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BETALING ABONNEMENTSGELD

Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad f 2.00
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. D. Wol-
ters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven kwi-
tanties bij u worden aangeboden.

UW REDDEND BLOED

We delen nogmaals mede dat a.s. maandagavond weer
de bloedafname zal plaats vinden in de Landbouw-
school aan de Hengeloseweg. Het comité vertrouwt dat
alle donors zich zullen melden en doet een dringend
beroep op allen het Roode Kruis te steunen met de
daad. Laat de ploeg uit Amsterdam en Zutphen niet
vergeefs op u wachten! Zie ook de advertentie.

EXCURSIE DAFFABRIEKEN

Donderdag 24 september gaan de deelnemers aan de
Nutscursus autotechniek een excursie maken naar de
Daf in Eindhoven. De tocht gaat per bus, tesamen met
een groep uit Lochem. Om 11.15 worden de deelne-
mers op het Marktplein verwacht.

GYMNASTIEK VOOR BEJAARDEN

De cursus gymnastiek voor bejaarden, uitgaande van
het Groene Kruis , begint per l oktober onder leiding
van mevr. Braam-Bondam. Voor bijzonderheden raad-
plege men de advertentie.

FRAAI SUCCES VOOR VORDENSE
CöOP. ZUIVELFABRIEK

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek behaalde dezer
dagen op de landelijke kaaskeuring te 's Graven-
hage met haar inzending kaas de hoogste onder-
scheiding, n.l. een gouden medaille.
Er waren inzendingen van kaasfabrieken uit ge-
heel Nederland.

BIOSCOOP

„Allo vrouwen van tle wereld" is een buitengewone
f i l m met duizenden taferelen, soms adembenemend
door hun schoonheid, soms alleen geschikt voor men-
sen met sterke zenuwen. Kr zijn vrouwen die zich aan
steeds moeilijker en noodlottiger avonturen wagen en
vrouwen die ons een schoon beeld van het leven geven.
Over al deze vrouwen gaat deze film.

EREHAAG VOOR VOETBALLER

Toen vrijdagmiddag de heer J. Bosch en mej. H. Pon-
gei s na de voltrekking van hun huwelijk het raadhuis
verlieten, vormde een aantal leden van de voetbalver-
e n i u i i u ' ..Vorden" voor de stoep van het gemeentehuis
een crehaag. De jongelui waren in voetbaltenue gesto-
ken. De bruidegom is al jaren lang speler van de v.v.
,, Vorden".

VOETBAL

Vorden I heeft het zondag lang niet onverdienstelijk
gedaan door in Drempt met l—l gelijk te spelen tegen
Drempt Vooruit. Het is overigens een matige wedstrijd
geworden, waarbij de thuisclub in de tweede helft een
kleine veldmeerderheid demonstreerde. In tegenstelling
tot de wedstrijd tegen Zelhem bleek de Vordense doel-
man Wissels deze middag in uitstekende vorm en had
hij een groot aandeel in het gelijke spel. De voorhoede
van Vorden, waarbij Wim Buunk was vervangen door
Holsbeeke, kwam niet geheel uit de verf.
Holsbeeke scoorde het Vordense doelpunt.
Het tweede elftal van Vorden speelde zondagmorgen
met O—O gelijk tegen Zutphania II. Qua spelverhou-
ding hadden de geelzwarten de overwinning zeer zeker
verdiend doch men had weinig geluk met schieten. De
Vordense achterhoede vormde een hecht geheel. Na de
inst werd een doelpnut van Korenblik ten onrechte
door de scheidsrechter afgekeurd.
Vorden III heeft een gemakkelijke 4—l overwinning
behaald op Socii II. Bij de rust was de stand 3—O door
doelpunten van Wiekart (2 x) en J. Zweverink. Nadat
Stokkink er in de tweede helft 4—O van had gemaakt
werd het vlak voor tijd 4—1. Vorden IV en Warnsv.
Boys III brachten het eveneens tot een gelijkspel nl.
2—2. Nadat de rust met O—l was ingegaan gaven
Wolsing en Stapper de thuisclub een 2—l voorsprong.
Vlak voor tijd werd het 2—2.

A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen Keyenb. Boys I.
Vorden II gaat in Dieren op bezoek bij Dierense Boys
II. De vierde uitgave speelt in Baak tegen Baakse Boys
II. Bij de junioren wordt gespeeld: Vorden A—Zutpha-
nia A; Voorst A—Vorden B; Vorden C—Wilh.SSS A
en Warnsv. Boys B—Vorden D.

GEEN REPARATIE
KOSTEN VOOR
FUT SCHOENEN

de schoen met
volledige garantie
DRAAG FUT
VRAAG FUT

bij

Wullink's Schoenliandel
Onbetwist de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN zondag 20 scpt.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
10.15 uur Ds. J. J. van Zorgc Bed. Hl. Doop.

Medlerschool
10 uur Ds. J. van Leeuwen, Almen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 41 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f55 .— tot f 60.—. Er was kalme handel.

BURGELIJKE STAND van 9 t.m. 15 sept.
Geboren: z. v. J. Nijhuis en H. J. Barendsen; d. v.
H. B. Wiekart en E. S. J. Maters; d. v. H. da Silva
Curièl en M. Slaghuis; z. v. H. J. Pardijs en H. E.
Langeler.
Ondertrouwd: H. A. Koers en A. J. M. Eggink; A. G.
Duin en H. L. Bakx.
Gehuwd: R. J. L. Permentier en M. J. Kr i j t ; J. A.
Bosch en H. W. Pongers.
Overleden: A. Smit, vr. 85 jaar, wed. van B. J. van
Spijker.

Uw reddend bloed
Maandag 21 september a.s. bloed-
afnaraMond

voor het Ned. Rode Kruis in de Bijz.
Lag. Landbouwschool aan de Henge-
loseweg. De oproepkaarten zijn inmid-
dels verzondeo^Zij, die onverhoopt
geen oproep ont^mgen hebben, worden
toch verwacht Eerste groep donors
opgeroepen om 18.30 uur, laatste groep
om 21.30 uur. Bij verhindering op de
aangegeven tijd op oproepkaart, kunt
u willekeurig tussen deze tijdstippen
komen. Nieuwe donors kunnen zich
alsnog opgeven bij de leden van het
comité „Bloedplasma". Voorzitter H.
Folmer, Zutphenseweg 38, tel. 1563.

