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KERKDIENSTEN ZONDAG 12 DECEMBER
BIOSCOOP
Zondagavond 12 december draait in het NutsgeHer v. K e r k
bouw te Vorden de film: ,,Geheimagente in Gi10.00
uur
ds.
J.
J.
van Zorge
braltar", met in de hoofdrollen Gerard Barray en
7.15 uur ds. J. H. Jansen
Hildgarde Neff.
Ook de schoonheid van een vrouw kan falen
Kapel Wildenborch
Toegang 14 jaar.
10.00 uur ds. J. H. Jansen
BIJKSPOSTSPAARBANK
Geref. Kerk
Over de maand november jl. werd aan het postkantoor en het daaronder behorend ambtsgebied Voormiddags 10 uur ds. G. S. Oegema van Arneten behoeve van de rijkspostspaarbank ingelegd muiden. Bevestiging van ds. Th. P. van Belzen
Namiddags 3 uur ds. Th. P. van Belzen, intrede
een bedrag van ƒ 96.857,10 en uitbetaald
ƒ 86.714,66.
R. K. K e r k d o r p
VEILIG VERKEER VORDEN HEEFT
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis
GROTE PLANNEN

Onder voorzitterschap van de heer J. J. v. d. Peyl
hield de afdeling Vorden van het Verbond voor
Veilig Verkeer haar jaarlijkse ledenvergadering
welke zich tengevolge van de abnormaal slechte
weersomstandigheden in een matige belangstelling mocht verheugen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
Joh. J. van Dijk, bleek dat het ledental vrijwel
konstant is gebleven. Een bijzonder woord van
dank werd gebracht aan het gemeentebestuur
voor de vele verbeteringen welke op diverse punten in de gemeente aangebracht worden. De penningmeester, de heer Olthof, kon tot zijn blijdschap een batig saldo vermelden.
De aftredende bestuursleden, de heren van Dijk,
Gotink en Wolsing, werd herkozen. Uit de mededelingen van de voorzitter bleek vervolgens dat
de afdeling Vorden het komende seizoen grote
plannen heeft. Zo zal op maandag 24 januari de
bekende inspekteur Gosker, die op de T.V. voor
voor de jeugd verkeersonderwijs geeft, in zaal
Bakker een causerie houden over het onderwerp:
,,De mens in het verkeer". Hiervoor wordt grote
belangstelling verwacht.
Bij voldoende deelname zal wachtmeester Verheul
opnieuw een verkeerssleutelcursus houden. In februari is een speciale verkeersavond gepland in
de buurtschap Wildenborch, terwijl een speciale
serie dia's aangeschaft zal worden om te vertonen
op het bejaardencentrum ,,De Wehme". In samenwerking met de motorclub staan weer enige
filmavonden op het programma.
Getracht zal worden een kleine cursus EHBO van
plm. 4 avonden te organiseren, welke betrekking
zal hebben op ,,Hoe te handelen bij verkeersongevallen". Het bestuur zou hiervoor nu al graag een
voorlopige opgave van deelnemers hebben, om te
zien hoe dé leden hier tegenover staan.
De politie heeft op alle Vordense scholen de daar
aanwezige fietsen gekontroleerd. Dit onderzoek
is zeer nuttig gebleken, daar bij vele fietsen de
meest elementaire veiligheid grove mankementen
vertoonden. De ouders worden opgewekt om de
volle medewerking te verlenen temeer daar het
hier gaat om de veiligheid van hun kinderen. In
de toekomst zal doorlopend kontrole worden gehouden.
Na ueu
vcrd met opperwachtmeester der verkeersgroep Apeldoorn, de heer
Pijkstra, over diverse verkeersproblemen aangenaam gediscusieerd.

R. K. Kerk K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alle«n spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
WEEKEND-DD3NST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).
WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 68 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel kalm.
BURGELIJKE STAND
van l t.m. 7 december 1965
Geboren: Robertino Wilhelmus, zoon van J. J.
Böhmer en H. J. Bouwman.
Ondertrouwd: D. J. Rouwenhorst en G. J. Kieft.
L. Tjoonk en B. G. Rossel.
Gehuwd: J. Bosch en J. F. Velhorst.
Overleden: Geen.

Zondagssch^M dorp
A.s. zondag 12 december na het
zonda^Kschooluur kerstliturjïie
zingen in de kerk.

