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JAARVERGADERING MARKTVERENIGING.
Onder voorzitterschap van ide heer G. J. Wucstevnenk, werd in hotel,,'t Wapen van Vorden" de jaaru
vergadering gehouden van de Vordense Marktver.
In zijn jaarverslag wees de secretaris, de heer
J. J. van de Peijl, er op, dat de biggenmarkt de
gevolgen van de maatregelen in verband met het
mond- en klauwzeer in het afgelopen jaar nog niet te
boven is gekomen. De vrijdagmarkten zijn goed bezocht evenals de voorjaars- en de verlotingsni.irkt.
De penningmeester, de heer H. Klein Brinke, v e r meldde in zijn verslag over 1963 een klein batig
saldo. Tot leden van de kaseommissic werden benoemd de heer A. J. Maalderink en J. A. Norde.
De, heren Klein Bleuniink, Klein Brinke, Zweverink,
Mullink en Lindenschot werden als bestuuslird herkozen.
Bij het punt ,.subsidietoewijzing" bracht de voorzitter allereerst ter sprake de ingezonden mededeling
in het „Contact" van 13 febr. j.l.
Ken ,, lezer" stelt hier dat de markt vereniging zijn
goede wil zou kunnen tonen, door een blijvende bijdrage te verlenen aan de Vordense toneelverenigingen. De marktvereniging zou hiermede een goede
zaak van cultureel belang dienen. Alvorens in de
pen te klimmen, had deze „lezer" eerst eens bij het
bestuur kunnen informeren naar de gang van zaken.
De voorzitter zette daarop de voorwaarden uiteen
onder welke de marktvereniging toestemming krijgt
voor een verloting. Het doel moet nl. zijn behartiging van de markt- en andere algemeen agrarische
hè langen in de gemeente Vorden. Het Ministerie van
Justitie ziet op het toeleven van deze voorwaarden
streng toe. Voordat jaarlijks de subsidies worden'
verleend wordt overleg gepleegd met het hoofd van
plaatselijke politie en met de betrokken a f d e l i n g van
het Ministerie van Justitie. Onder de huidige voorwaarden moet 40 pet. van de opbrengst worden bestemd voor het doel van de loterij, 40 pet. voor aankoop van prijzen, 10 pet. is voor de wederverkopers
en 10 pet. voor diverse onkosten, /ouden er andere
verenigingen gesubsidieerd worden, dan moest 60
pet. bestemd worden voor het doel en kon er slechts
20 pet besteed worden voor de aankoop van prijzen.
Het gevolg hiervan zou zijn, dat de marktverloting
binnen enkele jaren zou zijn doodgebloed.
Als men niet met de gan^ van zaken op de hoogte
is geeft het geen pas om maar zo conclusies te gaan
trekken.
Twee aanvragen kwamen niet voor inwilliging in
aanmerking nl. die van de uitlccnbibliotheek op de
Kranenburg en die van de kanarievereniging ,,de
Vogelvriend".
De volgende subsidies werden toegekend:
Lagere landbouwschool f 100.—, Landbouwhuishoudschool f 50.—, Groene Kruis f 100.—, Nutskleuterschool f 100.—, R.K. kleuterschool f 50.—,
l! K r;«- 7 in«i/org f 40.—, J.B.T.B, f 25.—, B.K. Boerinnenbond f 40.—, Bond van plattelandsvrouwen
f 75.—, C.J.B.T.B. f 50.—, B.O.L.H. f 50.—,
B.O.G. f 50.—, Stiercnver. Mossel en Delden ieder
f 40.—, Jongveekeuring district 4 f 25.—, Schapenfokver. f 30,—, Bijenvereniging f 40.—, Landelijke
rijvereniging f 60.—, Veevoedingskern f 40.—, Bedrijfsverzorgingsdiensl voor de landbouw f 50.—,
/wembad ..Tn de Dennen" f 125.—, Gemeentelijke
rattenbestrij'ding f 40.—, Bijdrage aan de ruilverkaveling .,Warnsveld" voor de wegverharding f 500.—,
Wegenfonds f 195.—.