N.B. Denkt u er vooral aan de zegelkaart en
de oproepkaart mee te nemen

RATTI-NIEUWS

Het was voor Ratti zondag een gelukkige dag; alle
senioren-elftallen wisten hun ontmoetingen in winst om
te zetten. Het eerste elftal won thuis op overtuigende
wijze van Warnsveldse Boys I met liefst 7—2. De uit-
slag doet vermoeden dat de gastheren een groot over-
wicht hadden, wat niet het geval was; de Boys wisten
zowel in de eerste helft als na de rust goed partij te
geven. Bij Ratti was doelman Berendsen onder de lat
vervangen door H. Dostal. Verder betekende het weer
meespelen van J. Sessink een geduchte versterking van
de achterhoede.
De Ratti-reserves deden het ook uitstekend in hun eer-
ste competitiewedstrijd; zij wonnen in Vierakker met
l—5 van Socii 3; Mombarg (2 x), Zieverink (2 x ) en
M. Borgonjen scoorden de Ratti-goals.
Ook Ratti 3 starrte uitstekend door in eigen home een
verdiende 7—4 zege te behalen op Socii 4. Een wed-
strijd met overigens weinig krachtsverschil, maar door
beter benutten der kansen wonnen de groen-witten.
A.s. zondag speelt het eerste de zware uitwedstrijd te-
gen Socii I in Vierakker. Deze wedstrijd is nog lang
niet gewonnen door de Rattianen. Ratti 2 krijgt bezoek
van Hercules 2 uit Zutphen en Ratti 3 speelt thuis tegen
Steenderen 3.
Zaterdagmiddag spelen ook de junioren hun eerste wed-
strijden van het nieuwe seizoen: Ratti A gaat de strijd
in eigen home aanbinden met Be Quick B, terwijl Ratti
B bezoek krijgt van Keyenborgse Boys B.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE

De damclub D.C.V. heeft in zaal Eskes weer een be-
gin gemaakt met de onderlinge competitie. Deze oefen-
avonden mogen zich tot dusver in een overweldigende
belangstelling verheugen, terwijl het ledental steeds
groter wordt.
De uitslagen van deze eerste wedstrijden luiden als
volgt: Klein Bramel—Wiersma Jr. 2—0; Breuker—
Wiersma Sr. O—2; Brinkman—Wentink O—2; De Boer
—Wansink O—2; van Dijk—Roozendaal afgebroken;
Esselink—C. van Ooyen O—2; Geerken—P. van Ooyen
1—1; Hesselink—Oukes 0—2; Hulshof—Norde O—2;
Klein Brinke—Nijenhuis O—2; Lammers—Maatman
2—O; Klein Bramel—Breuker O—2; Maatman—Wiers-
ma Jr. l—1; Ter Beest—Wiersma Sr. afgebroken;
Klein Brink—Wansink O—2; Van Dijk—Viering 2—0;
Esselink—Roozendaal I—1; Geerken—C. van Ooyen
2—0; Hesselink—P. van Ooyen l—1; Lammers—
Nijenhuis O—2; Brinkman—Norde l—1.

FOKVEEDAG „DE WIERSSE"

Vorige week werd door de Coöp. Rundveefokvereni-
ging „De Wiersse & Omstreken" de jaarlijkse grote
fokveedag gehouden op het bedrijf van de heer J. W.
Boeyink te Barchem. In tegenstelling met verleden jaar
was het weer zeer gunstig; verdere winstpunten waren,
dat de aanvoer beduidend groter was dan anders, ter-
wijl ook de kwaliteit zich in stijgende lijn bewoog. De
aanvoer was ca. 130 stuks.
De hoofdprijs, een wisselbeker beschikbaar gesteld door
mevr. A. Gatacre-de Stuers van Huize „de Wiersse"
Vorden, welke driemaal achtereen of vijfmaal in totaal
moest worden gewonnen, kwam ditmaal in bezit van
de heer W. J. Schutte, Barchem met „Henriette 6". Ook
in 1959 en 1960 toen deze beker voor het laatst werd
toegekend kwam dhr. Schutte in het zit hiervan, zo-
dat hij thans definitief bekerhouder werd.
De wisselprijs van wijlen Majoor W. E. Gatacre (3 x
achtereen of 5 x totaal) en bestemd voor de beste la
prijs van de groepen van vrouwelijke jonge dieren,
werd gewonnen door G. J. Bannink, Ruurlo met
„Feddy". In 1963 werd W. J. Schutte winnaar.
Door de Coöp. Zuivelfabriek „de Wiersse" was een
wisselbeker beschikbaar gesteld voor de koe met de
beste uier (3 x in totaal). Voor de eerste maal werd
deze gewonnen door J. W. Hilhorst.
Verder waren er nog vele medailles beschikbaar gesteld.
Prijzen werden behaald door: G. Arendsen Raedt, Bar-
chem, G. J. Bannink, W. J. Schutte, J. Groot Wassink,
G. J. Ruiterkamp, H. M. A. Helmink, Linde, A. J.
Weernink, G. W. Mombarg, Linde, J. W. Hilhorst, J. H.
Mraakhckke, Mossel, Gebrs. Arendsen Raedt, Barchem,
G. Heyink, J. W. Boeyink, J. Valkeman, fa. Meerbeek
Kampermnn H. Hoentjen, J. A. Eykelkamp, J. W. Nij-
hoff, A. J. Weernink, J. B. Mulderije, H. J. Everink,
A. J. Everink.

JAARVERGADERING „RATTI"

In zaal Schoenaker hield de R.K. Sportvereniging
„Rat t i " een goed bezochte algemene ledenvergadering
onder voorzitterschap van de heer F. H. A. Wolbert.
Spi. kon in zijn openingswoord gewag maken van een
merkbare vooruitgang in de vereniging, vooral met be-
trekking tot het zakelijke gedeelte; tle financiële toe-
stand is /eer gezond.
Het jaarverslag van de secretaris, tle heer B. Mombarg,
vermeldde een ledental per l augustus 1963 van 87 en
per l augustus 1964, 94, een stijging dus van 7. Hier-
van zijn 31 junioren en 63 senioren. De pupillen zijn
hierbij niet inbegrepen.
In het afgelopen seizoen had Ratti I in de 2e klas GVB
het voortreffelijk gedaan; het eindigde op de 2e plaats
van boven na Beekbergen, dat kampioen werd. Ratti 2
deed het niet zo best en dej^deerde van de derde naar
de 4de klas.AI met al v. a^^ een jaar, waarin, na een
moeilijk begin, de vruchten van vele uren en dagen ge-
stadig werken konden worden geoogst.
Ook het >.• r J. Bos, penningmeester,
vermeldde een gezonde financiële toestand; dank zij de
opbrengsten der donateursactie, toto-gelden, contribu-
ties etc. kon de kas met ^Wfl ink batig saldo worden
afgesloten. De ijsbaan li^anenburg", eveneens een
onderdeel der vereniging, leverde ook een voordelig
saldo op. Niettemin zal er in de komende maanden
een flinke duik in de geldia moeten worden gedaan om
diverse noodzakelijke reperaties te verrichten.
Bij tle bestuursverkiezing werden de aftredende heren
W. A. Lichtenberg en P. B. H. Schoenaker met alge-
mene stemmen herkozen.
De elftalcommissie blijft gehandhaafd. Ook werd dank
gebracht aan de jeugdcommissie die veel werk heeft
verricht.
Besloten werd om weer een feestavond te organiseren,
waartoe de heren B. Schoenaker en H. Zieverink zich
bereid verklaarden om met het bestuur dit te regelen.
De oud-papieractie, die reeds goed draait zal nog ver-
der op gang worden gebracht. Hebt u oud papier, gooi
het niet weg; even een bericht aan het bestuur en het
wordt gehaald.
Op deze jaarvergadering was ook de nieuwe trainer
aanwezig, aan wie de voorzitter een hartelijk welkom
toeriep. Deze deed een beroep op de spelers om trouw
de wekelijkse trainingsavond te bezoeken. Zonder trai-
ning komt men er niet.

