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UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoop terrein van wasserij met
bedrijfsgebouw, garage en opstallen.
De heer B. Siebelink, alhier is bereid /,ijn wassery
aan de Vordensebeek naar het industrieterrein over
te brengen, indien de gemeente overgaat tot aankoop van het terrein van de wasserij, met het daarop staande bedrijfsgebouw, de garage en verdere
opstallen tegen een door de gemeente Vorden te
vergoeden bedrag van totaal ƒ 55.062,50.
De overplaatsing van deze wasserij naar het industrieterrein is voor de gemeente van belang, omdat het terrein, ingevolge het uitbreidingsplan in
onderdelen is bestemd voor verspreide bebouwing,
met pad en groenstrook. Voorts is de uitbreiding
van de wasserij op de huidige plaats niet meer
mogelijk, dit zou in strijd zijn met evengenoemd
uitbreidingsplan. De schadeloosstelling die moet
worden uitgekeerd i.v.m. de overbrenging van het
bedrijf naar het industrieterrein is door taxateur
M. Cornelissen uit Apeldoorn in totaal geschat op
ƒ 24.350,—.
Wat betreft de watervoorziening op het industrieterrein deelde de voorzitter mede dat een pulsput
is gemaakt met een capaciteit van min. 4000 liter
per uur. Na onderzoek is gebleken dat dit water
geschikt is als bedrijfswater voor de wasserij en
dat ge<-n watei-zuiveringsinstallatie nodig is. De
heer Siebelink kan evenbedoelde pulsput gebruiken
en neemt ook de daaraan verbonden kosten voor
zijn rekening, tenminste wanneer de gemeente tot
vorenbedoelde a a n k o o p overgaat. De heer Siebelink
heeft de wasserij gehuurd van de heer B. Brandenburg. Hij heeft het recht van koop voor bedragen
die in de huurovereenkomst genoemd zijn. De koop
wordt nu gesloten waarna de heer Siebelink de
zaak aan de gemeente verkoopt. De raad besloot
hierna tot vorenomschreven aankoop over te gaan
tegen een Lotaal bedrag van ƒ 55.0(52,50.
Verkoop gedeelte industrieterrein.
In aansluiting op het vorige agendapunt, besloot de
raad hierna aan de heer Siebelink p l m . 1486 m2
grond van het industrieterrein te verkopen. De
koopsom berekend naar ƒ 6,— per in- bedraagt in
totaal ƒ 8.916,—.
Rondvraag.
Bij de rondvraag gaf de voorzitter allereerst antwoord op vragen die hem tijdens een vorige raadsvergadering waren gesteld.
Zo kreeg de heer Hartelman o.m. te horen dat. bij
het speelterrein in de Molenwijk reeds gaas is
r.angeb) acht.
De heer Hart.elvin die bemiddelt inzake het zoek e n na r e 'n n • '!•*"t'MTein voor de heer Heuvelink,
('relde d<- li'M"' N"rdo desgevraagd mede dat hij
nog geen geschikt terrein heeft k u n n e n vinden,
maar dat hij nog met iemand aan het onderhandelen
10,

De heer Wesselink werd medegedeeld dat ei- in
het dorp geen zebrapad komt omdat Rijkswaterstaat bezwaar heeft. Verder verzocht hij B. en W.
uit te zien naar een geschikt parkeergelegenheid
voor de brommers die de trottoirs zaterdags en
zondags bij de „Rotonde" volledig in beslag nemen.
Kr is een goede; oplossing zegt de heer Regelink en
dat is de „Rotonde" naar het industrieterrein te
verplaatsen]
De heer Koerselman kreeg te horen dat deskundigen van de verkeerspolitie menen dat er in de
Wilhelminalaan geen ruimte is voor parkeerhavens.
Wat het kampeercentrum betreft moeten we nog
even geduld hebben deelde de voorzitter aan de heer
Regelink mede. Degenen die bezwaar hebben gemaakt zijn nl. in het ongelijk gesteld, doch een
aantal van hen heeft hoger beroep aangetekend,
zodat de kwestie nu bij de Kroon in behandeling is.
VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN
Onder leiding van de president Mej. Meinen hield
de afd. Vorden van de Plattelandsvrouwen een ledenvergadering.
De presidente herdacht na een kort, welkomstwoord
met enige gevoelvolle woorden het verscheiden \-.\n
Mevr. Kley'n Winkel-Nout, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.
Vervolgens werd inzonderheid welkom geheten de
heer G. Anema uit Arnhem, die een lezing zou
houden.
De dames die de naaicursus hadden gevolgd toonden in de pauze de door haar gemaakte kledingstukken.
Medegedeeld werd dat het vertrekuur op 28 mei
naar de Jubileumvergadering te Arnhem was vastgesteld op des voorm. half negen vanaf het Marktplein.
De heer Anema besprak vervolgens de roman „Madame Curie" geschreven door de jongste dochter.
Madame Curie wordt hierin beschreven als wetenschapsvrouw, meisje, vrouw en moeder. Als Poolse
van geboorte op 8 nov. 1868 leerde zij spelende
lezen. Polen stond toen onder druk van Rusland.
Haar zuster ging naar Pary's om te studeren. Als
deze geslaagd en getrouwd is, gaat zij als gouvernante naar Parijs, waar zij Pierre Curie ontmoette
om later met hem te trouwen. Door proefnemingen
ontdekten ze alle eigenschappen van radium. Madame Curie is later aan de gevolgen van de radioactieve straling overleden.
Dit verhaal werd met alle aandacht en spanning
beluisterd. De presidente dankte spr. voor zijn voordracht en vestigde tenslotte de aandacht op de te
houden excursie naar de Empo-rijwiel fabriek alhier
oj) 10 juni a.s.
Met het zingen van het Bondslied werd deze leerzame vergadering besloten. De opkomst was goed.

KERKDIENSTEN zondag 24 mei
Herv. Kerk
8.30 u u r Ds. M. G- Sterringa, van Zutphen
lfO,15 uur Ds. J. J. van Zorge, H. Doop
Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen
9.30

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

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

R.K.

Kerk dorp

7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur 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 A. Harmsma, telefoon 06752-1277.
BRAND MELDEN, no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 51 biggen op de markt aangevoerd,
er was kalme handel, prijzen van f 65.— tot f 80.—.
BURGELIJKE STAND van 13 t m. 19 mei
( i r h n r r i i : grril.