RATTI-NIEUWS
In de eerste ontmoeting van dit jaar slaagde Ratti er
in om koploper Beekbergen, dat op bezoek kwam
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
een
2—2 gelijkspel af te dwingen. Het is een span7.1.5 uur Ds. J. v.d. Vange, van Zutphen.
nende strijd geworden, waarbij de groen-witten nog
tot 5 minuten voor rust met 2—l de leiding hadden.
Kapel Wildenborch
Ratti, dat geheel volledig in het veld verscheen, startte
10 uur Ds. J. H. Jimmink, van Barchem.
met enige goede aanvallen op de Beekbergense veste,
Geref. Kerk
die werden afgeslagen. Na tien minuten toen de gas10 eni 3 ; uur Ds. J. D. te Winkel.
ten reeds met een serie tegenaanvallen de Ratti-verdediging op de proef hadden gesteld, moest keeper
R.K'Kerk
Hartelman voor de eerste maal in het net duiken
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
O—1. De thuisclub bleef doorzetten, hetgeen in de
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, n.m. 3.30 20ste minuut werd beloond met een fraai tegenpunt.
uur Lof.
Middenvoor H. Lichtenberg schoot een voltreffer op
het doel, die onhoudbaar in het net verdween (l—1).
Tot aan rust kwam in deze stand geen verandering
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
meer.
(alleen spoedgevallen)
In de tweede helft scheen Ratti aanvankelijk haar
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond kruit te hebben verschoten en moest men de eerste
tien minuten het initiatief aan de gasten laten. De
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
Ratti-doelman verrichtte enkele fraaie safes in deze
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen periode. Na een half uur veranderde het spelbeeld.
half tien en tien uur 's morgens.
Bij een scrimmage voor het doel der gasten kon A.
Lichtenberg met een mooie schuiver de stand op
2—l brengen.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen De gasten gaven zich hierdoor niet gewonnen en
trachtten hun achterstand in te halen. Aanvankelijk
8 uur A. Harmsma, telefoon 06752-1277.
lukte dit niet; een vrije trap vanaf de 16 m. lijn ging
meters naast, terwijl Hartelman de bal ook eenmaal
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
hoog over het doel stompte. Vijf minuten voor het
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
einde, toen iedereen al een overwinning voor de thuis(Bureau Rijkspolitie) club had verwacht, kwam er een verrassend tegenpunt tot stand. Bij een slechte uittrap kwam de bal
net voor de voeten van een der gasten, die na 2 speWEEKMARKT.
Vrijdag waren 57 biggen op de markt aangevoerd. lers te zijn gepasseerd van dichtbij kon inkogelen
Kr was kalme handel; prijzen vari f 90.- tot f 100.-. (2—2).
De derde uitgave speelde na een langdurige rustperiode eveneens thuis tegen Socü III; het werd een
BURGELIJKE STAND van 12 t.m. 18 febr.
Geboren: d. van J. W. Harwig en J. J. Heersink; 2—4 zege voor de bezoekers uit Vierakker. Met rust
had Ratti een 2—l voorsprong dank zij enkele mooie
z. van G. J. Beerning en D. J. Wullink; d. van J. doelpunten van W. Nijenhuis en B. Jansen; na de
\V. Denkers en G. H. Aberson.
thee was Socü produktiever en scoorde nog 2 maal.
Ondertrouwd: Geen.
Ratti II was vrij, evenals de juniorenteams.
Gehuwd: Geen.
Gezien de weersomstandigheden lijkt het waarschijnOverleden: J. A. W. Hartman, m. 66 jr., wedn. van lijk dat het voetballen voorlopig weer is gebeurd, zoA. Th. Scholten.
dat de voor zaterdag en zondag vastgestelde ontmoetingen wel zullen worden afgelast door de Bond.
KERKDIENSTEN zondag 23 februari.

Heru. Kerk

POSTZEGELROOF IN LONDEN.

Twee miljoen postzegels, waaronder zeer zeldzame die samen een waarde vertegenwoordigen
van één miljoen gulden zijn gestolen. Zo duur
is de kollektie in rijwielen j|kTragter niet. Wel

zeldzaam góéd. Zó goed ^Jwij er zeker de
harten van kenners mee stelen. En natuurlijk
zijn wij altijd op post om u naar wens van dienst
te zijn.

BIOSCO
De film ..Toen de hel losbrSF' speelt zich af in
Duitsland in april 1945, 'achter de geallieerde linies.
Het is het verhaal van een der meest gewaagde ondernemingen van de Tweede Wereldoorlog.
Tegen het eind van de oorlog stuurden de nazi's in 't
geheim eenheden achter de geallieerde linies. Sommige werden per 'parachute neergelaten, anderen