TE KOOP:

t Rap Ster
1 Rap Imperial 2 versnelling, blauw
1 Rap Imperial 3 versnelling, rood
1 Gazelle Sport 2 versnelling
2 Gazelle Isabella 2 versnelling
l Rap Imperial 2 versnelling
4 Rap Ster type 500
1 N.S.U.
1 Sparta 2 versnelling
Financiering en inruil mogelijk

GARAGE TRAGTER
Zutphenseweg 95
Telefoon 1256 - Vorden

SUCCESSEN VOOR P.K.V.
Op de Jongtlierendag van de Pluimvee- en Konijnen-
vereniging PEKZO te Zutphen behaalden de leden van
de Vordense Pluimvee en Konijnenfokver. P.K.V. de
vulgende predicaten:
A. J. Florijn Vlaamse reus wit ram l x zg; Vlaamse
reus wit voedster l x gg; W. Tragter Wener wit ram
l x zzg, 2 x zg en l x gg; Wener wit voedster l x gg;
E. Knoops Wener wit ram l x gg, Wener wit voedster
l x gg; H. Horstman Wener wit ram l x zg en l x gg;
Alaska ram l x zg, Alaska voedster l x zg; H. Door-
n i n k Blac en Ta n ram l x zgg, tevens mooiste Tan en
mooiste kleine rassen, Blac en Tan voedster l x zg en
l x gg; G. W. Tragter Blac en Tan ram l x zg en l x gg,
Blac en Tan voedster l x zg en l x gg.

Modebeeld

winter

1964 - 1965

Composée
effen rok met dezelfde kleur in ruit-
motief voor het jasje.

Dit vindt u in onze
stoffenafdeling in
vele kleuren.

Kijk, keur en kies

MODEHUIS

TENTOONSTELLING NUTSFLORALIA

Vrijdagavond 25 sptember en zaterdag 26 september
wordt de Nutszaal weer omgetoverd in een grote bloe-
mentuin en kunnen de bloemliefhebbers genieten van
hetgeen er met bloemversieringen te bereiken is. Daar
er 37 cursisten aan de bloemschikcursus deel namen,
belooft t l i t alleen al een grote inzending te worden.

Maar ook het bestuur heeft weer grote plannen, die
in agrarische richting wijzen, wat mogen we niet ver-
klappen, u moet maar komen kijken! Daar de cursus
gedeeltelijk gegeven wordt in Japans bloemschiken, zal
er ook weer een Japanse afdeling zijn. Van de wed-
strijden zijn er een paar vervallen o.a. de bloemteke-
ningen en 't schikken van bloemen door kinderen tot
14 jaar onder toezicht. Er was het vorig jaar absoluut
geen deelname. Kinderen onder de 14 jaar kunnen aan
wedstrijd no. 6 niet deelnemen. Er zijn echter wel weer
nieuwe wedstrijden aan de grote lijst toegevoegd. Zo
zal er voor alle leeftijden een wedstrijd gehouden wor-
den in 't maken van voorwerpjes en kettingen van na-
tuurprodukten als eikels, bloempitten, meloenpitten,
maïs enz. Hiervan zijn alle mogelijke en verrassende
dingen te maken. Het bestuur hoopt, dat 't bij de knut-
selaars in tle smaak zal vallen en er tal van deze din-
gen binnen zullen komen; laat uw fantasie werken en
u zult zien wat voor leuks u te voorschijn tovert!

Voor de cursisten zijn er behalve de verschillende wed-
strijden voor Japans bloemschikken ook wedstrijden
voor gewoon bloemschikken uitgeschreven.

Natuurlijk is ook de wisselbetcr nog te winnen voor
degene die 't hoogste aantal punten voor een inzending
haal t . Het vorig jaar was het Baronesse v. Zuylen van
Nyeveld, die de beker won. Zij moet hem echter dit
jaar weer winnen om hem in haar bezit te krijgen. Zij
was geen cursiste, er is dus voor iedere inzender een
mogelijkheid om de beker te winnen.
Inplaats van gewichtraden komt er dit jaar speerwer-
pen. Wie in 3 worpen een bepaald aantal punten haalt,
heeft een prijs.
Wat de wedstrijden betreft, leest u de grote advertentie
nauwkeurig door en doet u zoveel mogelijk aan alle
wedstrijden mee, maai leest u goed wat er gevraagd
wordt. Hoc meer u inzendt hoe mooier de tentoonstel-
ling wordt, een keur van prijzen wacht u!

DE DRUMBAND VAN CONCORDIA KREEG
NIEUWE UNIFORMEN

Onder een pittige mars marcheerden de 16 leden en 7
leerlingen van de drumband van „Concourdia" dinsdag-
avond, gekleed in hun nieuwe uniformen, de zaal van
Hotel Brandenbarg binnen.

Het was een fleurig gezicht. De meisjes waren gestoken
in witte blouse en donderblauwe rok met gouden bies
(de jongens in wit overhemd en donkerblauwe broek)
en een rode cape met goudgebiesde donkerblauwe kraag
en een wit hoofddeksel met rode pluim.
De heer Harmsen heette de talrijke aanwezigen wel-
kom, waarbij in het bijzonder mevr. Van Arkel en het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging. De
voorzitter van de Winkeliersver., de heer Remmers,
bracht dank aan alle Vordenaren voor het doen slagen
van de bazar, waardoor indertijd de benodigde gelden
voor de uniformen zijn bijeengebracht. Ook in de toe-
komst hoopt de Winkeliersvereniging daadwerkelijk te
kunnen blijven steunen, aldus de heer Remmers. Hij
complimenteerde de jeugdige drumband en sprak de
wens uit dat zij met het hoogste aantal punten van con-
coursen zal terugkomen. De heer Remmers overhan-
digde de heer Harmsen twee kostuums.

Mevrouw Van Arkel wees er in haar toespraak tot de
jongelui op, dat het uniform verplichtingen schept en
dat men ervoor moet zorgen het uniform netjes te hou-
den. Verder wenste zij de drumband in de toekomst
veel succes. Hierna speelde de drumband de concours-
mars, met welk nummer zaterdag in Bergharen (Betu-
we) werd deelgenomen. (De band behaalde hier een
2e prijs.)

Hierna was het de beurt aan de heer Smit, voorzitter
van de muziekvereniging „Concordia", om de drum-
band te Icliciteren met de nieuwe uniformen. Het be-
stuur van de drumband bestaat uit mevr. Aalderink,
mevr. Janssen en de heren Spiegelenberg, Harmsen en
G. Stapper. De heer Harmsen dankte hierna allen voor
tle belangstelling, waarna men onder het genot van een
kopje k o f f i e nog enige tijd gezellig bleef.
Momenteel heeft tle drumband een tamboermaïtre in
opleiding, terwijl men in de toekomst de band met en-
kele hoornblazers hoopt te kunnen uitbreiden.