Ondertrouwd) B. A. M. Gouw en C. B. Kossc:
B. H. Jolink en II. C. PoorU-rman: O. L. G. Millet en W. E. Mijnhardt.
Grlmwd: \V. II. .Jansen en G. B. Schoenaker.
Overleden: geen.
VORIGE WEEK WERD ZIJ 106 JAAR.
Mevrouw de Bree-Meyer te Hoogkerk is nu de
oudste inwoonster van Nederland. Zij zal nog mee
doen aan de hrjaai^Mitor.ht naar het Oranjewoud
(18 juni). Zij is n^M/eer kras. Weet u ,wat ook
kras Is V De enorme keuze bij Tragter in rijwielen
en de beslist lage prijzen voor hoge kwaliteit. Kn
daar k u n n e n jong en oud van profileren. Om een
g e l u k k i g l e v e n Ie stimuleren.

GESLAAGDE TONEELUITVOERING T.A.O.
De Toneelvereniging „T.A.O." uit de Wildenborch
heeft de liefhebbers van amateurtoneel zaterdagavond weer een genotvolle avond bezorgd.
Dank zij het succes van vorige opvoeringen kwam
men, thans voor de 5de maal in successie, een uitvoering verzorgen op de Kranenburg, waar in zaal
Schoenaker de fantastische klucht „De onbekende
wereld" door Anne Marie Kok en Johan Blaaser
werd opgevoerd.
De zaal was goed bezet toen voorzitter de heer
Hazewinkel allen verwelkomde en hierna T.A.O.
aan het woord liet. De spelers bleken in deze heropvoering weer uitstekend te spelen, mede dank zy
de goede regie van de heer Huidink uit Ampsen
(Lochem). Men kon lachen van begin tot einde.
T.A.O. bracht een blyspel, waarin voor amateurtoneel bijzonder veel aandacht was besteed aan elk
detail. Het publiek heeft dan ook zeer genoten. Na
afloop was er een gezellig bal.

BAD- EN STRANDMODE '64

vlindercollectie

DE POSTDUIVEN VLIEGEN WEER
Leden van de postduivenver. „De Luchtbode" namen voor het eerst in het nieuwe seizoen aan een
wedvlucht deel vanaf Vilvoorde over een afstand
van 185 kilometer. De duiven wei-den om 7.15 uur
gelost en vlogen met z.w.wind.
Aankomst eerste duif 9.11.31 uur en vloog met een
snelheid van 1595 meter per minuut. Laatst binnenkomende om 9.38.54 en deze duif vloog met een
snelheid van 1291 meter per minuut. De prijzen
werden als volgt behaald: H. Doornink l, 6, 12, 13
en 18; H. J. Bosveld 2, 5, 8, 'J, 15; H. Zweverink 3
en 4; B. J. Hendriksen 7 en l 1; G. J. .Jansen 10, 11,
16 en 17.

K&ïrDampo
EXAMEN BEDRIJFSLEEB
Utgaande van de Vereniging ter l.evordering van
het Land-, Tuinbouw- en Huishoudonderwijs op
Chr. grondslag te Vorden werd een cursus bedryfsleer georganiseerd. Deze cursus welke aanving op
l oktober 1963 en eindigde op 13 mei j.l. werd door
14 cursisten gevolgd. Als commissie van toezicht
fungeerden hierbij de heren A. J. Lenselink, A. G.
Mennink en G. W. Winkel, en als leraren de heren
G. J. Bannink, directeur van de Bijz. Lag. Landbouwschool en E. Snoeijink, lei-aar aan die school.
Door beide laatstgenoemde heren en de heer D. W.
Scholts, Inspecteur by het landbouwonderwijs, werd
het eindexamen afgenomen; tevens was hierbij tegenwoordig de voorzitjg^van de Schoolvereniging,
de heer A. J. Lenselin^^
Het rijksdiploma werd toegekend aan de navolgende cursisten: J. Groot Jebbink, W. (iroot Nuelend
en R. (J. M e n n i n k uit V o r d e n ; H. A a l p o i , > n []. V
uit Gorssel; E. M. Jimmink, D. H. I'ardijs, G. J.
Rietman en B. Rossel «^Warnsveld; D. J. Menkveld en B. Smeitink i^Biengelo (Gld.), alsmede
de heer E. J. Markern^ruit Barehem.
Een der cursisten dankte de leraren voor het genoten onderwijs en bood hun een blijk van waard e r i n g aan.