kwamen te voet. Ze waren in Amerikaanse uniformen gekleed.
FEESTAVOND C.B.T.B.
Deze mannen noemden zichzelf „Weerwolven"'.
De C.B.T.B. afd. 'Vorden hield in het café Eskes
Het waren zelfmoordkommando's met het doel dood
haar jaarlijkse feestvergadering welke druk was been verderf te zaaien. Eén van deze kommando's had
zocht.
De voorzitter de heer A. J. Lenselink wees er in zijn tot taak Generaal Eisenhower te vermoorden.
openingswoord op dat het verblijdend is dat de toestand in de landbouw het laatste jaar sterk is verVOETBAL.
beterd, hoewel de pluimveehouderij nog slecht is In een prettig gespeelde wedstrijd heeft Vorden l
te noemen. Spr. hoopte dat het jaar 1964 voor de le- zondag een verdiende O—3 overwinning behaald op
den een gezegend jaar mocht worden.
't Peeske.
Vervolgens werd welkom geheten Majoor v.d. Veer Voor de rust was de thuisclub overwegend sterker
uit Brummen.
doch het schieten van de gastheren was niet hun
Majoor v.d. Veer sprak hierna over het onderwerp:
sterkste
zijde. In het Vorden-team was doelman
,,Humor in het Leger".
Doormiddel van enige korte verhalen vertelde hij Wissels, die zaterdag j.l. licht gewond was gerankt
over de humoristische belevenissen welke hij in zijn bij een verkeersongeval, /vervangen door Golstein.
dienstperiode had meegemaakt o.a. in Schotland, Bir- In de eerste helft namen de geelzwarten hoewel zeer
ma, enz. Spreker wees er hierbij op, dat er in de geflatteerd, een O—l voorsprong toen 1.buiten Jansen
diensttijd veelal een hechte vriendschapsband wordt de r.back van 't Peeske zodanig hinderde dat deze
gelegd.
in eigen doel schoot.
De voorzitter dankte de spreker.
In de tweede helft was Vorden duidelijk de betere
Verder werd medegedeeld dat op 24 febr. een gecomj- ploeg en speciaal r.buiten Nijenhuis zaaide met
bineerde forumavond door de A.R. en C.H. zal worzijn op maat genomen hoekschoppen en voorzetten
den gehouden, dat op 28 febr. in Musis Sacrum te
Arnhem de jaarvergadering van de Geld. C.B.T.B. zal veel paniek voor 't Peeske doel.
plaats vinden met als sprekers de heren Mr. Zijlstra Ken kwartier na de rust bracht Velhorst, hierdoorj
en Diepenhorst, terwijl Ds. van Dijk uit Nijkerk het door Nijenhuis in de gelegenheid gesteld, met een
slotwoord zal spreken. Ook de dames worden hier kopbal de stand op O—2. Tien minuten voor tijd
verwacht.
herhaalde zich deze situatie, doch de bal belandde
De jaarvergadering van de G.B.T.B. kring Vorden zal nu tegen de lat, waarna Eef Eggink de terugsprinop 6 maart worden gehouden met als spreker de gende bal inkopte, O—3.
heer Ir. Smeertk en slotwoord door Ds. J. J. van Zaterdagmiddag won Vorden A in ^utphen met 2—l
/orge.
van Zutphania B.
Op de eerstvolgende vergadering van de afdeling zal
de heer Mulder van de Rijksvoorl. dienst liet woord
voeren.
JAARFEEST.
De Chr. Meisjes- en Jongeliedenclub vierde in een tot
GYMNASTIEK VOOR BEJAARDEN.
alle hoeken bezette zaal van het gebouw „Irene"
De cursus gymnastiek voor bejaarden, uitgaande van haar jaarfeest.
de vereniging het Groene Kruis, is gestart met '2'2 De heer Renger, leider der jongeliedenvereniging
deelnemers.
sprak een kort openingswoord. Hierna brachten de
meisjes zang ten gehore, en hield een lid van de club
GESLAAGD.
een inleiding over ,,de Barmhartige Sameritaan".
Mej. Jo Lijftogt werkzaam bij de afd. gezinsverzor- De hoofdschotel was wel de opvoering van de klucht
ging van het Groene Kruis alhier, slaagde aan de „In de mallemolen". Hierbij bleek dat elk zijn rol
Ali^. Opl. te Arnhem voor het getuigschrift gezinsj- goed had ingestudeerd, zodat de aanwezigen kostevcrzorgster.
lijk van dit spel hebben genoten.
Aan het slot bracht mej. Schiphorst, leidster der
GROOT CONCERT TE ZUTPHEN.
Meisjesvereniging de scheidende leiders de heren
We willen U nog gaarne wijzen op de grote concert- Renger en Bielderman dank voor wat zij voor de
avond te Zutphen waaraan het Ettcns Mannenkoor
en de Chr. Muziekvereniging ,,De Eendracht" tQ club hadden gedaan. Mej. Bos bood hem een blijk
Aalten medewerken. Ken hoogstaande avond met twee van waardering aan.
van de beste koren. Haal morgen direkt een toe- Ds. J. J. van Zorge sprak een kort dankwoord en
sloot deze avond met gebed.
gangsbewijs indien U dat nog niet hebt gedaan.