4p

T.M. ZATERDAG 11 DEC.
KUNNEN DE

prijsbonnen
VAN DE ST. NICOLAASAKTIE NOG VERZILVERD
WORDEN BIJ
Sigarenmagazijn

Boersma
Dorpsstraat — Vorden
N.B. Dit i» de uiterste termijn, na zaterdag
verliezen de bonnen hun geldigheid.
Bestuur Vordense Winkeliersvereniging

CHR. JONGEREN BIJEEN
De CJBTB en Chr. plattelandsmeisjes hielden in
zaal Eskes o.l.v. de heer A. J. Oltvoort sr., een
gekombineerde vergadering. Nadat de vergadering was geopend, besprak de heer Oltvoort een
kort onderwerp, waarbij hij ten eerste de vraag
stelde: Is onze hedendaagse maatschappij nog een
Christelijke maatschappij. Vervolgens wees spreker erop dat ook de overheid regeert bij de gratie
Gods. Vroeger ging men steeds voort in de voetstappen der ouders, doch in onze tijd worden de
dingen vaak uit een geheel ander oogpunt bezien.
Bij dit alles moeten we onze christelijke principes
vooropstellen.
Hierbij wees de heer Oltvoort op de zondagsheiliging en het onderwerpen aan de overheid. Spreker
eindigde met de vraag: Kunnen wij het christelijk
levenspeil op elk terrein nog handhaven?
Dit onderwerp werd in discussiegroepen besproken.
Hierna vertoonde de heer Dolphijn o.a. films over
de jubileum-Achtkastelentocht, motorsport op het
Zand te Hengelo en het Schuttersfeest te Ruurlo.
Medegedeeld werd dat op 19 januari a.s. in Arnhem de wintertoogdag zal worden gehouden. Verder zal voor heren en dames een cursus „Goed
van start" worden gegeven. Dit is een zgn. voorlichtingscursus bestaande uit 5 dagen verdeeld
over 5 weken. De gekombineerde kerstvergadering
vindt plaats op 17 december. Op de eerstvolgende
vergadering zal, wegens bedanken van de heer
Norde, een nieuwe ring-sekretaris worden gekozen.

SINT OP R. K.
TERSCHOOL
KRANE?
ENBU
URG
Vrijdagmiddag 3 december jl. kwart over een.
Vol verwachting kijkende kinderen, schuifelden
met bange, kloppende hartjes de kleuterschool
aan de Eikenlaan binnen. Allen waren in afwachting van de komst van St. Nicolaas, de grote
kindervriend bij uitstek.
Toen even later luid belgerinkel, en daar arriveerde het hoge gezelschap per auto, de Sint en zwarte Piet. De jeugd zong een prachtig welkomstlied,
waarna pastoor Bodewes ofm, zijn opwachting
maakte en de grijze bisschop en zijn helper, benevens de vele moeders, en de assistenten van me j.
Wolbert, verwelkomde.
St. Nicolaas was best te spreken over de kinderen
zodat allen een mooi kado kregen en volop snoep
van Piet; hij bracht ook hartelijk dank aan allen,
die daadwerkelijk en financieel hun steun aan dit
jaarlijkse festijn voor de kleuters hadden gegeven.
Helaas kon mej. Wolbert het grote feest van haar
pupillen niet meemaken, doordat haar onlangs
een ongeluk overkwam, maar zij werd niet vergeten en thuis met een bezoek vereerd. Sint deelde
mede, dat de juf goed vooruit gaat en hopenlijk
binnen niet al te lange tijd haar taak weer zal
kunnen voortzetten. Ook de medewerksters en
leerling-assistenten, die mede voor de organisatie
van dit feest hadden zorg gedragen, werden niet
vergeten en kregen een aardige herinnering.
DAMCLUB HIELD GONGWEDSTRIJDEN
Inplaats van het normale „langzame" tempo hield
de Vordense damclub DCV vrijdagavond in zaal
Eskes gongwedstrijden, waarvoor alle deelnemers
een prijsje hadden meegebracht.
In poule l werd Wentink, na een beslissingswedstrijd tegen Wansink gewonnen te hebben, winnaar.
In poule 2 werd Geerken winnaar, Jansen eindigde in poule 3 als winnaar, Esselink in poule 4,
Hulshof (na loting) in poule 5 en Nijenhuis werd
winnaar in poule 6.
Deze 6 poule-winnaars speelden vervolgens een
halve kompetitie tegen elkaar, waarvan de uitslagen waren:
Wentink—Geerken O—2; Nijenhuis—Jansen 2—0;
Hulshof—Esselink 2—0; Geerken—Nijenhuis 2—
0; Jansen—Hulshof O—2; Esselink—Wentink O—
2; Wentink—Nijenhuis O—2; Jansen—Esselink
2—0; Hulshof—Geerken l—1; Jansen—Geerken
1—1; Hulshof—Wentink 0—2; Esselink—Nijenhuis O—2; Jansen—Wentink O—2; Esselink—Geerken O—2; Hulshof—Nijenhuis O—2.
De eindstand werd 1. Nijenhuis (na beslissing),
8 punten; 2. Geerken, 8 punten; 3. Wentink, 6
punten; 4. Hulshof, 5 punten; 5. Jansen, 3 punten; 6. Esselink, O punten.
Door dit resultaat kwam Nijenhuis in het bezit
van de „Piet Dekker-wisselbeker". De poedelprijs
werd gewonnen door Esselink.