BLOEMENTENTOONSTELLING

„ ia
op vrijdag 25 en zaterdag 26 sept. 1964
in het Nutsgebouw

Wedstrijden:
1 Wedstrijd stekplanten schoolkinderen
2 Wedstrijd stekplanten groteren
3 Wedstrijd eigengekweekte planten, bloemen en vruchten.
4 Wedstrijd voor cursisten: a. kleine vazen

b. grote vazen
c. bakjes
d. schalen
e. fantasiestukjes groot
f. klein

Wedstrijd cursisten
Japans Bloemschikken:

6 Wedstrijd voor groteren
vanaf H jr.

a. kleine vazen
b. grote vazen
c. bakjes
d. schalen
e. fantasiestukjes groot
f. „ klein
a. kleine vazen
b. grote vazen
c. bakjes
d. fantasiestukjes groot
e. „ klein
f. schalen

7 Inzending vaklieden
8 Wedstrijden bouqetten van droogbloemen
9 Fantasiestukjes b.v. sprookjes, kampeerplaatsen kastelen etc.

10 Tuintjes in miniatuurvorm d.w.z. gemaakt op een dienblad,
deksel, doos of plank

11 Veldbouquetten voor groteren
12 Veldbouquetten voor kinderen
13 Paddestoelen voor kinderen
H Paddestoelen voor groteren
15 Wedstrijd in het maken van voorwerpjes en kettingen

van natuurprodukten als eikels, bloempitten, meloenpitten,
maïs, enz. Alle leeftijden.

16 EXTRA speciale wedstrijd in eigen gekweekte dahlia's.

Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.
Voor inzendingen vaklieden geldprijzen.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend
24 september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 24
september van 3 - 5 uur in het Nutsgebouw. (Hoofdingang)
Voor ouders van kinderen van de buitenscholen 's morgens
om 9 uur aan de buitenscholen gelijk met de kinderen.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 25 september in 't
Nutsgebouw (hoofdingang), Dorpsstraat, van 9.30- 12.30 u.

niet later

De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 25 september
van 7.30 - 10 uur en zaterdag 26 september van 4 - 1 0 uur

P r ij s uit deling 9.30 uur

VERLOTING maandag 28 sept. om 730 u. in 't Nutsgebouw
Inzendingen voor wedstrijd 15 kunnen ook al donderdag-
avond van 7.30 - 9 uur ingeleverd worden.

Voor al uw
HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Op l pak Spar koffie roodmerk 44 et zegelkorting
Op 200 gram snijworst 36 et „
Op 2 blik soepballen 39 et
Op alle Spar jam en bessengelei deze week dubbel zegels.

Zegelvoordeel
l p. speculaas 105 et - 21 et
8 repen melk of puur 100 et - 20 et
l zakje fondant borstplaat 56 et - 11 et
500 gram volvette kaas jong 179 et - 18 et
500 gram volvette kaas zachtbel. 205 et - 20 et
Kwart Edammer 159 et - 16 et
500 gram gezouten vet spek 110 et - 11 et
100 gram kinnebakham 37 et - 4 et
l Saksische paté 84 et - 8 et
l theeworstje 68 et - 7 et
l vacuüm rookworst 133 et - 13 et
l Pariserworst 116 et - 12 et
10 van Nelle theebuiltjes 39 et
l Mandarinokoek van 89 et nu 79 et
l blik varkensvlees 139 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 - Keyenburgse Boys 1

CHR. MUZIEKVER. „SURSUM CORDfl"

Ledenvergadering

a.s. maandag 21 september
in gebouw Irene. Aanvang
8 uur.

Komt allen, ook niet-wer-
kende leden.

Zeer belangrijk

DAMES DAT ZAL U
PASSEN!

Reklame aanbieding
damespyama's
keperflanel, moderne dessins
en kleuren, alle maten

nu maar f 7,50

H. LUTH
Vorden

Daar ik niet in de gelegenheid ben geweest
persoonlijk afscheid te nemen van de ouders
van de kinderen van de kleuterschool ,,De
Ki^ezestulp", zie ik mij genoodzaakt langs
dflfc weg al de ouders dank te zeggen voor
de prettige samenwerking, die ik heb onder-
vonden in de 4 jaar dat ik daar leidster was.

Mevr. L. PARDIJS-SCHEKMAN

ffVIVO99

Ackerman & Kamphuis N.V.

Groothandel in levensmid-
delen, Zutphen

Voor ons magazijn vragen wij een

jongeman
die in het levensmiddelenvak wil wor-
den opgeleid. Leeftijd niet ouder dan
25 jaar. Afwisselend werk. Loon nader
overeen te komen.

Sollicitaties aan ons adres, Oostzee-
straat 2, telefoon 05750-3341. 's Avonds
na kantoortijd, Bonendaalseweg 16 te
Warnsveld, telefoon 05750-4064

Youth for Christ
nodigt u uit voor een

FILM-RALLY
op zaterdag 19 september
in zaal Irene.

Vertoond wordt de kleurenfilm:

Het gras wordt
vertrapt

Aanvang 8 uur. Toegang vrij

Gevraagd:

EEN NET MEISJE
voor ons kantoor

Firma J. W. Albers
Vorden

KIEMREMMER
voorkomt spruitvorming bij
AARDAPPELEN.

Verkrijgbaar bij drogisterij

De olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

99

KOP EN SCHOTEL
60 et

LOSSE KOPJES
40 et

Alles prima kwaliteit crème aardewerk

R. J. KOERSELMAN

Voor spoedige indiensttre-
ding gevraagd:

een nette
magazijnbediende

± 17 jaar.

Zijn werkzaamheden zullen
o.m. ook bestaan uit het
bezorgen van goederen voor
magazijn en winkel.

Aanmelding schriftelijk of persoonlijk.

G. EMSBROEK * ZN. c.v.
Zutphenseweg 5, Vorden
telefoon 1546

Vriendelijk verzoeken wij om
SCHALEN die wij bij u
hebben bezorgd even terug

te willen brengen.

Lunchroom „de Rotonde'
Kerkstraat 3, Vorden

telefoon 1519

Voor nylon velours

nachthemden en pyama's
naar

A. J. A. Helmink

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram plokworst
200 gram lunchworst
200 gram tongeworst
500 gram vet spek

100 et
70 et
70 et
80 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor een goede

HAARD OF
KACHEL
hetzij kolen- of

oliestook

naar

Henk van Ark

Siemerink
Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarp
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

f7.65 per fles

KEUNE

WERKSTER ge-
vraagd, liefst op vrij-
dag, anders donderdag.
A. Jansen,

Schoenhandel

KINDERFIETS te
koop, 6-8 jaar.

Julianalaan 36

Een lange DAMES-
BROMFIETSJAS te
koop, bruin leer. Te-
vens gratis af te halen
een zwarte HOND
l Yz jaar. 's Avonds na
6 uur. Dr.Staringstr. 5,

Vorden

Te' koop g.o.h. KO-
LENHAARD m.vul-
trechter. G. J. ten Bok-
kel, E58a Linde,

Vorden

Te koop een z.g.a.n.
OLIEHAARD, een
KAMERKACHEL en
een g o.h. FORNUIS
H van Ark, Tel. 1554

Te koop z.g a.n. vol-
automatische SCHA-
KELKLOK voor kip-
penhok. Th. Leisink

Vierakker

EenBERGSCHUUR-
TJE 2x3m. Tebevr.
Zutphensenweg 81.