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
• Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere
wooninrichting

VOETBALLERS BRACHTEN KRENTENBROOD
Wel uit het oog, maar niet uit het har,t moet Joop,
Westerveld gedacht hebben toen hem en zijn echtgenote ter gelegenheid van de geboorte van een doch-,
tertje een „reuzenkrentenbrood" werd aangeboden
door het eerste elftal van „Vorden".
De trotse papa was tot oktober één der steunpilaren
van dit elftal doch tijdens de wedstrijd tegen
Keijenburgse Boys raakte hij geblesseerd en werd hij
noodgedwongen enkele maanden op non-actief gezet. Naar hij ons echter verzekerde hoopt dhr. Westerveld zijn plaats in het eerste elftal spoedig weer
te kunnen innemen. Dat de geste van zijn clubmakjkers zeer op prijs werd gesteld is begrijpelijk.

Cru

EEN MONUMENT
VAN DE NED. WATERBOUW.
Voor een zeer .aandachtig gehoor sprak de heer\
J. S. Lingsma uit den Haag voor Ak|fd. Vorden van
de Mij. tot Nut van 't Algemeen^Kr bovengenoemd
onderwerp. Dia's verduidelijkten de lezing.
*• b
Sur. h i e l d een zeer interessante lezing over de Deltawerken:
1. Nederland zonder 'dijken, 2. Kustverkorting, die
STflflT...
van 1500 km lengte door de Di^^ we r ken in ZeeRLT'JD VOOR UKLPflR ƒ
land wordt ingekort met 700 ISr zodat er thans
VËRH METiH ZONDER CHflUFFEUR
nog 800 km kust te verdedigen is tegen het water,
3. het eigenlijke Delta-plan waarvan het voornaamste
sluitgat wel is de 5 km lange oversteek van de Ooster Schelde, welk werk in 1965 zal aanvangen en
Telefoon 06752-1329
dat men in 1978 hoopt klaar te hebben. Er worden nog proeven genomen of dit werk met doorlaatoaissons of met een kabelbaan zal worden
uitgevoerd.
met en zonder chauffeur
Na de pauze kregen de aanwezigen 'n prachtig over»
zicht van het werk in de Grevelingen, terwijl daarna een door Bert Haanstra gemaakte film over deze
onderwerpen werd vertoond. Het was dan ook een
hoogstaande culturele avond, zodat de thuisblijvers
ORANJE VERENIGING
heel wat hebben gemist.
BESPRAK KOMENDE FEEST.
De voorzitter dankte de heer Lingsma voor zijn uitZijn inwoners van Vorden ingeslapen?
voerig betoog en deelde mee verheugd te zijn dat de
cursus Autotechniek met 24 deelnemers kon starten. Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuestenenk hield de plaatselijke Oranjevereniging haar
De cursus voor gevorderden begint 4 maart a.s.
Bij voldoende deelname zal er in de maand mei of jaarlijkse ledenvergadering, waarbij «o.rn. het kojuni een excursie naar de Delta-werken worden ge- mende oranjefeest werd besproken.
Het heeft er alle schijn van dat de bevolking van
maakt met een autobus.
Vorden dit feest blauw-blauw laat, want alle geBereids gaven zich enkele leden hiervoor op.
Tijdens de kindermiddag werd de film: Nederland- geven moeite ten spijt waren slechts een handje vol
leden aanwezig. Omdat de Oranjeverenigitig telkenDcltaland vertoond
jare allerhande kritiek hoort over de wijze waarop
het feest wordt gevierd, heeft het bestuur de inwjners d.m.v. advertenties verzocht de vereniging
enige nieuwe idieën aan de hand te doen.
Slechts van een inwoner, nl. de heer J. F. Geerken,
kwamen suggesties binnen. 'De overige Vordenaren
willen blijkbaar hun hersens niet pijnigen over dit
probleem en sparen waarschijnlijk al hun krachten om t.z.t. 'weer veel kritiek te kunnen spuien.
WONINGINRICHTING
Nadat de heer Wuestenenk in zijn openingswoord
o.m. felicitaties had uitgesproken aan het adrea van
Fa. A. POLMAN
het verloofde paar Prinses Irene en Don Carlos werd
Telefoon 1314
Vorden
het komende feest besproken. Doch eerst werd de
aftredende voorzitter bij acclamatie herkozen.
Uit de brief die de heer Geerken had ingestuurd
1964
1924
waarbij deze o.m. aandrong op een centraal gelegen feestterrein werd uitvoerig gediscusseerd.
Hiervoor tracht men al jaren een oplossing t* vinden doch tot op heden zonder resultaat.
Wat betreft het middagprogramma op Koninginnedag heeft het bestuur grootse plannen.
Men is nl. voornemens een grote optocht te organiseren met daaraan vastgekoppeld een gccostumeerde
stoelendans. Dezer dagen zullen de verenigingen in
Vorden een circulaire ontvangen waarin een en ander uit de doekjes wordt gedaan. Fraaie prijzen «uilen beschikbaar worden gesteld, zodat het voor d*
zonder nsé
verenigingen aantrekkelijk zal zijn deel te nemen:
Mocht dit plan jjeeii doorgang vinden dan komen
diverse spelen hiervoor in de plaats. In elk geval
vermeldt het middagprogramma een ruiterdemonatratie en ,,doeltrappen".
onberispelijk gelegd
's Morgens staan oriënteringsritten, vogelschieten,
schijfschieten en voor de jeugd van 6—10 jaar enke„HET BINNENHUIS"
le films op bet programma.
De
traditionele muziekexpresse zal waarschijnlijk
Hét adres voor
op zaterdag 2'mei worden gehouden. Ook de toneelbetere woninginrichting.
vereniging ,,V.O.P." uit Doetinchem zal weer haar
medewerking verlenen.

n

Boesveld

Vorden

AUTOVERHUUR

,Het Binnenhuis'

VAST

TAPIK

Chem. reinigen

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.

op MAANDAG 24 ffebr. 1964
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Verrassend
nieuws!
Dit is uw kans om in het bezit
te komen van een

PHILIPS super TV-ontvanger
Geringe afmeting.
Strak van vorm.
Eenvoudige bediening.
Laag gewicht.
Gemakkelijk verplaatsbaar.
PHILIPS gradatie-filter
Beeld 43 cm.
Prijs zeer LAAG

ff 648.—

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. l 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Vraag demonstratie bij u thuis.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24,— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!

VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div,
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen» hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS
WATERSCHADE.
ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17.50
Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals
f 6.95
KA1YIPEERART1KELEN
o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken,
grondzeilen, vergassers enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME

Wij leveren alle
HOMQEOPATISCHE
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, Zutphen
Laarstraat 5

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

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

KEUZE

Met het voorjaar
in zicht, wordt er weer gedacht aan
VERNIEUWING van uw woning.
Mogen wij u adviseren bij de
aanschaffing van

vloerbedekking, gordijnen, meubelen enz.
Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

TELEVISIE

-

RADIO

Voor

chem. reinigen en verven, stoppage
overgordijnen, vloerkleden,
suède jasjes enz.
naar het vanouds bekende adres:

•^ „CORRECT" "»1
H. W.HENDRIKS

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
's Maandagsmorgens voor 9 uu* bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald.
Goederen voor chem. reinigen dezelfde week
weer thuis.
Alle goederen voor 100 pet. verzekerd
tegen diefstal, transport en brand.

Stoppage

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Plasticgolfplaten
in verschillende maten - geschikte prijs!

BELTMAN
Boslaan 13, WARNSVELD

A.s. zaterdag 22 februari

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur
Op donderdag 5 maart zal een

voor jonge moeders worden begonnen
door Zr. Slotboom
in het Groene Kruis wijkgebouw

te Vorden. Aanvang 2 uur pree.
De cursus zal 6 a 7 middagen duren,
van 2 tot 3.30 uur.
Opgave voor deelname bij Zr. Stoop,
's middags tussen l en 1.30 uur in het
wijkgebouw.

Een rijk bezit

Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

1214

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217

Leverbaar in meer dan 20 moderne
kleurschakeringen.
Tevens een ideale bekleding voor
trappen.

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

KARAAT

De prijs compleet gelegd. . . . ?

ROESTVRIJSTAAL

Vraag het ons ons eens en het valt u
beslist mee.

In voorname, matzilver gesatineerde uitvoering
van diamanthard, edel materiaal.

G. Emsbroek
Zutphenseweg 5

-

Vorden

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

schortenkollektie
OM VAN TE

Rijwielmonteurs-Biezers
Voor een woning kan worden
gezorgd.
Sollicitaties, mondeling.schriftelijk
of telefonisch aan ons adres:

Nergens ziet u zo'n
prima afwerking.