KLAPROOSKOLLEKTE
De onlangs in Vorden gehouden Klaprooskollekte
heeft het prachtige bedrag van ƒ 1566,26 opgebracht, meer dan ooit tevoren.
Vordenaren, hartelijk dank voor uw gulle gaven
OPBRENGST KOLLEKTE
en ook zeer veel dank aan alle kollektanten, die
De PIT-kollekte die in onze gemeente is gehou- hun tijd hiervoor gaven.
den, heeft ƒ 1221,— opgebracht.
Het Nederlands oorlogsgravenkomité

De CHU in de oppositie
In de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" hield de
afdeling Vorden van de CHU een openbare vergadering waarin als spreker optrad de heer drs.
D. F. van der Meij, lid van de 2e Kamer der Staten Generaal voor de CHU, met als onderwerp:
,,De CHU in de oppositie".
Nadat de voorzitter, de heer G. J. Bannink, de
spreker, de aanwezige leden alsmede de afgevaardigden uit Laren (Gld.), Hengelo (Gld.) en
Eefde een hartelijk welkom had toegeroepen, verkreeg de heer v. d. Meij het woord.
Spreker begon zijn betoog met er op te wijzen
dat bij de jongste Rijnmond-verkiezingen gebleken is dat een gedeelte van ons volk zijn stem
gaat uitbrengen op partijen, die schijnbaar demokratische rechtsorden nastreven, maar in werkelijkheid ondemokratische voorstaan. Vermoedelijk zijn het mensen die niet tegen de ontwikkelingen van deze tijd opkunnen.
De CHU is nu in de oppositie, maar wil wel een
positieve bijdr. leveren aan 't huidige regeringsbestel. De mening van sommigen als zou de CHU
liever met de liberalen samenwerken dan met de
socialisten, werd door spreker verworpen met de
woorden: De CHU heeft geen voorkeur. Verder
wees spreker er op dat de positie van het huidige
kabinet Cals niet sterk is. Dit blijkt nl. uit het
radio- en TV-beleid dat nog niet is opgelost, terwijl spreker ook wees op de Kamerdebatten; die
zowel door de regeringspartijen als de oppositiepartijen zijn gehouden. Vooral de aangekondigde
belastingvoorstellen waren niet welkom in de Kamer en de Kamer zou te klein geweest zijn als
dr. Vondeling in de oppositie zou hebben gezeten
en er gezegd zou zijn dat de belasting op de
schoenreparatie op een vergissing berustte.
De aangekondigde bezuinigingsplannen van de
overheid zijn niet indrukwekkend. Slechts 70 miljoen is bezuinigd dat is slechts 0,4 % van de 18
miljard, die men nodig heeft. Het optreden van
de regeringspartijen is twijfelachtig. In dit verband wees de spreker op de brief van de heer