ETBAL
Reeds direct na de aftrap in de wedstrijd Vorden
IV—Zutphania IV nam Vorden met l—O de leiding toen een combinatie tussen Wiekart en Stapper door eerstgenoemde doeltreffend werd afgerond, üij een schermutseling voor het Vorden-doei
bracht de r.binnen der bezoekers de stand in evenwicht l—1. Het was opnieuw Wiekart die hierna
zijn ploeg aan een voorsprong hielp 2—1. Een blunPUROL-POEDER
der in de Vordense defensie stelde de Zutphaniamidvoor instaat er 2—2 van te maken. Vlak voor
de rust werd het door de r.buiten van Zutphania
KOE ONDER TREIN
zelfs 2—3.
Na vijftien minuten spelen in de tweede helft kreeg /aterdaga\ond is uit een weiland ter hoogte van tic
Mispelkampweg een koe los gebroken en gcgicpen door
Vorden een strafschop wegens hands toegewezen.
r
Stapper bracht hieruit de balans weer in evenwicht de trein /utphen Winterswijk die daar juist om LM.L!. >
uur
passeerde.
3—3. Mven l a t e r herhaalde zich deze situatie en
ook d"/,e keer maakte Stapper geen fout 4—3. De Het dier werd op slag gedood en was eigendom v a n de
bezoekers kwamen nu fel terug en door hun mid- heer Rouwenhorst (Biesterveld). Persoonlijke ongelukken deden /ich niet voor. De trein was aan de v o o i / i j d e
voor k w a m e n de partij'en weer naast elkaar-, waarna
een k w a r t i e r voor tijd de Zutphania r.binnen met en aan de a u t o m a t i s c h e koppeling beschadigd en kon
een p i a c h t ig schot nummer 5 voor zijn ploeg scoor- na een oponthoud van (i minuten de reis voortzetten.
de. Dezelfde .speler bepaalde de eindstand op 4—6.
BIOSCOOP
„West-end Jungle".
A.s. zondag 2.30 uur
Deze f i l m geeft een zeer duidelijk beeld van de
ontwikkeling van de prostitutie in Londen na invoering van het strenge „tippelverbod" en is een
even duidelijke waarschmuwing om deze zelfkant
van de samenleving zoveel mogelijk te schuwen en
ATTENTIE!!!
te mijden.
/ij, die het a.s. seizoen willen voetballen voor de
GESLAAGD
V.V. .,Vorden" worden verzocht zich zo spoedig
Te
Utrecht
slaagde
de heer Th. Schoenaker, Kramogelijk op te geven. Junioren (vanaf 12 jaar) bij
nenburg, voor het diploma Verkoopkunde voor
H. v.d. Barg, Molenweg 31 en Senioren bij J. KosKleinhandel in Vlees.
ter. Knkwcg 10.
VALKENHEIDE
Zondag a.s. speelt Vorden I de laatste competitie- De heer Spanhaak vertelde op de dinsdagavond gehouwedstrijd en wel tegen Keyenburgse Boys. Deze den bijeenkomst van de Herv. Vrouwengroep over het
wedstrijd is overigens van geen enkel belang meer. opvoedingsinternaat voor moeilijke jongens „ValkenDatzelfde geldt voor de ontmoeting Be Quick V— heide".
De jongens die vaak door de kinderrechter op ValkenVorden III.
Bij de j u n i o r e n wordt gespeeld: Wilh.SSS A—Vor- heide worden geplaatst, zijn in de leeftijd van 13 tot
den A ; l,'aak A—Vorden B; Vorden D—AZC G en 20 jaar en leren hier aan de technische school een vak.
Door de maatschappelijke werker wordt het contact tusVorden E—Wilh.SSS D.
sen de vereniging en de ouders der jongens onderhouden. Dit contact is zeer belangrijk, want hierdoor blijkt
DRUK BEZOCHTE MEIMARKT
V i i j d a g werd weer de traditionele mcimarkt gehouden, dikwijls dat de achtergrond van de moeilijkheden de/c r
w a a i v o o r veel belangstelling (veelal huisvrouwen) be- jongens in de ge/.innen schuilt, /onder dal de ouders
slond. Kr waren veel kramen die over het algemeen zich daarvan bewust zijn. Hoewel niet alle jongens „op
hun pootjes" terecht komen, vinden velen de weg naar
goede /aken hebben gedaan.
l i e t bestuur van de Vordense Marktvereniging had als een geordende samenleving terug.
speciale a t t r a c t i e een gratis verloting georganiseerd, De heer Spanhaak vertelde veel bij/onderhcden ovci
/ijn werk en vond bij de dames een aandachtig gehoor.
waarvoor 30 prijzen beschikbaar waren gesteld.

-puistjes

Vorden I - Keijenburgse Boys l

Het RODE KRUIS helpt allen altijd!

Helpt allen één keer per jaar het RODE KRUIS
Kollekte van 25 mei t.e.m. 6 juni a.s,

FRIVOLY
Helanca-jaquard
Maten 38-44

TORETTA
Helanca-jacquard
Maten 38 - 44

MODEHUIS

Üisscl
^——^^VORI

RATTI-NIEUWS
Op Tweede l ' i n k s t e r d a g speelde Ratti 3 een uitwedstrijd tegen Zutphen l en wist deze met 7—6
te winnen.
In deze ontmoeting toonde het derde elftal, ook
na de rust over voldoende uithoudingsvermogen te
h e / i t t e n om de in eerste helft vergaarde winst te
behouden. Hoewel men met enkele invallers moest
spelen bleek reeds in de eerste helft, dat er schot
in de voorhoede zat. V. d. Logt opende de score
voor de Rattianen en wist uit een vrye trap de stand
• >P (\ 2 te brengen. Ook het derde doelpunt, uit een
mooie pass van B. Jansen kwam op zijn naam te
s t a a n (O—3), waarna de Zutphenaren tegenscoorden (1—3). Met rust was de stand l—4 in Ratti's
voordeel.
Na de thee vielen er aan weerszijden nog vele doelp u n t e n . R a t t i scoorde nog 3 X , de tegenpary 5 X,
waardoor de eindstand 7—(> in Ratti's voordeel
werd.
K a t t i A verloor de uitwedstrijd tegen Almen A
">et l l , t e r w i j l Ratti B thuis met 3—O van Socii
C won.
A.s. zondag zijn de senioren vry. Zaterdag speelt
R a t t i A uit tegen Zutphen A en Ratti B uit tegen
l : < - Quick F.
Z W E M B A D GEOPEND
Op de Vordense bad- cu zweminrichting „In de Dennen" wapperde /aterdag j.l. de vaderlandse driekleur
(en leken dat het bad voor zwemliefhebbers weer was
opengesteld.
A l v o r e n s de t a l r i j k e aanwezigen op het water werden
losgelaten weid de ceremoniële opening verricht door
de sekrctaris van het bestuur, de heer J. V. Plas. Deze
wees erop dal hei de dertigste- maal is dat het bad wordt
geopend. Dertig jaar geleden heeft Vorden de spits afgebeten door een modern /wembad te openen. Veel gemeenten uit. de omtrek, die hierop jaloers waren, zijn
nog jaloerser geworden nu liet bad vorig j a a r geheel gemoderniseerd is en aan alle daartoe gestelde eisen aangepast. Nu ook de ingang van het terrein is vernieuwd
en een passende beplanting om het terrein is aangelegd,
is hei bad klaar. Ook om het bad zelf is weer het een en
ander gebeurd terwijl het geheel wordt opgefleurd door
een a a n t a l prachtige bloembaken.
In hei bij/onder heette de heer Plas welkom de heer
I . a m m e r s , die vanaf de oprichting in het bestuur zitting
heeft. Spr. hoopte verder dat de badtneester en zijn
\ r o u w een si ra lende zomer tegemoet zouden gaan en
wenste ook de kassier een goede ontvangst en de exploil a n t \ a n het theehuis een behoorlijke omzet. Reeds deze
middag en de beide l'niksicrdagen werd er ceu zeer druk
gehmik g e m a a k t van liet bad. Niet alleen door Vordenaren maai ook door inwoners uit omliggende emeenten
en enkele vjoege vakantiegangers.