AUTO-VERHUUR

A.W.R. schorten

PERSONEEEL o.a.

Ongeschoolden

eens zien.

Komt onze

vraagt met spoed:

*

Telefoon (06752) 1241

EMPO

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGERE1
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

Aparte dessins en modellen.

H. B. Emsbroek N.V. - Vorden

en

GENIETEN!

Fant. schorten reeds voor t 2.95
*
H. Luth
Nieuwstad - Vorden

Enkweg 17 - Vorden

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

tel.

Vraagt inlichtingen.

EMPO Rijwiellabriek

Zelfbediening

Robbertsen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vorden

REMMERS

KIPPEN nu
f 1.25 per V2 kg

Het gas voor iedereen

Bestand tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
2 meter breed.
Grote slijtage-weerstand.
Geluiddempend. Voetwarml
•

N. J. KEUNE

Zegelvoordeel

maar wij dalen met de
prijs!!

Bupro-gas

EEN

l bl. Spercibonen
92 et
18 et
l bl. Nasi Goreng
175 et
35 et
l bl. Bami Goreng
175 et
35 et
l z. Groene Erwten
52 et
10 et
l z. Spliterwten
62 et
12 et
l p. Tombola (koekje)
70 et
14 et
100 gram Bacon
85 et
17 et
l bl. Rundvlees
175 et
35 et
6 Repen, melk, puur, hazelnoot
98 et
20 et
l z. melk chocoladehagel
85 et
17 et
l z. puur chocoladehagel
80 et
16 et
Bij aankoop van twee flessen Caransac
een wijnglas GRATIS.

De prijzen stijgen,

Rossel

(Plastic op vilttapijt)

* Afwisselend werk.

deze week met dubbel zegels.

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

tel. 1283

(een lasser en leerjongens)

Alle soorten thee en theezakjes

KEUNE

Poeliersbedrijf

metaalarbeiders

Stationsweg l

f 7.65 per fles

en de HANEN
1.70 per % kg

Tapiflex

Vraagt u ook eens naar
TAPISOM vloerbedekking.

Vorden

Enz.

zuigelingen-cursus
G. Emsbroek

Siemerink

Concordia Hengelo-G.

A.J,A*Helmink
GEVRAAGD:

Verven

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

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Met blijdschap geven
wij U kennis van de
geboorte van ons zoontje en broertje
Gerrit Dolph Johan

(Gerard)
G. J. Beerning
D. J. BeerningWullink
Hendrik Jan
Vorden, 12 febr. '64.
Raadhuisstraat 9.

Met blijdschap geven
wij U kennis van de
geboorte van ons dochtertje en zusje
Antonia Gerdina
(Tonnie)
J. W. Denkers
G. H. DenkersAberson
Jan
Vorden, 16 febr. '64
Almenseweg 30.

Pijp roken:

t
Heden overleed, geheel onverwachts,
tot onze diepe droefheid, na het
ontvangen van het H. Oliesel, onze
dierbare vader, behuwd- en grootvader

Wij zoeken net
MEISJE
voor winkel en huishouding.
Adres te bevr. bureau
Contact.

in de leeftijd van 66 jaar.
Th. J. Hartman
H. A. M. Hartman
H. J. Hartman
W. Th. Hartman-Wieggers
en kinderen

De begrafenis heeft woensdag 19 febr.
plaats gehad op het R.K. Kerkhof te
Kranenburg.

in de ouderdom van 66 jaar.
Bestuur, Directie en Personeel
der Vordense Coöp. Zuivelfabriek.

OLIEHANDEL
Telefoon 1755

Tel. 1553

het grote concert te Zutphen.

Medewerking verlenen het

Ettens Mannenkoor
(100 werkende leden) en de
CHR. MUZIEKVERENIGING
1

„De Eendracht'
te Aalten.

Doperwten middel
NU per literblik 69 et
Volop Maxwell poederkoffie met 30 et REDUKTIE
Ant. Hunink soepballen
NU 2 blik voor 98 et
4 gebraden gehaktballen in jus (Ant. Hunink)
98 et
Paardenrookvlees
deze week 100 gram 59 et
Saksische smeerleverworst
150 gram 65 et
Kwart Edammer
Extra laag in prijs!
129 et
Zuivere Hawaiïn ananas (schijven) per literblik 139 et
Groot blik zuiver rundvlees
NU 169 et
De echte jodenkoeken
per groot pak 69 et
Nieuw! Dag en nacht chocolade
buitengewoon lekker 200 gram 89 et
De echte vruchtenkoekjes
200 gram 49 et
Groot blik nootmuskaat
NU 89 et
89 et
Litersblik peertjes op sap
Erg lekker!
79
et
Groot blik Californische abrikoosjes
500-grams pak 69 et
Eet eens capucijners
Op verzoek nog een week:
10 grote chocoladerepen
voor 98 et
Bastogne-koeken, u kent ze wel!
Overal 125 et Bij ons voor 99 et

in de Buitensociëteit

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . . .
RADIO
TELEVISIE

gesloten

VAN HAMOND

D* Boersma

Zaterdag 22 februari
't avonds 8 uur

Televisie-narigheid
met „Bredeveld" afdoende kwijt!

Bestellingen voor
vrijdag.

diverse modellen

Dorpsstaat 6

KOOPJE!

Voor de liefhebbers, l kilopak echte chocoladehagel
Haast u! Wij hebben maar 100 pakken.
per pak slechts 229 et

BEZOEKT

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze geachte oudmedewerker, de Heer

zaterdag 29 febr.
de gehele dag

maandag 24 febr.

Vergelijk onderstaande artikelen.

^

PIJPEN
SIG. MAG.