EETAARDAPPELS
te koop. Pimpernel en
Surprise. H. Hogeslag,
C 44, Hackfort.

Te koop guste KOE
L. E. Steeman, B 5

Vorden

Te koop 2 dekrijpe
BEREN, 9 mod oud.
H. L. KI. Gotink,

Wichmond

Te koop zware BIG-
GEN. H. F. Schlee-
doorn, Ockhorsterw.8,

Wichmond

BIGGEN te koop bij
J. W. Wagenvoort,

Buitenzorg



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon en broertje

Bob

B. Nijhuis
J. Nijhuis-

Barendsen
Jan

Vorden, 12 sept. '64
Zutphenseweg 23

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze doch-
ter en zusje

Marja

H. da Silva Curiël
M. da Silva Curiël-

Slaghuis
Allieda

Vorden, 13 sept. '64
Hotel „de Konijnenbult"

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

Jolande

H. B. Wiekart
E. J. S. Wiekart-

Maters
Peter

Vorden, 14 sept. '64
Dorpsstraat 30

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon

Hendrik Jan
(Hans)

H. J. Pardijs
H. E. Pardijs-

Langeler

Vorden, 15 sept. '64
D 113

Mede namens onze
ouders zeggen wij har-
telijk dank voor de be-
langstelling bij ons hu-
welijk.

R. Permentier
M. Permentier-Krijt

Warnsveld, sept. 1964
Molenweg

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
in het bijzonder aan dr.
de Vries en zr. Stoop,
voor de deelneming
aan ons betoond bij de
ziekte en 't overlijden
van ons dochtertje en
zusje

Tineke

A. J. Assink
G. J. Assink-

Weigraven
Wim en Geert

Vorden, sept. '64
B. v. Hackfortweg 6

Wil degene die een
schrijfbureau zocht
even bij ons aankomen?
Bur. Contact.

Gevraagd HULP voor
direkt, vrijdagsmor-
gens of 's middags.

Fa. Groot Obbink
Dorpsstraat 8 Vorden

Gevraagd MEISJE v.
d.e.n , event. de win-
termaanden.
Mevr. H. Poesse,
Zutphenseweg 36

Flinke werkster gevr.
l dag per week, in
moderne nieuwe bun-
galow. Mevr. A. Mul-
ler, Schuttestr. D 167 b
bij Klein Garmel,
Telef. 1756, Vorden

Bekwame pluksters
gevraagd, hoog loon.

Fruitteeltbedr. Medler

Wijnie Mijnhardt
en

Olivier Millet

geven, mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op zaterdag 26 september.

Inzegening door de Weieerwaarde Heer
Ds. H. Mondt in de Herv. Kerk te
Vorden om 14.30 uur.

Gelegenheid tot feliciteren:
„Reewold", Vorden, van 16—18 uur.

„Reewold", Vorden
„La petite Corniche Houlgate (Fr.)

Toekomstig adres:
F. P. A. Rue des Acres, Vire Calvados,

Frankrijk.

Q Op zaterdag 26 september hopen onze Q
\ geliefde ouders en grootouders

H. Korenblik
n n

X D. Korenblik-Schouten
n

hun 40-jarige echtvereniging te her* W
denken. Dat zij nog lang voor elkaar y

J
X
X

i y I I U I ^ C . ,,1-Xlua tj

. en voor ons gespaard mogen blijven
n is de wens van hun dankbare kinderen
X en kleinkinderen.
U

X Vorden, september 1964
Huize „Dina"

P. Ooms
en

M. E. Ooms-But
n n
X hun 60-jarige echtvereniging te her- X
W denken. Dat ze nog lang gespaard w
i mogen blijven is de wens van hun

« i i i

X
dankbare kinderen:

Enschede, M. P. Hassink-Ooms i
H. G. Hassink

Amersfoort, M. de Voogd-Ooms
P. de Voogd

X
X
X

W Gelegenheid tot feliciteren woensdag W
l 23 september van 4—6 uur in het Be- {

Q jaardentehuis „De Wehme" te Vorden.
n

VOOR «W

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14 - Teletoon 1514

Gemeente Vorden
Onteigening ingevolge artikel 77 sub 4

van de Onteigeningswet

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
vanaf vrijdag 18 september 1964, gedurende
één en twintig dagen, dus tot en met don-
derdag 8 oktober 1964, ter secretarie dezer
gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen
het besluit van de Raad dezer gemeente d.d.
8 september 1964 nr. 3, tot onteigening ten
name van de gemeente Vorden van de ge-
bouwde en ongebouwde eigendommen,
zoals deze zijn aangegeven op de bij dat
raadsbesluit behorende en gewaarmerkte
grondtekening en lijst, vermeldende de groot-
te van de te onteigenen percelen en de na-
men van de eigenaren,
welke onteigening zal plaats vinden in het
belang van de volkshuisvesting, ter verkrij-
ging van de beschikking over gemelde eigen-
dommen, begrepen in de herziening van het
uitbreidingsplan in onderdelen met bebou-
wingsvoorschriften der gemeente Vorden '62,
vastgesteld bij raadsbesluit, d.d. 24 oktober
1962 nr. 14, goedgekeurd bi) besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d.
6 januari 1964 nr. 168/142-3306, om uitvoe-
ring te kunnen geven aan deze herziening
van het uitbreidingsplan in onderdelen, waarin
vorenbedoelde gebouwde en ongebouwde
eigendommen zijn bestemd voor de aanleg
van openbare weg, openbaar groen, woning-
bouw, openbare en/of bijzondere gebouwen
en garageboxen in het z.g. „plan Boonk".

Vorden, 17 september 1964.

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden,

van Arkel

SIGMA.
kwaliteitsdiepvriezer

voor nadere inlichtingen

folders en
demonstratie:

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Kinder-evangelisatie
elke dinsdag van 4 30 - 5.30 uur

Kindersamenkomsten
op de boerderij.

Ouders brengt uw kinderen reeds jong on-
der de klanken van het Evangelie. We ver-
tellen de kinderen van de Here Jezus, door
middel van flanellograaf en lichtbeelden.
Toegang vrij. Met vriendelijke groeten,

B. VERKERK
a/h Station

MODIEUS
EN VLOT

Zie onze kollektie

deux piece's
in wollen wevenit en

jaguard dessins

altijd iets
aparts

Wollen japonnen in moderne
kleuren. Komt u eens

kijken en passen

H. IUTH
Nieuwstad Vorden

Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 26 september

dansen
Orkest: „The Moodchers"

M.I.L.V.
Vereniging van modelerares-
sen in Landelijk Verband

De naaicursus begint weer op woensdag
7 oktober 's avonds 7 uur in het Nuts-
gebouw. Opgave zo spoedig mogelijk bij

A. H. BANNINK, C 161
Vorden, tel. 05752-1671

Nel Bond van Plattelandsvrouwen
De modeshow op l oktober in zaal
Bakker begint OM HALF ACHT.
Indien u zich niet opgegeven hebt, doet
u dit dan voor 23 sept. bij de secr.