Ctir. Landbouwlniishoudschool - Vorden

Bij de VIVO
bent u altijd beter af!

Nutskleuterscbool - Vorden

DAME GEVRAAGD
die tijdens de middagpauze,
toezicht wil uitoefenen.

van

Aangifte van
nieuwe leerlingen

12.15—1.05 uur

op maandag en dinsdag, respectievelijk 25
en 26 mei a.s. van half drie (ot half vier
in de Nutskleuterschool,

Soll. en inl. bij de directrice.

ANANAS

O.99

(heerlijk met slagroom)
2 blik . . . .

BESTEL VROEGTIJDIG:
Rollades
Biefstuk
Rib
Blinde-vinken
Rosbief
Katbonade
Rund-, Varkens- en
Kalfsvlees

ZWARTE

1.O9

KERSEN pot a /. liter
geen 139 maar

Verder alles wat u wenst.

AUGURKEN
ZOETZUUR

of op vrijdag 29 mei a.s. des avonds van
half acht tot negen uur, bij het bestuurslid
Mevr. E. Meerbeek-Langwerden, Stationsweg 15. alhier.

Voor de ZONDAG

De kinderen moeten om tot de kleuterschool toegelaten te worden de leeftijd van 4 jaren hebben
bereikt. Het nieuwe cursus-jaar begint dinsdag
25 augustus 1964. Kinderen, die op deze datum nog
geen 4 jaar zijn kunnen op de rrsrrvrlijst worden
geplaatst.
'Bij

de

het

trouwboekje

meebrengen'.

Burg. Galleéstraat 4 2 - Telefoon 1451

JUWEEL
VERF

Koel serveren
Gezinsfles . .

1• •£_
29
v

BLOOKER
pak 500 gram
geen 249 maar

1.49

Op onderstaande n u m m e r s zijn de prijzen gevallen:
8
24
123
17(.
203
246

248
278
327
340
490
HOO

8.'H
893
910
917
927

1040
1078
1112
1122
1144
1229

•2 <u
Ou

J. van Zeeburg

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

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

Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 mei t/m 27 mei '64

Ook voor effectenzaken

VERKRIJGBAAR BIJ

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

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

w

1 270
J 383
1478

De marktcotnmissie

100 gram . . .

N
•J

1232
1247

AUTO-VERHUUR

Huur PHIL1PSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

MEIMARKT te Vorden

'Voor zover nog niet in ontvangst genomen .kunnen
de prijzen bij de C.L.V. ..de Kendr.-u-ht" worden
afgehaald.

PALINGWORST

^ 3

Set t^o.

UITSLAG GRATIS VERLOTING

DRUIVENSAP

H
<

uj

Vorden

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

Slagerij M. G.JANSEN

geen 69 maar

CACAO

aangifte

Siemerink

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217

ONZE BANK!

DE

en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Aan- en verkoop.

BEKENDE VIVO WINKELIERS

• Verzilvering van coupons en dividendbewijzen.
^

YIVO kruideniers:

Óteed*„a6ert KISTEMAKER-OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FR, KRUIP, 't Hoge

- en strandmode
Geniet van zon en water met een leuk BADPAK:
nieuwste dessins en modellen in
NYLON - HELANCA - LASTEX - COTTON
Heren en jongens ZWEMSLIPS en BROEKJES in
NYLON
HELANCA
LASTEX
BADMUTSEN

BADTASSEN
STRANDBALLEN

IDUIKMASKERS

-

ZWEMBANDEN
ZWEMVLIEZEN

Weer voorradig
verse haantjes
f 1.75 per % kg.
Graag vroegtijdig
bestellen.

* Behandeling van claims
en stockdividenden.

Poeliersbedrijf „ROVO"

• Open en gesloten bewaarneming.

Rosse) Robbertsen
tel. 1283 - tel. 12H

* Beleggingsadviezen.

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden
ILC3BKP

Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

SNORKELS

f7.65 per fles

Martens

KEUNE

Zutphenseweg 15 a

SPORTHANDEL

Bij 2 pakjes Spar-thee —10 pet
l zak knabbelkoeken van 80 et voor 59 cl
2 bl. Spar-appelmoes
1 z. fruitsticks
8 repen
2 p. pudding z.s.
2 p. pudding in.s.
2 p. tfiamrijst extra
l fl. geconcentreerde pronto
l fl. koffiemelk | Itr.
l fl. koffiemelk "l Itr.
100 gram saksische leverworst
200 gram boterhamworst
BIJ AANKOOP VAN:
l zak ^ 375 gr. toffeemelange
l pakje petit beurre voor

139 et
69 et
100 et
52 et
72 et
120 et
59 et
104
187 et
35 et
49 et
98 et
45 et

14 et zegelvoordeel
14 et zegelvoordeel
20 et zegelvoordeel
10 et zegelvoordeel
14 et zegelvoordeel
24 et zegelvoordeel
12 et zegelvoordeel
et21 et zegelvoordeel
37 et zegelvoordeel
3 et zegelvoordeel
5 et zegel v oordeel
10 et zegelvoordeel
4 et zegelvoordeel

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Koop geen wasautomaat
of elektrisch huishoudelijk apparaat,
aluorens uw erkende installateur
geraadpleegd te
hebben, die U bij elke storing helpen kan.

Volautom. Wasmachine
vanaf

f 798.-

Langzaamwassers
met verwarming

Wij demonsteren u geheel vrijblijvend
aan de zaak, of eventueel bij u thuis
de nieuwste

VOLAUTOMATISCHE

wasmachine

f 313

Langzaamwassers
combinaties met verwarming f 498.-

Snelwassers
vanaf

f 154.—

vanaf

f 125.—

Centrifuges

Bnleefd aanbevelen^

Fa. Klein Lebbink

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden.
J. W. Sloetjes
H. J. Sloetjes-Wassink
Vorden, mei 1964.
Zutphenseweg 4la.
SCOOTER te koop,
Lambretta 170 c.c.
Km.-stand 26000.
J. Vlogman, P. Potterstraat 67, Zutphen.
G.oh. DAMES1UJW1EL te
koop.
Beerning, Raadhuisstr. 9.
Te koop: nieuw zwaar
verzilverde Cassette.
Modern model.
Geheel
compleet, f 245.—.
Brieven onder letter G
bureau v.d. blad.
Te koop 3 ha. zwaar
gemest HOOIGRAS.
Gosselink's Pluimveebeclrijf, Wichmond.
Te koop nog enkele ingeruilde HANDMAAIMACHINES.
Henk van Ark, Tel. 1554.
Te koop r.b. STIERKALF. H. J. Winkelman,
B 40.