Vorden, 14 februari 1964.
Kranenburg D 127 a

TELEFUNKEN

Wegens familiefeest
komen we in plaats
van zaterdag 22 febr.

Neen, PRIJSVERLAGING!!

weduwnaar van A. Th. Scholten

Wegens huwelijk

Oplaat, Wildenhorch

Prijsverhoging!

Gezonder roken
Het is goedkoop
Het staat sportief
Is sympathiek

Johannes Antonius Wilhelmus Hartman

J. A. W. Hartman
Gevr. NAAISTER of
een net meisje dat
hiervoor wil worden
opgeleid.
Mombarg, Kranenburg
Tel. 6679.

•
•
•
•

Fa. P. Bredeveld l Zn
ZUTPHEN -Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Fa. Bredeveld

De STUNT van de week.

Bij elke kilo suiker: 15 wafelrepen voor 59

et

Onze koffie- en thee-reclame!

Helder witte
VITRAGE
met rand, vindt u in onze kollektie
TERLENKA vitrages en vallen
Wij maken ze ook voor U.
VITRAGE vanaf f 0.98
en sterk!

ook het adres voor
AEG volautomatische
WASMACHINES
Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demonstratie.

Entree f 2.50 (bel. inbegr.)
Kaarten verkrijgbaar bij
sig mag. Eijerkamp.

per meter

Wij kochten weer een enorme partij koffie.
Alleen deze week bij 2 pakken
een pracht kop en schotel GRATIS
Hotel Goud thee, deze week 3 halen, maar 2 betalen
per 100 gram 75 et

'Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

H. Luth
Ma 1410 k

Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

GEMEENTE VORDEN

ZES
ÏPRACHTIGE GLAZEN
VOOR:
20 verrassingszegels
Iets voor ü, mevrouw. Zes prachtige, gedecoreerde, Hollandse
souvenir-glazen spaart u nu snel en gemakkelijk met de speciale
rode Remia verrassingszegels, die tijdelijk op alle pakjes 100%
gepasteuriseerde margarine staan. 'n Extra Remia verrassing!
Vlug Remia bestellen! Bestel vandaag
nog van die heerlijke, 100% gepasteuriseerde Remia margarine. Met het speciale rode Remia verrassingszegel én
een Pasteur garantiemerk, dat tevens
gratis spaarmerK is.

Herijk van maten en gewichten
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het Nutsgebouw, op de navolgende dagen en uren:
27 febr. '64 van 10-12 en 13-16 uur.
28 febr. '64 van 9^-12 en 13-14% uur.
Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst
van het IJkwezen zo veel als mogelijk is
oproepingen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewichten
en meetwerktuigen ter herkeuring kunnen
worden aangeboden.
Men houde zich, in zijn eigen belang aan
dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping
ontvangen.
Voor nadere bijzonderheden betreffende
het aanbieden der maten en gewichten
wordt verwezen naar het gemeentelijk
publicatiebord.
Vorden, 6 februari 1964
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,
VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

Gezellig wonen
in een woning

Remia
MARGARINEFABRIEKEN N.V.

• DEN DOLDER

ingericht door
WONINGINRICHTING

A.J.A.HELMINK
De speciaalzaak voor trouwlustigen
en bezitters van nieuwbouwwoningen.
Grote service.
LAAG in prijs.

Verloren j.l. zaterdag
een WIELDOP en 'n
sierring van VW. in
omg. Vorden. Tegen
beloning terug te bezorgen bij M. J. van
Dijk, Gr. v. Limb.

Iaat op tijd
uw kleding
reinigen....

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
200
500

Stirumstraat l

gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst
ontbijtspek
tongeworst
ham
fijne r ook worst

70
80
70
140
225

M. Krijt, Dorpsstraat

Te koop een z.g.a.n.
kinderwagen.
Insulindelaan 12.

Gevraagd paarden
kunstmeststrooier.
Voor goede werking
moet worden ingestaan
G. Vliem, Weideman.

Top-tip aanbieding.

Te koop consumptieaardappelen, Surprise. J. Rossel, B 34.

V
V

DEZE WEEK:

Al uw kleding is gebaat
bij geregelde chemische
reiniging. Dat houdt de
stof nieuw en mooi, dat
maakt het dragen plezierig. Maar
Iaat het
goed doen. Laat het door
Accuraat doen. Dan weet
u zeker dat er persoonlijke zorg aan elk kledingstuk wordt besteed. Uw
kleding krijgt er een nieuw
cachet door. Accuraat
gaat voor geen vlek opzij f

Te koop drag B.B.
ZEUGJES a.d. telling
H, J. Graaskamp,
„Nieuw Wenneker"
Vorden, Tel. 1602.
2 r.b. stlerkalveren
te koop. G. J. Wagenvoort, Grote Veld.
Te koop vierdels van
een vette KOE.
A. G. Schotman,
D 124 Kranenburg.

Moderne dames vesten
van f 22.50 voor f 19.95
Moderne kunstlederen dameshandschoenen met bont afgezet
Uitzoeken
f 348
Op jongensblouses en- pyama's
geheel gratis een mooi speldje

A. J. A. H E L M I N K
Zutphenseweg 14

Voordelig reinigen:
deze maand 20 % kor.
ting op chemisch reinigen
en verven.

Te koop de helft of
vierdels van een vette
KOE of VAARS
Joh. Wesselink,
Kranenburg

ACCURAAT

STIERKALF te koop.
B. Wunderink, Kranenburg, Tel. 6735.