H. v. d. Broek-de Zoete

H. K. v.Gelrew.32,tel. 1375

Ui 112 il

bie
svntraciet

• B R A N D S C H O N E W A R M T E VI
Rijk vuur, schoon en stofvrij! «s*
Voordelig • Nu uit voorraad leverbaar door: *£*

G. Weulen Kranenbarg %
Ruurloseweg 45 - Telefoon 1217 ^

//f i ii m

Het geld vliegt je de hand uit!!!
maar. dit scheelt stukken!

Waar kunt u dit nog kopen?
Drielingpak Sunil met 40 et reductie per pak
Groot pak Sunil met 20 et reductie per pak

Koffiemelk duurder

Bij ons nog Nutricia koffiemelk 0,4 Itr
voor de aloude prijs per fles 79 et

6 stuk toiletzeep verpakt op een truck met oplegger
voor 169 et

De R is in de maand
Gebruik nu honing, per pot slechts 119 et

Een extra koopje
Grote potten appelmoes (750 gram) per pot 56 et

Elke 2e pot voor 29 et
Doperwten fijn, deze week per litersblik slechts 89 et

Speciaal voor U mevrouw, bij de boodschappen.

De Heer Duchesse bonbons, 150 gram van 105 et 69 et

Zoek maar ui t II
Blikjes aardbeien, kersen, framboosjes, bramen

per blikje 59 et

Hotel koffie is niet te vervangen.
Deze week bij elke 250 gram,

l zak Kreijenbroeks speculaas voor 29 et

Boterhamworst
Mooie ham
Boerenmetworst

150 gram
150 gram
150 gram

39 et
89 et
79 et

Wacht niet te lang, onze voorraad is beperkt!
Blookers cacao, pondspak voor 139 et
2 grote rollen eierbeschuit voor 49 et

WEET U wat de beste Siam Rijst kost?
Bij ons l kilo verpakte voor 89 et

Een extra aanbieding)
Bij aankoop van 2 pakjes Hotel thee a 75 et

ontvangt u een pondspak speculaas voor 39 et

De stunt van de week
Bij elke kilo suiker, l grote rol Prins fouree voor 79 et

Zojuist ontvangen
Heerlijke, knappende, verse pinda's per zak 300 gr. 79 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per l/2 kg
Kippen f 1.25 per Y2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

CRANOMATIC

STANDAARD molière

Heren.. 41-40

16."

Model 152

Maat 28-31 ...10.95

Maat 32-35... 12?5

Maat 30-40... 14.95

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Groene Kruis-Vorden
De gymnastiek voor bejaarden begint
l okt. van l U-10.45 uur in het Groene
Kruisgebouw, 12 lessen.

Kosten leden f 3 , — p. p.
Kosten niet-leden f7,50 p. p.
bij opgave te voldoen.

Dames en heren kunnen zich a.s. vrijdag
18 sept. opgeven bij mevr. Rombach
van 15-17 uur



'"Nutsgebouw1"^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 20 september, S uur

Alle vrouwen van de wereld
Een intrigerende film, waardoor u het

liefste, grilligste, noodlottigste en
geheimzinnigste van alle schepselen

beter leert kennen.

Toegang 18 jaar

Entree: 1.25, 1.50, 1.75

Vanaf heden zijn wij

gestart met

Auto-rijlessen

GARAGE

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Telefoon 1306
Vorden

Gemeente Vorden
Onteigening ingevolge artikel 77 sub 4

van de Onteigeningswet

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
vanaf vrijdag 18 september 1964, gedurende
één en twintig dagen, dus tot en met don-
derdag 8 oktober 1964, ter secretarie dezer
gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen
de besluiten van de Raad dezer gemeente d.d.
8 sept. 1964 nrs. 4 en 4a, tot onteigening ten
name van de gemeente Vorden van de on-
gebouwde eigendommen,
zoals deze zijn aangegeven op de bij dat
raadsbesluit behorende en gewaarmerkte
grondtekening en lijst, vermeldende de groot-
te van de te onteigenen percelen en de na-
men van de eigenaren en mede-eigenaren,
welke onteigening zal plaats vinden in het
belang van de volkshuisvesting, ter verkrij-
ging van de beschikking over gemelde eigen-
dommen, begrepen in de herziening van het
uitbreidingsplan in onderdelen met bebou-
wingsvoorschriften der gemeente Vorden '62,
vastgesteld bij raadsbesluit, d.d. 24 oktober
1962 nr. 14, goedgekeurd bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d.
6 januari 1964 nr. 168/142-3306, om uitvoe-
ring te kunnen geven aan deze herziening
van het uitbreidingsplan in onderdelen, waarin
vorenbedoelde ongebouwde
eigendommen zijn bestemd voor de aanleg
van openbare weg, openbaar groen, woning-
bouw en woningen met bedrijfjes in het z.g.
„plan Zuid".

Vorden, 17 september 1964.

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden,

van Arkel

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

H.H. Veehouders
KAPITALEN IS U W

VEESTAPEL
WAARD

Behandel uw dieren
met zachtheid

GEEF HUN EEN
KOEDEK

Fa. G. W. Luimes
Vorden ~ Tel. 1421

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 H% rente
Inlichtingen: W. tCfHaa r
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Huur Philips televisie
voor f 25.95 p. mnd
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 08300-
50087 (ook 's avonds)

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Weekend-aanbieding
Op alle herenpyama's

DEZE WEEK

f 1.— reductie

A. J. A. Helmink

Zie onze etalage.
Deze Astaat in 't teken van

VASA, uw garantie voor eerste kwaliteit,
perfecte pasvorm en afwerking en voor
de nieuwste modellen. Onze etalage

i toont U een keur van pullovers, vestjes,
\truien enz.

WAARDE

Knip deze B O N uit!
Wij betalen U hiervoor
f 1.50, bij aankoop van
minstens f 15.- aan

-bonneter ie.

gratis voor uw kinde-
ren : MOOI VASA-
SPELDJE! l

Fa. LOOMAH-VORDEN

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding - kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK
Vorden - Telefoon 1514

RAADSVERGADERING
Batig saldo begroting 1965.
De raad dezer gemeente vergaderde dinsdagavond vol-
tallig.
De voorzitter wenste de heer Meijer geluk met zijn
herstel van zijn langdurige ziekte.
Een drietal ingekomen stukken, waaronder de gunning
van de bouw van een onderwijzerswoning in Het
Medler, worden voor kennisgeving aangenomen.
De raad verenigde zich met het voorstel van B. en W.
inzake het ontwerp besluit betreffende de compensatie-
maatregel voor de secretarissen, ontvangers en ambte-
naren van de burgerlijke stand der gemeenten in Gel-
derland, in verband met de huurverhoging per l juli
1964.