BEN JOLINK

ALBERS' zelfbediening

en

HENNY

POORTERMAN

geven U, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op vrijdag
29 mei om 11 uur in het Gemeentehuis te
Vorden.

brengt deze week
een lawine van koopjes

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in de
Herv. Kerk te Vorden, door de Weleerw.
Heer Ds. J. J. van Zorge.

Dat doet u op „SHELL BUTAGAS" en met
ons als leverancier! Wij demonstreren graag
het mooie, handige „SHELL BUTAGAS'-fornuis. Natuurlijk zonder verplichtingen voor u!

Hummelo, Zelhemseweg 9
Mei 1964

Vorden, Delden B 31

Toekomstig adres: B 31, Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren na de kerkdienst
tot 5 uur in zaal Brandenbarg.

DE FLES MET 13 kg BUTAGAS
Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

G.EMSBROEK i Zn. c.v. - Vorden

Zaterdag 23 mei hopen onze geliefde ouders
en grootouders

Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, 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
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

H. J. HEUVELINK
D. HEUVELINK-SCHONEVELD
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen.
Warnsveld, mei 1964.
Oude Borculoseweg 10.
Gelegenheid tot feliciteren op Woensdag 27
mei van 3—4.30 uur in ,,de Pauw" te Warnsveld.

Beste BIGGEN te koop.
Erven Groot Jebbink,
't Haller, Linde.

BIGGEN te koop.
B. \V orrts, „Bonekamp",
Linde E 43.

GELTIN K

Geerdien en Gerrit
Dinie en Harry
Gerrit
Dick

Te koop dr. V A R K E N S ,
a.d. I r l l i i i f j . en drkrijpc
B.B. /EUG.JKS.
H. J. Graaskamp, ,,Nieuw
\\ ctHH-kcr". I) 30,
Vorden, Tel. 1602.

Tomatenplanten

X

G. J. VRUGGINK
VRUGGINK-TOONK

hun zilveren huwelijksdag te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge- i
spaard mogen blijven is de wens van
N
en \\ ini
en Hanneke
Toonk
en Opa Vruggink

Gelegenheid tot feliciteren des n.m. van half
vier tot vijf uur in zaal Bakker te Vorden.

Perkplanten

Bejaardenkring

Fa. Gebr. Kettelerij

Bijeenkomst volgende week donderdag

Tel. 1508, Vorden

Zoekt u voor uw geld
een

inn?
Obligaties v. het N.V
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 43-%
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Aeroxon vliegeiivangers. nu 10 stuks voor
Grote stukken badzeep voor
l.', k i l o soda voor

79 et
49 et
39 et

Hotel thee 100 gram 75 et, deze week .'{ h a l e n , maar 2 betalen
Grote potten meikersen op sap, slechts
129 et
!> Unakworsten voor
98 et

Profiteer hiervan, dit komt nooit weer: bij elke kilo suiker,
l pot Teo aardbeienjam v a n 110 et voor
90 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

28 mei om 2.15 uur

II

X
X
X
X
X
X
X

Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
brengt ter openbare kennis dat ingevolge artikel
f?7, Ie lid sub. 4, van de OnteigeningswjB^al
worden overgegaan tot onteigening van de ^^^''rende goederen, waarover ter uitvoering van de
herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen
met bebouwingsvoorschriften der gemeente Vorden 1962, vastgesteld bij raadsbesluit dd. 24 oktober 1962 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland dd. 6 januari 1964 nr.
168/142-3306, de beschikking moet worden verkregen ten behoeve van woningbouw en de aanleg
van wegen en plantsoenen in het z.g.

„Plan Boonk"
De onteigening geschiedt ten name van de gemeente
Vorden en betreft de percelen kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie K nr. 3046 groot 1.40.50
ha. en K 2104 groot 1.30.90 ha.
De op deze voorgenomen onteigening betrekking
hebbende stukken liggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 80, 2e lid van de Onteigeningswet,
(er secretarie dezer gemeente, gedurende het tijdvak
van 21 mei 1964 tot en met 19 juni 1964, voor
een ieder ter inzage.
Binnen 14 dagen na verloop van de ter visie legging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bezwaren tegen de voorgenomen onteigening bij de
gemeenteraad van Vorden indienen.

Fa. J.W.ALBERS
Vorden

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Vorden,
A. J. Lenselink, loco-burgemeester

in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Chr. Jongensver. „Samuël"
Chr. Meisjesver. „Lenteklokjes"

Jaarfeest
op a.s. zaterdag 23 mei in Irene.
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.25. Kinderen f 0.75.

Voor THUIS en op VAKANTIE:
Ideaie vrijctijds-bedden, o p s o u w b a a r , in vele st;imlen te stellen
frisse l i n t e n of prachtige dessins.
Roestwerend frame

reeds vanaf f 25.—

Opvouwbare tafels, stoelen en fauteuils, o.a.
handige kampeer-tninstoel niet beuken armleggrrs. frisse streepstof, opvouwbaar tot 55x50 cm nu extra voordelig
dessins.

Slaap/akken. d c k c u m o d e l .

met dons. leacril, dralon of wol,

effen of mooie dessins.

MARTENS
Sporthandel

-

A.N.W.B.-ter.tenverhuurder

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief

PROBEER
DE NIEUWE
PUCH
SKYBOLT

Het Rode Kruis staat het gehele jaar voor u
klaar. Staat u één keer per jaar financieel klaar
voor het Rode Kruis.
Onze geestdriftige kollektanten verzoeken
wij ook dit jaar vriendelijk, hun onmisbare
medewerking te verlenen.
Skyboltf 895.6 modellen v.a.
l 710.-

Verschillende schetsjes worden opgevoerd, afgewisseld door muziek.

Het Comité:
11. Polmer,

Zutphenseweg 38, vcrtegenw.