Nederhorst, die de harmonie tussen KVP en
PvdA, geen goed heeft gedaan. Ook de AR wilde
graag andere belastingvoorstellen, maar werd
a.h.w. door zijn partners genegeerd.
De CHU heeft vooral kritiek op het financieelekonomisch beleid. Voor onze snel groeiende bevolking moeten veel kollektieve voorzieningen
worden getroffen zoals voor onderwijs, woningbouw, verkeer, rekreatie e.a. Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig dat moet komen uit de
belastingen en de besparingen.
Spreker vroeg zich af in welke ekonomische toestand wij thans verkeren en wilde daarom niet
alles tegelijk doen, want dit geeft een gespannen
sfeer op de arbeidsmarkt en dit heeft weer tot
gevolg een stijging van lonen en prijzen met een
niet ondenkbeeldig gevaar voor inflatie. Naar zijn
mening heeft de overheid hier te weinig rekening
mee gehouden en zal het jaar 1966 een zorgwekkend jaar voor ons worden. De loonontwikkeling
laat nu reeds zien dat wij hoger uitkomen dan het
Central-Planbureau heeft geraamd, zodat de inflatoire krachten nu reeds beginnen te woeden.
De konsumptiegoederen zullen 4% % stijgen, terwijl de vrijere loonpolitiek de prijzen nog hoger
zullen maken. In de omliggende landen zien wij
juist het gevaar van inflatie afnemen en hierdoor
wordt onze konkurrentie-positie t.o.v. het buitenland steeds moeilijker. Daar komt nog bij dat het
vertrouwen in de waardevastheid van het geld
sterk gaat afnemen.
Hierdoor lopen de besparingen terug terwijl er
juist veel nodig is in verband met onze sterke bevolkingsgroei.
Aan het slot van zijn boeiend betoog behandelde
spreker nog het beginsel van de CHU aan de
hand van art. 7 lid 3.
Na de pauze werden tal van vragen door de heer
v.d. Meij uitvoerig beantwoord en werd deze zeer
geslaagde avond met dankgebed door spreker besloten.

Groeiend volk, beperkte ruimte
De voorzitter van de AR-kiesvereniging, de heer
A. J. Lenselink, sprak op de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging in zaal Eskes
over bovengenoemd onderwerp.
Het bezoek was goed.
Na een kort welkomstwoord tot de aanwezigen te
hebben gesproken, kwam een bespreking aan de
orde inzake het al of niet samengaan bij de a.s.
verkiezingen met de CHU hier ter plaatse, om
gezamenlijk met een Prot. Chr. lijst uit te komen.
Men was algemeen van mening dat zulks aanbeveling verdiende.
^^
De kandidaatstelling voor del^rkiezingen van de
Provinciale Staten in de Statencentrale Zutphen,
werd door de vergadering onveranderd goedge•>-d.
De heer Lenselink, het
gon met te zeggen dat de omvang en de groei
van de bevolking van beslissende invloed zijn op
de welvaart die kan wordendfcreikt. In dit verband zou beter worden gesJ^^Ken van de ,,leefbaarheid" van het bestaan, omdat het begrip
„welvaart" door velen vaak nog uitsluitend ekonomisch worden geïnterpreteerd. Door de buitengewone snelle toename van de wereldbevolking,
die met name in de twintigste eeuw is opgetreden,
worden wij, aldus spreker, gekonfronteerd met
een benauwend vraagstuk van formidabele omvang. Bedroeg de wereldbevolking omstreeks 1900
ruim 1810 miljoen, in 1960 was dit reeds 2950
miljoen. Bevolkingsdeskundigen hebben berekend
dat de wereldbevolking momenteel met ca. 1,8 %
per jaar toeneemt, wat betekent dat er elk jaar
zo'n 50 miljoen mensen bijkomen. Voor het jaar
2000 verwacht men daarom een bevolkingsaantal
van ruim 6 miljard. De bevolkingsgroei is in
hoofdzaak veroorzaakt door de sterke daling van
de sterftecijfers.
In ons land zien wij het volgende verloop van de
sterftecijfers (per 1000 inwoners) van 1846-1850
was dit 28,4 en in 1959 7,6. In de Europese landen
en in de Verenigde Staten is de daling van het
sterftecijfer gepaard gegaan met een daling van
het geboortecijfer. Nederland is het land met de
grootste bevolkingsdichtheid namenlijk 360 inwoners per km2. Is ons land nu overbevolkt, zo vroeg
spreker? Wij moeten hierbij duidelijk onderscheiden wat met het begrip „overbevolking" wordt
bedoeld. Indien wij dit begrip in uitsluitend „ekonomische" zin hanteren, gaat het om de vraag
of onze groeiende bevolking werkgelegenheid kan
blijven vinden, zodat iedereen op behoorlijke wijze
in zijn levensonderhoud kan voorzien. Vanuit dit
gezichtspunt behoeft men niet spoedig van een
overbevolking te spreken. Men kan doorgaan met
het bouwen van fabrieken, enz., men kan b.v. liet
hele westen en ook andere delen van ons land tot
een soort Ruhrgebied laten (ver)worden. Dit vergt
natuurlijk grote investeringen, maar ekonomisch
zal dit zeker rendabel zijn. Men kan dan misschien wel 30 of 40 miljoen mensen „opbergen".
Doch het gaat niet alleen om het ekonomisch aspekt, het gaat nl. ook om de planologische kant,
hot vinden van ruimte om het leven naar al zijn
aspekten goed te kunnen doen funktioneren.
Naast het werken dus ook het wonen, de rekreaite, de zorg voor het landschap. Vanuit deze gezichtshoek gezien staan wij, zo vervolgde spreker,
in ons land inderdaad voor een levensgroot probleem. En ieder kan dit in zijn eigen omgeving
waarnemen als hij kijkt naar het nog steeds
voortdurende woningvraagstuk en naar onze overvolle wegen, de ontluistering van het landschap,
om nog maar te zwijgen van de ontwarbare verkeerspuzzels tijdens de weekeinden op de wegen
naar de recreatiegebieden.