Retexturingsbedr."Accuraat"N.V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal

Luth

DE FLES MET
13 kg BUTAGAS

Kledingmagazijn

Nieuwstad

Vorden

HUUR PHILIPSTELEVISIE
voor f 25.95 p. mnd
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds)

Rattenvergif
van de bekende

et
et
et
et
et

f a. B rum m e r, Almelo

Verkrijgbaar bij:
G. B. LEBBINK, E 47, Onstein, tel. 6739

Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

UIT DE RAAD
VORDEN HEEFT TE KAMPEN MET EEN
TEKORT VAN ƒ 46.462,72
De ontwerp-begroting 1964 is met uitvoerige toelichting in de openbare raadsvergadering van 16 dec.
1963 aan de gemeenteraad aangeboden.
De voorzitter zeide in zijn toelichting o.m. dat het
beeld van de begroting voor het dienstjaar 1964 nagenoeg gelijk is aan dat voor het jaar 1963, de
ramingen wijken niet veel af van de vorige begroting.
Een uitzondering daarop vormt de raming van het
hoofdstuk voor de sociale zorg. Door toename van
het aantal ondersteuningsgevallen en van het aantal
op kosten van de gemeente verpleegden in verzorgingsinrichtingen voor bejaarden en chronisch zieken,
is het nadelig slot van dit hoofdstuk beduidend groter geworden.
Het tekort is geraamd op rond ƒ 45.000,—. Het enige
redmiddel is het toekennen van een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds, waarbij gehoopt mag
worden, dat de beslissing hierover door de betrokken
instanties spoedig mag vallen, zodat de verschillende
kapitaalswerken nog in het gunstigste tijdvak kunnen
worden uitgevoerd, aldus de voorzitter.
Enkele van de zeer urgente kapitaalswerken zijn: uitvoering van het rioleringsplan; aankoop en bouwrijp maken van gronden in het uitbreidingsplan; verbetering van de Almenseweg; verbetering gedeelte
Burg. Galleestraat; verbetering Julianalaan; verbetering van het Hoge over plm. 80 meter; trottoirs langs
de Smidsstraat, teren van wegen; bijdrage in kosten
wegverharding in ruilverkavelingsgebied „Warnsveld"; restauratie toren Ned. Herv. Kerk en verbouwing bijzondere lagere landbouwschool.
De begrotingscommissie bestaande uit de heren G. J.
Bannink, M. H. Gotink en G. Koerselman, bracht
hierna bij monde van de heer Bannink rapport uit.
Genoemde commissie meent, overigens met alle
respect voor het beleid van B. & W. enkele opmerkingen te moeten maken.
Zij wijst in de eerste plaats op de levensgevaarlijke
toestand van de Lochemseweg door de Wildenborch.
Reconstructie van deze weg is dringend nodig. Hiermede is een enorm bedrag gemoeid. Het is daarom
niet mogelijk deze reconstructie thans op de gemeentebegroting te plaatsen. De commissie vraagt hiervoor
echter de bijzondere aandacht van Burgemeester en
Wethouders. Misschien is in overleg met Gedeputeerde
Staten hier iets te bereiken.
De begrotingscommissie zal gaarne vernemen wanneer het Stima-onderzoek hier weer zal plaats hebben. Het laatste onderzoek had plaats in 1960.
Zij vraagt of het mogelijk is een telefooncel te doen
plaatsen in de z.g. Molenwijk.
De commissie zal het op prijs stellen indien Burgemeester en Wethouders nog eens willen nagaan of het
niet mogelijk is om te komen tot het plaatsen van
een urinoir bij of in de omgeving van de dorpstoren.
De begrotingscommissie kan zich in principe verenigen
met de opheffing van de waag. De commissie ziet
hieromtrent t.z.t. een voorstel van Burgemeester en
Wethouders aan de Raad tegemoet.
De commissie is van oordeel, dat bij aankoop van
gronden, t^^realisering van het uitbreidingsplan,
krachtdadigü^moet worden opgetreden. Het oorspronkelijke standpunt van de gemeenteraad en ook
van Burgemeester en Wethouders, dat eerst moest
worden onderhandeld en daarna, wanneer geen minnelijke schikking mogelijk bleek, tot onteigening
moest wordej^besloten, is niet langer houdbaar. Naar
het oordeel^A de commissie moet begonnen worden
met onteigening, dus met het z.g. principe-besluit tot
onteigening. Dit behoeft de onderhandelingen niet in
de weg te staan. Wij moeten niet weer in de fout
vervallen die bij de onteigeningsprocedure inzake de
grond voor de zuiveringsinstallatie is gemaakt.

G.EMSBROEK «Zn.. c.v. - Vorden

Zutph^eweg 5, tel. (06752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. tftaenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
ANTWOORDEN VOORZITTER OP
J. A. G. Verstegen,
OPMERKINGEN BEGROTINGSCOMMISSIE
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353 De voorzitter deelde mede dat aan het afwegje van

de Burg. Galleestraat naar het Herstellingsoord „De

Koken, bakken, braden met plezier

NYLONS
gaan winkelen

Want „SHELL BUTAGAS" helpt u een handje.
En wat levering en service betreft, ook daar zult

u beslist plezier van hebben! Altijd op tijd. Altijd
deskundig!

G. Emsbroek
^SHtLl'

^H£

Q

Winkelen . . . dat vraagt wat
van uw nylons. Daarom wilt
u sterke nylons die ook mooi
zijn. Setter Set nylons, mooi
en sterk - u doet er véél
langer mee!
Jabelnul

Zutphenseweg 5

BUTAGAS

i

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 februari, 8 uur

Toen de hel losbrak...
met: Charles Bronson - Violet Rensing

Vorden

De spannendste episode uit de
Laatste Wereldoorlog

Zutphenseweg 35

Vorden

VRAAGT:

enkele FLINKE
JONGEMANNEN
om opgeleid te worden voor een zeer aantrekkelijk en
verantwoordelijk werk, in 2-ploegendienst.
Geboden wordt:
• HOOG LOON

• Goede sociale voorzieningen
• Prettige werkkring

f

Prijzen vana]

Vraag
altijd
naar

Setter öCet
NYLONS bij.-

L Schooldennen
GEVRAAGD

kippen en hanen
tegen de hoogste prijs.