J. A. Bleumink. D 4

H. J. Ruiterkamp, E 33

G. Brummelman. Gr. v. Jjimh. Stirumstr.

Als hoogtepunt het blijspel

\V . ter Haar, v. Bramerenstr. 2

J. G. Wassink. C 132

Detective Karl Blomkwist

.1. K e t t e l e r i j . K IOL'

J. \Vesselink, Molenwcg 30

Kaartverkoop vanaf 7 uur aan de zaal.

f 12.50

Luchtbedden, iu diverse modellen, effen en moderne bedrukte

Vorden, 20 mei 1964.

met Mevr. Hazekamp.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

148 et
99 et
49 et

GEMEENTE VORDEN

Op dinsdag 26 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders en kinderen

Vorden, mei 1964.
,,Stroetman"

VOLOP

Nog volop Hotel koffie voor de oude prijs, per 250 gr.
Choc. hagel 1] /.akjes (<i()0 gram)
Diverse soorten drop, 3 zakjes voor

ONTEIGENING

Gelegenheid tot feliciteren van 3—4.30 uur
in zaal Eskes.
^R

Miny
Wim
Opoe
Opoe

49 et

Nieuwstad 5

Vorden, mei 1964.
,,'t Voorschotje"

H. G.

65 et
159 et

149 et
99 et
99 et
89 et
39 et

Depot fa. Hobbel. Zevenbergen

15 BIGGEN te koop.
B. Ronwenhorst, ,,den
Kerkhof", Vorden.
Te koop toom BIGGEN,
goed bevl. PINK, zw.b.
VAARSKALF en r.b.
STIERKALF.
G. Vliem, ,,de Eersteling".

89 et

Grote afslag Maxwell poederkoffie nu per pot
Koopmans h a v e r m o u t . '2 pakken voor
Vitella instantpudding, 3 pakjes
/ u i \ e r e Siam rijst. '2 /ak (l kilo)
Vanillesuiker, 10 zakjes voor

Dorpsstraat

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van

Te koop dckrijpc DKKBERKN en 4 zw. BIG(;KN. H. J. Riotnian.
Warkcnscwcg 6, Warnsvcld.

179 et

gram mooie pruimen nu voor
gram heerlijke zoete rozijnen
gram v.v. Goudse kaas
gram zure zult nu

NIJENHUIS

G. NIJENHUIS-KLEIN
Te koop 3 toom BIGGEN
C. G. Vliem, Wensinkhof
E 52.

TUIN- en BLOEMZflDEN

Dinsdag 2(> mei hopen onze lieve ouders en
grootouders

//.

:")()()
500
500
200

69 et

DE STUNT VAN I)K WEEK!!!!

VOOR AL UW
3 tomen BIGGEN te koop
bij J. W. Wesselink,
"l llshoff.

139 et

/ u i x t - r c appelsap. uu 2 grote flessen voor
Roomzachte slasaus per grote fles
Tjitcrsflrssrii limonadesiroop nu voor

Joh. \orde, Burg. Galléestr. 10

Tragter

Zutphenseweg
Telefoon 1256

K. 11. \orde. C 42

TE KOOP aangeboden:

De Speciaalzaak

Voor Batavus en Zundapp

toch ook uw zaak?

Bromfietsen

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

naar de dealer voor Vorden:

H. W. Groot Enzerink

Zaal Langeler

—

Hengelo Gld,

Dansen
VOOR UW

GEMEENTE VORDEN

Orkest „The \Voodpeckers"

gazonmaaimachines

Spoedig GEVRAAGD

naar

te

HENK VAN ARK
Reklame vrijdagavond en zaterdag.
500 gram vet spek

80 et

200 gram boterhamworst

55 et

200 gram bloedworst

40 et

200 gram onlbijlspek

60 et

Vorden

bij middenstandszaak

KANTOORBEDIENDE
mnl. of vrl., + 20 jaar.
Enige ervaring gewenst.
Brieven onder letter D. Bureau Contact.

M. Krijt, Dorpsstraat

„Plan Zuid"

üe koelkast
met ruimte
ook voor de
toekomst

Aan dr leden van de Damclub ..Vorden" wordt
medegedeeld, dat de

Oef en a vonden
tot nadere aankondiging ( i
worden stopgezet.

half aug.)

C.
J.
B.
(!.
H.

Hcsselink, voorz.
F. Geerken, secr.
H. Breuker, penningm.
v. Ooyen, comm.
Wansink, wedstr. leider

1 JUNI

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Vorden,
A. J. Lenselink,

voor al uw

Henyelsportarlikelen

Een 126 liter koelkast
en al voor f 298.—
Er zijn nu ook Sl^BlA-koelkasten
met een werkelijk diepvriesvak.

G. Emsbroek en Zn. cv

naar

Zutphenseweg 5
telefoon 1546
Vorden

„JAN HASSINK"
1 JUNI

Het N.l.P.O. (Nederlands Instituut voor de Publieke
Opinie) vraagt

Moeten uw meubelen

enqueleurs en enquetrices

nieuw overtrokken
of matrassen bijgevuld worden?

om als regel niaandag(avond) in hun gemeente
vraaggesprekken te houden aan de hand van vragenlijsten.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Min. leeftijd 21 jaar. Vraag inl. bij het N.I.P.O.,
Barendszplein 7, Amsterdam.
Vermeldt op uw brief letter KE.

Had u graag een nieuwe vloerbedekking of een nieuw behang
op uw muur?
Graag laten wij u onze stalen zien en maken
vrijblijvend prijsopgaaf.

\\ ij lessen u met

A. J. A. HELMINfK

nieuw materiaal

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

voor de

OUDE prijzen
zowel voor luxe auto als voor vrachtwagen.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Westend Jungle
(Pc

strijd

tegen

Vraagt u vrijblijvend inlichtingen en u bent
gelijk besloten:

„Welduurdere maar geen betere"
Erkende autorijschool

Zondag 24 mei, 8 uur

M.J.VLIELANDER
Telefoon (06750) (i02(i

Voor Vorden: garage BOES VELD

de ontucht)

Dorpsstraat

!!

Telef.