O.M.O.R.
erkend autorijsch<

t» De Eendracht
Telefoon 1619 of 1256

De hier opdoemende vraagstukken zullen dan ook
in het regeringsbeleid een centrale plaats moeten
innemen.
Naar de mening van de AR-partij zullen hier de
grote beleidsbeslissingen in de Nederlandse politiek in de komende decennia moeten vallen. Onze
verantwoordelijkheid is groot, want het welzijn
van de na ons komende geslachten hangt van een
juiste aanpak af.
Bij het nemen van maatregelen zal men uit moeten gaan van de prognose dat Nederland in 1980
15,25 miljoen en in 2000 20 miljoen inwoners zal
tellen. Teneinde deze bevolkingsaanwas te kunnen
opvangen dienen op een aantal gebieden voorzieningen tot stand gebracht te worden die zeer veel
geld zullen vragen o.a. de woningbouw. Hierbij
n Hn> voor een nieuwe wijk ter verigil
rangi:
rngvan Kroiwijken met hetzelfde aantal inwoners volgens de huidige maatstaven thans vier
maal zoveel grond nodig is. De woningbehoefte
noemt voorts ook toe door de verlaging van de gemiddelde huwelijksleeftijd en de gemiddelde gezinsgrootte. Verder gaan de bejaarden procentueel een groter deel van ons volk vormen. In de
schrijnende behoefte van bejaardenbungalows, bejaardentehuizen en verpleegtehuizen dient te worden voorzien. Ook de sektor verkeer dient voor
honderden miljoenen te worden geïnvesteerd, teneinde de stormachtige groei te kunnen bijhouden.
Heel vaak blijkt, dat bij het totstandkomen van
een nieuwe weg, deze eigenlijk al weer verouderd
is. Verder zal voor nieuwe industrievestiging veel
grond nodig zijn. De water- en luchtverontreiniging vormen nu reeds problemen van ernstige
aard. Dit zal in de toekomst in steeds sterkere
mate het geval zijn. Ook de watervoorziening
(denk maar aan de moeilijkheden van Rotterdam)
is een probleem dat in de toekomst steeds meer
gaat spelen. Aan onderwijzersvoorzieningen zal
eveneens veel ten koste moeten worden gelegd,
zowel in verband met een verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs als met het oog op
een te verwachten nog verdere verhoging van de
leerplichtige leeftijd.
In het totaal van het overheidsbudget is de post
rekreatie en natuurbescherming thans van te geringe betekenis.
Ook het vraagstuk van de tweede woning staat
thans zeer in de publieke belangstelling. Steeds
meer mensen proberen een optrekje op het platteland te verwerven om zich in de rust van de
natuur met hun gezin te rekreëren. Sommige provincies gaan dit tegen voor zover dit door bepaalde bebouwingen leidt tot bederf van het landschap en terecht. Maar de grote behoefte kan niet
geloochend worden. Door de stijgende welvaart
zullen steeds meer mensen trachten aan deze behoefte te voorzien.
Wanneer de bevolkingsgroei door gaat dient de
emigratie een veel belangrijker plaats in te nemen. Als wij, aldus spreker, de naoorlogse cijfers
van emigratie en immigratie bezien, blijkt er een
kleine netto immigratie te zijn. Er komen dus
mensen bij, inplaats van dat er mensen vertrekken. De buitenlandse arbeidskrachten dienen als
tijdelijk verschijnsel te worden beschouwd (dus
geen toelating van gezinnen).
De leiding van de vergadering werd vervolgens
overgenomen door de heer Smeenk.
Vervolgens moest de heer Lenselink een groot
aantal gestelde vragen beantwoorden wat de inzicht in deze problemen nog meer verduidelijkte.
SINTERKLAASFEEST ST. ANTONIUSSCHOOL
Traditiegetrouw brachten Sint en Piet hun jaarlijkse bezoek aan de leerlingen van de St. Antoniusschool op de Kranenburg. Het hoofd van de
school, de heer G. Bekker, pastoor Bodewes ofm
en het onderwijzend personeel, begroetten de heilige bij de ingang der school, waarna men, voorafgegaan door een trommelaar, telkens aan iedere
klas een bezoek bracht. Sint stelde zich op de
hoogte van het gedrag, de ijver en vorderingen
der kinderen, wat van dien aard was, dat er
niemand in de zak hoefde. Enkele kinderen speelden leuke liedjes op de blokfluit. Vanzelfsprekend
was Piet weer gul en strooide spontaan in het
rond. Tegen 11 uur moest de goedheiligman weer
vertrekken en zong de jeugd hem een hartelijk
afscheidslled toe.