Aanmelding kan geschieden elke dag van v.m. 8 uur
tot n.m. 22 uur.

Poeliersbedrijf
Rossel
tel. 1283

Robbertsen
tel. 1214

Looman
Vorden

l 25 - 1.50 - 1.75

Gemeente-avond

— v»xp ; ——

passen is
pasvorm kiezen!

Toegang 14 jaar
Entree:

f 1.95

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER DE
BEGROTING
Van de gelegenheid om een algemene beschouwing
te geven maakte alleen de heer A. J. Hartelman,
K.V.P., gebruik.
Hoewel de begroting over 1964 in zijn totaliteit weinig
gunstige perspectieven voor de toekomst biedt mogen
wij toch niet vergeten dat de gemeente Vorden een
achterstand heeft ingehaald. Zelfs hebben wij in bepaalde opzichten een voorsprong op andere gemeenten. De heer Hartelman noemde o.m. het zwembad,
het gymnastieklokaal, de riolering en de aanleg van
trottoirs, welke in sommige gemeenten in de omtrek
nog steeds op het verlanglijstje staan.
Ruim een jaar geleden werden B. & W. geattendeerd
op de toestand van de vuilnisstortplaats; een en ander
moest nog bezien worden i.v.m. de voorgenomen concentratie van woonwagenkampen. Hieraan gekoppeld
wenste de heer Hartelman een gemeentelijke vuilnisophaaldienst, zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten.
Verder zou hij graag zien dat bepaalde verenigingen
meer subsidie toegewezen zouden krijgen. Hij betreurde het ten zeerste dat, gezien de begrotingspositie,
hieraan niet voldaan kan worden. Spreker gaf B. &
W. in overweging een raadscommissie in het leven te
willen roepen met als taak B. & W. te adviseren inzake verlening van subsidies.
Tot slot bracht de heer Hartelman nog even de verharding van de Eikenlaan onder de aandacht van de
raad, waarbij hij o.m. opmerkte dat dit punt niet
alleen van de medewerking van B. & W. afhankelijk
is, doch ook van de Provinciale Directie der Cultuurtechnische Dienst en zeker niet het minst van de
direct erbij betrokken instanties.
De heer Wesselink vond de kosten voor de torenrestauratie (die ca. ƒ 150.000,— bedragen) enorm
hoog. Hij stelde voor dat de commissie publieke werken dit zou controleren. De gemeentesecretaris, de
heer Plas, deelde mede dat een specialist de zaak
heeft bekeken en dat de gemeente bovendien een
subsidie zal worden verleend van ƒ 79.250,—. Hierna
werd de gemeentebegroting z.h.s. goedgekeurd.

Nutsgebouw

telefoon 1546

Fa. Textielbedrijf „Vorden

Decanije" door de PGEM een wandarm zal worden
aangebracht. Hij voegde hieraan toe dat de loop van
deze weg op de duur zal worden gewijzigd.
Over de reconstructie van de Wildenborchseweg kon
de voorzitter nog geen optimistisch geluid laten horen.
Tot op heden was het niet gelukt om hiervoor een
subsidie te verkrijgen. B. & W. zullen deze kwestie
opnieuw bij G.S. aanhangig maken, terwijl ook met
het gemeentebestuur van Lochem contact zal worden
opgenomen. Verder zag de heer van Ar kei graag dat
over de Wildenborchseweg een busverbinding met
Lochem tot stand zou komen.
De heer Bannink kreeg te horen dat het Stima-onderzoek dit jaar in Vorden zal worden gehouden. De
heer van Arkel deelde verder mede dat er dit jaar
in de Molenwijk geen telefooncel geplaatst kan worden. Ook de kwestie urinoir bij de Ned. Herv. Kerk
wacht nog steeds op een oplossing.
De waag, voor menig raadslid een doorn in het oog,
zal worden opgeheven. Dit principebesluit nam de
raad op aandringen van B. & W. De voorzitter vertelde dat hier waarschijnlijk een woning van gemaakt
zal worden.
De begrotingscommissie was van mening dat de handel het wat betreft „de waag" volledig had laten
afweten. De heer Albers protesteerde hier tegen. Dit
is allemaal gekomen door het mond- en klauwzeer
dat er heeft geheerst, zo meende hij.
Bij de eerstvolgende raadsvergadering hopen B. & W.
met voorstellen te komen betreffende de benodigde
gronden voor bouwterreinen, aldus de voorzitter. Over
ca. 8 weken zal een beslissing van de Kroon verwacht kunnen worden aangaande de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dan kan feitelijk in bezitneming bij
de rechtbank worden aangevraagd.

uitgaande van de Kerkeraad van
de Hervormde Gemeente, op

donderdag 27 ffebr.
in de grote zaal van
HOTEL BRANDENBARG.
U ontvangt in Woord en Beeld een
antwoord op de vraag:

Wat wil toch dat Instituut
Kerken Wereld in Driebergen?
Leden van de Gereformeerde Kerk
als gasten hartelijk welkom.
Aanvang: kwart voor acht.
Komt allen.

V.A.M.C. „De Graaischaprijders'
en

Veilig Verkeer Vorden
Filmavond
verzorgd door de Esso
op

donderdag 27 febr. a.s.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker.
Geen toegang beneden 16 jaar.