1329

Onthullingen over de prostitutie — Authentieke opnamen.
VOOR U\V

l

Toegang 18 jaar

j

loco-burgcmeester

bruining
en bescherming
Piomaderm f2.95

MOP'?,

sniOOLREJSJK R.K. SCHOOL KRANENBURG
Hei afgelopen weekend hebben de leerlingen van
de hoogste klassen van de R.K. School Kranenburg
O.I.V. hel v o l t a l l i g onderwijxend personeel hun jaarlijkse- schoolreisje gemaakt.
Ken 7f> k i n d e r e n vertrokken 's morgens om 7 uur
in :; bussen. Het weer was uitstekend en via Zutp h t e r i , A r n h e m en de bloeiende boomgaarden in de
Cet uwe reed men n a a r fort. Loeveslein. Hier werd
pei' roeibootje «Ie IVrgse Maas overgestoken, waarna onder deskundige l e i d i n g een rondgang werd
gemaakt, door liet oude slot Koevestein, dat vooral
grote bekendheid heeft, gekregen door Hugo de
Groot en diens ontsnapping in een boekenkist. Veel
bekijks trokken de ridderzaal en de oude staatsgevangenis.
Nadat de inwendige mens was versterkt ging het
in snel tempo in de richting Waalwijk, waar de
Maas werd overgestoken. In Kaatsheuvel bracht
men hierna enige uren zoek in het prachtige ontspanningspark „de Efteling", waar vooral het
sprookjesboa, de vy'vers, speeltuin e.a. de grootste
attractie vormden voor de jeugd. Tegen 4 uur vertrok men hier weer, waarna op de terugreis in
Velp bij Grave enige uren werd genoten in de grote
speeltuin, aldaar. Om i» uur arriveerde het jeugdige
;ehap uiterst voldaan weer bij de finish.

V.V0. Vorden in het diamant.

Hengelaars

1 JUNI

ü)e op deze voorgenomen onteigening betrek k ing
hebbende stukken liggen overeenkomstig het bepaalde i u artikel HO. 2e lid van de Onteigeningswet.
ter secretarie dezer gemeente, gedurende het tijdvak
van 21 mei 1964 tot en met l') juni l%4. voor
een ieder ter inzage.

Vorden, 20 mei 1964.

1 JUNI

H.H.

De onteigening geschiedt ten name van de gemeente
Vorden en betreft de percelen kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie K nr. 3404 groot -.-.03 ba.,
n r. 3406 groot -.01.05 ha. en nr. 3393 groot
1.44.60 lui.

Binnen 14 dagen na verloop van de ter visie legging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bezwaren tegen de voorgenomen onteigening bij de
gemeenteraad van Vorden indienen.

Het bestuur:

NUTSKLEUTEKSCHOOL

Volgende week staat de gelegenheid open om de
k i n d e r e n op te geven die in augustus, wanneer het
nieuwe schooljaar begint, op school hopen te komen.
Dagen en tijden worden per advertentie in dit numONTEIGENING
mer bekend gemaakt.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden Denkt u er wel aan uw trouwboekje mee te brenbrengt ter openbare kennis dat ingevolge artikel gen?
.IA A U F E K S T JEUGDVERENIGINGEN
ff7, Ie lid sub. 4, van de Onteigeningswet zal
worden overgegaan tot onteigening van de onroe^- Het is al wel wat laat in dé tijd, maar toch hoopt
rende goederen, waarover ter uitvoering van de de jeugd op veel publiek, wanneer a.s. zaterdag de
herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen jongensclub Samuël en de meisjesclub Lenteklokjes
hun jaarfeest in Irene houden.
met bebouwingsvoorschrifteii der gemeente Vor- Behalve enkele kleine schetsjes, o.a. van een paar
den 1962, vastgesteld bij raadsbesluit dd. 24 okto- lustige vagebonden, en wat muziek wordt een
ber 1962 en goedgekeurd bij besluit van Gedepu- prachtig blijspel opgevoerd: „Detective Karl Blomteerde Staten van Gelderland dd. 6 januari 1964 nr. kwisl". Kr is dus voor elk wat wils.
168/142-3306, de beschikking moet worden verkregen ten behoeve van woningbouw en de aanleg
van wegen en plantsoenen in het z.g.

SIGMA

Damclub „Vorden'"

3 showroomkasten

EMPO Rijwielfabriek

A.s. zaterdag 23 mei

Zutphenseweg 21 - Tclef. 06752-1

RODE KRUIS

Zij, die op de /o ijeslaagde herdenking van het eerste
lustrum van bet Comité Illoedplasma geweest zijn en de
daai- vci loonde Rode Kruisfilm hebben gezien, zullen
lol de overtuiging /iju gekomen ,,Wa( is een gezond
2,50 ra. x 1,00 ra. x 1,40 m. met opstand en lu\e mens toch rijk en wat moeien we dankbaar zijn voor
schuifdeuren. Geschikt voor winkel of magazijn. een goede gezondheid".
Wat verrieliten de Rode Kruis helpers, die zonder een
Tegen elk aannemelijk bod.
( e n t \eigoeding /o\eel \an hun vrije tijd geven voorde
lijdende mensheid, toch een mooie taak.
Ook wij kunnen helpen dat d i t . werk voortgang kan
vinden door in te tekenen op de lijsten van het Rode
Kruis, die binnenkort worden aangeboden.
H. B. Kmsbroek N.V.. Vorden
We weten h e i , er wordt dikwijls een beroep op onze
offervaardigheid gedaan, maar liet werk van het Rode
Kruis verdient ook ons a l l e r steun. De zieken zullen u
dankbaar /ijn voor uw hulp.