WIST U WANNEER U HET BESTE
SLAAPT?

School met de Bijbel

elevisie

Het Hoge 42

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGKREI

WOENSDAG 15 DECEMBER
hebben de ouders van 7-9 uur
gelegenheid het werk van hun
kinderen te bezichtigen en met
de leerkrachten de vorderingen
te bespreken.

Te koop gevraagd :
nuchtere slier kalveren
voor het mesthok.

BOERS*
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

AUTO-VERHUUR
Gaat

ais u er
warmpjes bij ligt
Heerlijk om zo'n echte wollen deken in de
handen te hebben.
Komt u eens zien en voelen naar zo'n deken, nieuwe kleuren
en dessins.
Ook de Draion, en Marathondekens hebben wy voorradig.

Doe het met overleg en bepaal
uw keus bij u aan huis.

TERLENKA DEKENS EN SPREIEN

uw huwelijk wordt een succes
met een

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

BRUIDSBOEKET VAN

EVEN BERICHT OF EEN
TELEFOONTJE NAAR

BLOEMENMAGAZIJN

G. Emsbroek en Zn. cv

met volle garantie.

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?

Een 48 cm beeldtoestel
al voor f 728,-

VEEL LAST VAN KOU, NEEM EEN

ELEKTRISCHE DEKEN

u
trouwen

VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN EN LANGE
WINTERAVONDEN

(zonder chauffeur)
GKOOT .II'IBBIN'K
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Derksen

6

Voor elk doel
VEKF EN
BEHANG VAN

GESTIKTE DEKENS

Doe het nu

HALFWOLLEN DEKENS
MOLTON DEKENS

" Nutsgebouw™ 1

FLANELLEN LAKENS

alles om in bed zo aangenaam mogelijk te
slapen.
POLYETER MATRASSEN — KAPOKMATRASSEN
KOMT ONZE KWALITEITSARTIKELEN
ZIEN ! ! !

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

ZONDAG 12 DECEMBER, 8 UUR:

GEHEIM AGENTE
IN GIBRALTAR

H. LUTH

Met: Hildegarde Neff, Gerard Barray.

„WINKELCENTRUM NIEUWSTAD" — VORDEN

TOEGANG 14 JAAR
Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Huiseigenaars, Opgelet!!
NATTE MUREN
DROOG DOOR
f\. 4

(in het bijzonder voor opstijgende vochtigheid).)

A

de onzichtbare „tweede huid" beschermt gevels
tegen slagregens, 10 jaar garantie.