Onteigening gronden in plan „Boonk".
De eigenaren van de aanwezige gronden in het uitbrei-
dingsplan „Boonk" t.w. de heren E. Wijers en J. F. van
Ark, hebben binnen de gestelde termijn hun bezwaar-
schriften ingediend tegen de voorlopige goedkeuring
door de raad in zijn openbare vergadering van 12 mei j.l.
B. en W. stellen thans voor overeenkomstig het advies
van de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuis-
vesting en de Bouwnijverheid tot onteigening te be-
slui ten van de percelen.
De heer Hartelman merkte op dat de eigenaren nog
wel bereid zijn hun medewerking te verlenen.
De voorzitter zegt dat verzoeningspogingen hiertoe nog
altijd aanwezig zijn.
De heer Wesselink vraagt naar de te geven prijzen,
waarop de voorzitter antwoordt dat deze in het taxatie-
rapoprt staan vermeld. Juist tegen deze prijzen hebben
de eigenaren bezwaar.
Wethouder Lenselink merkt op dat geen der eigenaren
zelf een prijs wil noemen en zegt dat ook met de taxa-
teurs dient te worden gepraat.
Hierop ging de raad akkoord met het voorstel van B.
en W. en besloot onteigening, met de heer Gotink als
tegenstemmer.

Onteigening gronden in Plan Zuid.
Ook ten opzichte van deze gronden t.w. van de heer
J. Wassink en mevr. de Wed. H. J. Meulenbrugge-Wen-
tin k, besloot de raad tot onteigening, met als tegenstem-
mer de heer M. H. Gotink.
Gemeenschappeiykc regeling tot stichting en exploitatie
van 2 regionale woonwagenkampen in Oostelijk

Gelderland.
B. en W. stellen de raad voor hieraan zijn medewerking
te verlenen t.w. aan een kamp te Doetinchem alsmede
aan een kamp te Winterswijk.
De heer Bannink vraagt waarom deze kosten niet door
het Rijk worden betaald. Waarom moet de gemeente
hiervoor gelden beschikbaar stellen, zo vraagt spreker.
Wefhouder Lenselink juicht het van harte toe dat er
dergelijke kampen komen.
Het voorstel tot medewerking werd hierop z.h.s. aan-
genomen.

Garantie byp. geldlening.
De heer N. Keune verzoekt een gemeentelijke garan-
tie voor de tijdige betaling van rente en aflossing van
een door deze te sluiten hypothecaire geldleinng voor
de financiering van op het gemeentelijk industrieterrein
te bouwen werkplaats m^kantoorruimte, garage en
gasopslagplaats. ^P
B. en W. stellen voor aan het verzoek van de heer
Keune te voldoen. Aldus besloten.

Naamgeving en bestemming tot openbare weg van de
wegen in plan „Boonk" <^^p het industrieterrein.
In het z.g. plan „Boonk'^Hjn dertien nieuwe straten
geprojecteerd en deels reeds aangelegd. B. en W. stellen
de raad voor de wegen de volgende namen te geven:
De namen zijn ontleend aan de historie zowel van de
gemeente als van dit gedeelte van de gemeente,
„het Kerspel", aan het eind van 1700 en begin 1800
komt in de oude registers niet de naam „gemeente"
Vorden, maar „Kerspel" Vorden voor.
„de Stroef', alhoewel een naam, die aan veel lage gron-
den wordt gegeven, werd deze naam vroeger gebruikt
voor het perseel grond vóór de boerderij „het Wieme-
link", alsmede voor de daarachter liggende percelen.
Een restant hiervan is nog het bosje van Mellink in dit
gebied.
„het Gulik", de grond gelegen tussen de spoorbaan en
de huidige zandweg langs „de Boonk" en „de Haar"
werd vroeger,- zoals thans wijlen de heer Weenink Sr.
mededeelde, „de Gulikersbult" genoemd,
„het Vaarwerk", op het huis „het Vaarwerk" woont
Bosman. Reeds in 1830 wordt de naam „het Vaarwerk"
in de oude bevolkingsregisters genoemd,
„de Steege"; ook deze naam wordt reeds in heel oude
bevolkingsregisters genoemd,
„de Haar"; Naar de boerderij „de Haar",
„de Hanekamp"; een perceel weidegrond in dit gebied,
vroeger eigendom van Scholten, de bakker, draagt deze
naam.
„de Bongerd"; het perceel weidegrond gelegen voor „de
Hanekamp" droeg de naam „de Boonkkamp"; teneinde
verwarring te voorkomen met de naam „de Boonk"
voor een andere straat is de naam „de Bongerd" naar
voren gekomen omdat de fam. Mellink vroeger hier
een boomgaard had.
„het Jebbink"; deze naam is gegeven omdat dit gedeelte
van de gemeente Vorden vroeger behoorde tot het z.g.
„Jebbinkrot".
„het Elshof"; een naam, die ook reeds voorzich-zelf
spreekt. De gronden om en nabij de woning van Mevr.
Poesse worden „het Elshof" genoemd,
„het Vogelbosje"; omdat aan dit kleine straatje ver-
moedelijk wel een parkje of een bosje zal komen is
hieraan de naam gegeven van het oorspronkelijk vogel-
bosje achter de vi l la van de heer van Haeften. Het hui-
dige vogelbosje verdwijnt t.z.t.

VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN

De eerste vergadering van de Plattelandsvrouwen in dit
seizoen werd in het Nutsgebouw onder leiding van mej.
Meincn gehouden.
De presidente kon bij de aanvang 2 nieuwe leden be-
groeten. Verder besprak zij de cursus „Beter Bewegen"
en wees er op dat hieraan nog enige dames konden
deelnemen evenals voor de „Financieringscursus" als-
mede voor de „Besturencursus".
Medegedeeld werd dat l oktober in zaal Bakker de
Plattelandsvrouwen worden uitgenodigd voor een mo-
deshow door de B.O.L.H. Het jaarlijks uitstapje dat
op 5 oktober zal worden gehouden gaat naar „Ons
Huis" en de damesbeurs te Den Haag.
Mevr. Eggink-Riefel werd voorgesteld als commissie-
lid voor streekverbetering.
Na de pauze werd door alle leden deelgenomen aan
het opdrachtenspel, waarbij de lachspieren danig in be-
weging kwamen.

