Theeserviezen, 15-delig

Gebakstellen, fruitdecor, 7-delig

Nesten schalen, diverse decors .

Warmwater borden

Visdozen, aardewerk ,

Sierpotten, aardewerk, klein, vanaf

tot groot

Voor verzamelaars, merkbierglazen

ZIE ETALAGE

PONGERS

135
en 1.OO

0.60
350

4.5O
650
215
065

67.50
30.00

9.75
5.60

225
2.25
0.48
3.30
175

NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-gas
Het ga» voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 81

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—

6 % rente
Inlichtingen en prospectl
b«:

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

WEGENS FAMILIEFEEST
ZIJN WIJ WOENSDAG
16 FEBRUARI A.S.

Ph. J. Sessink
Ruurloseweg D 130, Vorden

DOE HET z e l f
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

GROOT TEKORT
Het is een groot tekort als
men een ander zijn geld of
goed of eer ontneemt.
In deze harde wereld gebeuren
die dingen dagelijks.
DOE UW PORTEMONNAIE
NIET TE KORT, HAAL UW

Superbenzine
bij KEUNE

47,5 cent per liter
Nljverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

Opel trotseett de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

NU hebben wij
een nieuwe
economische

wasautomaat
voor

Alle goed is „goed" voor de

ERRESECOMATIC
• 5 kg wasautomaat met 6 programma's en nog 4 varianten. • unieke 2 kg-knop
voor kleine tussendoorwasjes. • constante soptemperatuur. • deksel- en droog-
kookbeveiliging • gemakkelijk verplaatsbaar (wieltjes). • formaat 60x48x81 cm.
en bij ons de bekende service!
Kom hem bewonderen, vandaag nog. Of zaterdag met Uw man.

G. Emsbroek & Zn. c.v.
LGEMS;

Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

ERRES — A.E.G. — ENGLISH ELECTRIC WASAPPARATEN