MtimiiiiKhitts
naar

Kntrcc: 1.25 — 1.50 — 1.75

HENK VAN ARK

Dr Algemene Ledenvergadering V.V.V. Vorden
welke woensdagavond in zaal Eskes plaats vond
onder leiding' van haar voorzitter burgemeester
Van A r k e l stond in het teken van het 60-jarig bestaan der vereniging.
^^
Na een kort welkomstwoord U^^niet talrijke aan\ve/,igen deelde de voorzitter mede dat ter gelegenheid van dit heugelijke feit een aantal extra festifiteiten en attracties op het programma staan. Zo
zal er o.m. op zaterdag 27 juni in hotel „Het Wapen van Vorden" door het bestuur van V.V.V. een
receptie worden gehouden. Het bestuur hoopt dat
zeer veel leden van V.V.V., van de plaatselijke verenigingen en Vordense Middenstand die dag ter
receptie zullen verschijnen.
Ter ere van dit jubileumjaar wordt een extra feestweek ingelast van zaterdag 25 juli tot en met zaterdag l augustus. Verder in de maanden juli en
augustus fotowedstrijden, wedstrijd voor de mooiste tuinen met geldprijzen van f 25,— tot ƒ 5,—.
Aan de fotowedstrijd voor amateurs kunnen zowel
ingezetenen uit Vorden als zomergasten deelnemen.
De kosten hieraan verbonden bedragen slechts 50
cent. Er zullen o foto's per persoon worden toegestaan in zwart-wit of in kleuren. Formaat 13 bij 18,
9 bij 13 of 9 bij 9. Tevens zal er tijdens de feestweek
een etalagewedstrijd voor de Vordense winkeliers
worden gehouden, die in het teken van de jubilerende vereniging zal moeten staan.
De jaarvergadering van de P r o v i n c i a l e Gelderse
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer zal op donderdag 18 juni te Vorden worden gehouden.
De banken van V.V.V. met bijbehorende papiermanden zijn alle weer geplaatst. J a m m e r aldus
de voorzitter dat de bank staande bij de „Maatsche
Bult" door onbekenden is vernield. V.V.V. heeft
echter deze bank weer vernieuwd. De politie heeft
opdracht ontvangen tegen de daders streng op te
treden.
Aangaande het in Vorden te stichten Kampeercentrum in het Galgengoor achter de boerderij „Het
Lange End" deelde de voorzitter mede, dat tegen
de oprichting hiervan door enige landgoedeigenaren bexwaren bij Geel. Staten zijn ingediend doch
deze zijn door Ged. Staten ongegrond verklaard,
zodat thans voor genoemde landgoedeigenaren beroep bij de Kroon open staat, waarvan enige gebruik hebben gemaakt.
Het bestuur heeft besloten de kosten van deelname
aan de achtkastelentocht per rijwiel als volgt te
verhogen: van 50 cent op ƒ l,.— voor personen boven 16 jaar en van ƒ 0,25 op ƒ 0,50 voor personen
beneden die leeftyd. Voor de avondwandelingen
wordt de prijs verhoogd van 25 cent op 50 cent voor
iedere deelnemer, ongeacht de leeftijd. De gemeente Vorden verhoogde in 1964 i.v.m. dit 60-jarig jubileum het gemeentesubsidie van ƒ 400,- op ƒ 500,-.
Het jaarverslag van de secretaris, de heer G. W.
Kijerkamp, stond in het teken van het 50-jarige
bestaan van de Achtkastelentocht en memoreerde
in het kort. deze tocht waaraan plm. 600 personen
hadden deelgenomen, en waarbij aan de burgemeester een nieuwe Empofiets werd aangeboden.
Het m i n d e r gunstige weer heeft, geen invloed gehad op de vakantie<lrukte. De beschikbare hotel- en
peiisionruinite was weer goed bezet. De zomerhuisjes konden permanent 250 personen per week onderbrengen. Kr is evenwel nog een tekort aan dergelijke huisjes. In het verslagjaar werden door
1194 personen aan de a c h t k a s t e l e n t o c h t deelgeno-

men en 165 personen aan dr avondwandelingen. Ook
het touwtrekken trok grote belangstelling. De
folkloristische avonden met medewerking van de
Boerendansgroep „De Knupduukskes" uit Vorden
met medewerking van de Boerenkapel uit Zelhem
werden zeer geslaagd genoemd.
Voor het geven van een muziek- of zangconcert in
de muziektent bestond in het afgelopen jaar geen
animo.
Het ledental bedraagt momenteel 152.
Tenslotte werd de hoop uitgesproken dat dit jubileumjaar in alle opzichten een goed seizoen zou
mogen worden.
De penningmeester, de heer H. Luth, kon een batig
saldo meedelen.
Tot leden der kascommissir voor 1964 werden benoemd de heren Van der Woude en J. Dekker.
By de bestuursverkiezing werden de aftredende leden t.w. de heren G. W. K i j k e r k a m p en W. Kamp r r m a r i herkozen.
V e r v o l g e n s werd het zomerprogramma als volgt
samengesteld:

K l k e maandagavond, te b e g i n n e n (i j u l i en eindigendr .'H augustus, avondwandelingen, elke woensdagmiddag te beginnen l j u l i en eindigende 26 augustus de achtkasteientocht; zaterdag 10 juli demons t i a t i e van de gymnastiekver. „Sparta"; zaterdag
18 juli Kuitersport door de Landelyke ruitervere n i g i n g „De Graafschaprijders", terrein bij café
„Dn /on".
Tijdens de jubileumweek van zaterdag 25 juli tot
en mei: l augustus:
Zaterdagmiddag25 juli Opstijging Luchtballon van
de heer en mevrouw Koesman uit Den Haag op het
gemeentelijk sportterrein nabij het zwembad, met
d i x e r s e a t t r a c t i e s . Tijdens de feestweek een paar
avonden draaiorgelmuziek op het marktplein. Verder optreden van de Drumband van de muziekver.
„Concordia" in hun nieuwe uniform.
Maandag 27 of dinsdag 28 juli oriënteringsrit langs
de kastelen voor rijwiel, bromfietsen, motoren en
au!o's. Woensdag 29 juli gezellige markt en touwt r e k k e n . Zaterdag l augustus boerendansen doord'e
„Knupduukskes". De oriënteringsrit langs de kastelen zal op 10, 11 of 12 augustus worden herhaald.
Tegen half augustus wederom optreden van de Boerendansers, zeer waarschijnlijk met medewerking
van een Franse dansgroep.
Ken programma dus voor elck wat wils.
J'>ij de rondvraag deelde de voorzitter mede dat het
bestuur een aantal bierglazen heeft laten maken
ter h e r i n n e r i n g aan de achtkastelentocht, welke
verkrijgbaar zijn in hotels en café's en bij het secretariaat van V.V.V.
Dr heer Remmers bracht dr suggestie naar voren
tot het plaatsen van een aantal borden aan de toegangswegen met het opschrift Welkom in Vorden.
V.V.V. Vorden.
T e v e n s d a n k t e spr. de voorzitter, namens de Vordense Winkeliersvereniging, voor zijn bereidwilligheid steeds de a c h t k a s t e l e n t o c h t onder zijn leiding
te houden.
Verder werd lang gediscussieerd over mogelijkheden tot. het. houden van attracties na afloop van de
ballonopstijging met het doel de aanwezigen zolang
mogelijk in het dorp te houden, o.a. gelegenheid
n tot het, maken van een dansje.
Dr voorzitter dankte aan het slot allen die tot het
\v< Islagen van deze algemene ledenvergadering
hadden medegewerkt.