„de Boonk"; naar de gelijknamige boerderij.
„het Molenblick"; een naam die ook reeds vele hon-
derden jaren oud is. In heel oude stukken wordt reeds
van „het Molenblick" gesproken.
Verder stellen zij voor om aan de „Mispelkampdijk"
thans officieel deze naam te geven. Deze weg is reeds
openbaar.
Tenslotte s te l len zij voor om aan de weg langs en de
rondweg over het industrieterrein de namen te geven
van respectievelijk „Industricweg" en „Nijverheidsweg"
en deze wegen tevens te bestemmen tot openbare weg.
Zonder hoofdelijke s temming verenigde de raad zich
niet het voorstel van B. en W.
Onder hamerslagen werden de navolgende l l agenda-
punten /.h. s. aangenomen t.w. intrekking van het raads-
besluit tot uitgifte in erfpacht van een gedeelte van het
indus t r ie te r re in aan de heer C. W. Koers te Vorden;
i n t r e k k i n g raadsbesluit tot verkoop van een gedeelte
van het industrieterrein aan tle heer P. R. Bulterman
te l-'.et'de, zulks onder mededeling dat de door hem
gestorte waarborgsom niet zal worden terugbetaald
aange/ien het storten van waarborgsommen of het ma-
ken van voorlopige koopakten anders geen zin meer
hebben; wijziging raadsbesluit tot aankoop van grond
in plan „Boonk" van de heer W. Norde te Vorden; toe-
kenning pachtersvergocdingen aan de heren H. J. Eg-
gink en H. J. Graaskamp in verband met aankoop
gronden in het plan „Boonk" t.w. aan eerstgenoemde
tot een bedrag van f 14.518, — en aan laatstgenoemde
tot een bedrag van f 9.347,3 l ; aanschaffing van 4 re-
producties ten behoeve van de o.l. school te Linde, tot
een bedrag van f 151,70; verordening tot het toekennen
van de huurcompensatie na l ju l i 1964 aan het daar-
voor in aanmerking komend gemecntepersoneel; ver-
koop van bouwterrein aan tle heer A. Harmsma in het
plan ,./uid" ter grootte van plm 565 m2 voor een koop-
som van f 10.170, — ; aankoop en beschikbaarstelling
van een 2e lokaal voor u i tb re id ing van de Prot. Chr.
Kleuterschool voor de koopsom van f 9.150. — alsmede
voor bijkomende werken tot een bedrag van f 620, — ;
voo verwarming, vloerbedekking en verlichting i.v.m.
uitbivjding van genoemde kleuterschool tot een bedrag
van f 2907, — ; alsmede voor aanschaff ing van meubi-
lair , schoolbehoeften enz. tot een bedrag van f 2989,59;
benoeming raadscommissie belast met het nazien van
de gemeenterkening 1962 en de jaarrekening 1962 en
1963 van het gemeentelijk woningbedrijf t.w. de heren
H. S. J. Albers, M. H. Gotink en A. J. A. Hartelman,
welke allen hun benoeming aannamen.

raadscommissie van advies i.z.
aankoop van Branden.
Reeds enkele malen is in tle raadsvergadering de wens
naar voren gekomen een commissie uit de raadsleden
te benoemen, die het college van B. en W. kan adviseren
over de aankoop van gronden in tle gemeente Vorden.
Het is tle bedoeling, dat de/e commissie in overleg met
B. en W. ook contact opneemt met tle diverse grond-
eigenaren en eventuele voorbereidende besprekingen
voert. B. en W. stellen voor hierin te benoemen de
heren G. J. Bannink, A. J. A. Hartelman en Z. Rege-
link. Na gehouden stemming bleken genoemde heren
te zijn benoemd, welke hun benoeming aanvaarden.

Vaststelling gemeentebégrotnig 1965.
Vooral over de mening van de minderheid van de be-
grotingscommissie t.w. tle heer H. Wesselink over de
wenselijkheid meer arbeiders in vaste dienst aan te
stellen, ontspon zich een levendige discussie.
Zo merkte o. a. wethouder Lenselink op dat particulie-
ren zich soms /elf uitgeschakeld hebben om gemeente-
werk aan te nemen en moesten aannemers buiten de
gemeente worden gezocht. Zo kan b. v. de bouw van de
18 toegewezen woningwetwoningen niet worden gereali-
seerd wegens tle hoge vraagprijzen voor deze bouw.
De heer Albers was voorstander tot aan t rekking van
arbeiders van losse naar vaste d iens t .
Wethouder Lenselink wees vervolgens op het feit dat
bijna geen kapi taalswerken kunnen worden uitgevoerd
doch dat ook veel ander werk bij gemeentewerken moet
blijven liggen wegens gebrek aan werkvolk.
Wethouder Wucstenenk wees er op dat over 2 jaar reeds
weer arbeiders moeten afvloeien wegens het bereiken
van tle pensioengerechtigde leeftijd.
De heer Gotink merkte in dit verband op of het niet
mogelijk was deze arbeiders langer in dienst te houden.
Bij het punt subsidie aan Muziekverenigingen wees de
voorzitter op het feit dat fusie van tle beide muziek-
verenigingen zelf moet uitgaan. De commissie had n.l.
voorgesteld, indien een fusie tot stand /on komen, aan
deze éne muziekver. een subsidie van f 1000, — te ver-
lenen, in de hoop daarmee nieuwe levenskracht in het
muziekleven te brengen.
De heer W. Norde wil niet alleen subsidie verlenen
doch hier dienen ook verplichtingen tegenover te staan.
De heer Gotink, die zich als voorstander van een fusie
ontpopte, wil een en ander niet zien als een slok achter
tle deur van de zijde van de gemeente, doch wil op vrij-
willige basis trachten tot een fusie van beide muziek-
verenigingen te geraken.
Omtrent de mening van de commissie dat tle P.G.E.M.
niet opschiet met het uitvoeren van de aan haar opge-
dragen taak wat betref t tle s traatverl icht ing, deelde de
voorzitter mede dat spr. een onderhoud heeft gehad met
de directeur van de P.G.E.M. en met hem is overeen-
gekomen dat het plan ..Moonk" voorrang /al genieten.
Hierop stelde tle raad z.h.s. de begroting 1965 vast.
Rondvraag.
De voorzitter deelde allereerst mede dat de raadsleden
hem hebben verzocht om te komen tot het maken van
een excursie naar diverse werken in tle gemeente. Hier-
aan zal worden voldaan. Besloten werd op dinsdag 15
september een dergelijk excursie te houden t.w. naar:
bezoek aan plan Zuid, bezoek aan plan „Boonk", be-
zoek aan sportterrein en zwembad, bezoek aan het
nieuw in te richten kampeereentniin enz. met een na-
bespreking op een nog nader te noemen plaats.
Nadat tle voorzitter verschillende vragen van raadsleden
uit de vorige raadsvergadering had beantwoord, zegt tle
heer Bannink dat er verschillende nieuwe wegen wor-
den aangelegd en of in verband hiermee geen rekening
moest worden gehouden met het leggen van gasbuizen.
De voorzitter antwoordt dat tle gasvoorzicning nog wel
enige jaren op zich zal laten wachten.
De heer Got ink vraagt of er ook bouwvergunningen
worden verleent! voor varkensschuren in de kom van
het dorp. Verder zou spr. graag verkeersborden ge-
plaatst zien bij de B. van Hackfortweg in verband met
de verkeersveiligheid aldaar.
De heer Regelink kwam nog even terug op het bezoek
van de Commissaris der Koningin aan Vorden en vroeg
of deze niet alleen de mooie dingen van Vorden heeft
gezien doch ook de minder mooie. Hij kreeg ten ant-
woord dat zulks inderdaad is geschied.
De heer Wesselink zou gaarne een verbod zien voor
het parkeren van motorvoertuigen en brommers op het
trottoir bij „De Rotonde" in de Kerkstraat. Spr. zou
verpl icht parkeren bij de kerk willen voorstellen.