U

Wist u

Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke gewenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANG WERK.

fa. Benrie

v.h. J. v. d. Wal

't Hoge l a — Vorden — Telefoon 1208

Elk 4e pakje Spar margarine v. 44 et v.
l blik Spar sperziebonen van 112 et voor
150 gram Saksische leverworst v. 72 et v.
100 gr. gek. Geld. worst van 49 et voor
l blik Spar erwtensoep
l rol Maria biscuits
l pak custard
l rol eierbeschult
l zakje hagelslag (melk)
l zakje hagelslag (puur)

29 et
98 et
62 et
45 et
105 et
61 et
69 et
36 et
85 et
80 et

dat wij uw oude matrassen
weer nieuw overtrekken en
vullen en van verenbadden cel
matrassen maken?

zegelkorting
- 3 et „
- 10 et ,,
• 6 et „
- 4 et ,,
- 21 et „
- 12 et „
- 14 et ,,
- 7 et ,,
- 17 et „
- 16 et „

dat wij wu uw oude meubelen
weer als nieuw stofferen?

250 gram greinkransjes
l pak a 500 gram cacao
100 gram kersttosca
150 gram kerstfestival

69
149
69
69

ƒ 4,75

et
et
et
et

zegelkorting
- 7 et „
- 15 et „
- 7 et ,,
• 7 et „

U KRIJGT 10 % ZEGELKORTING OP HET VERSE VLEES

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Boer zijn vandaag
Hierover zullen de heren van
de landbouwvoorlichting,
H. Pardijs, alswel bekend, en
zijn chef Leusink ons hun mening komen vertellen.
Ook niet-leden, die hierin interesse hebben, zijn van harte
welkom op
DONDERDAG 16 DECEMBER 7.30 UUR
IN ZAAL ESKES.
CBTB-VORDEN

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Bupro-gas

l l i ' t K:IS voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen
Kranenharg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

BOE HET z e l f
VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

H A RMSEN
Schoolstraat, Vorden

H. Lijftngt,
B. van Hackforlweg 31

Goed of slecht weer
wij zijn met onze
HEERLIJKE
IIAANT.IKS
op de markt.

PosüEHbediijf ROVO
1283

tel.

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf,
het valt u beslist mee !

N.V. E N G R O S S L f l C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN
EIGEN STOFFEERDERIJ ...
DUS . . MEER SERVICE !

Gemeente Vorden

l LITER VOOR SLECHTS

J. van Zeeburg

tel.

KENT U DE HEERLIJKE

Torellino Vermouth

Assurantiekantoor

Verhuur

dat wij uw woning
vakkundig installeren?
dat wij een pracht kollektie
MEUBELEN in voorraad heb
ben?

Boerstoel

Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

Alleenverkoop voor Vorden
SCHILDERSBEDRIJF

rente

Inlichtingen en prospect!
bü : de heer \\. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Rattenbestrijding
In de week van 14 tot en met 21 december a.s.
zal de jaarlijkse kostenloze rattenbestrijding van
gemeentewege worden uitgevoerd.
Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen te
komen, dienen dit voor 14 december a.s. op te
geven op het bureau gemeentewerken.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas
U DENKT TOCH OOK AAN DE

UITVOERING
VAN DE HERV. JONGENSEN MEISJESCLUBS
MORGENAVOND
HALF ACHT IN IRENE ! ! !

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doelinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

1214

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van ons zoontje en
broertje
RONNIE
J, J. BÖHMER
H. J. BÖHMERBOUWMAN

Annie, Josje en
Hans
Vorden, 2 december 1965
Almenseweg 51

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank, in
bijzonder aan de buren,
voor de goede hulp en de
vele bewijzen van deelneming bij het overlijden
van onze broer
W. KLEIN IKKINK
J. W.
Fam.
Fam.
Vorden,

'n
n

en

X

ANTONIA WILLEMINA KREUNEN
hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 17 december a.s. om 11 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

T

l

X
X
X
X
X

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Vorden om 14.0 uur, door de
Weleerw. Heer. ds. J. H. Jansen.

X
X
X
X
X
X
X

Toekomstig adres: Van Achteveltstraat 34, Zutphen.
Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

• t

Te koop: I.g.st.z. meisjesfiets.
J. Nijerihuis, Hengeloseweg B 12, Vorden
's avonds na 6 uur
Te koop: Herenfiets
Julianalaan 36, Vorden
Verloren: EEN BRIL op
maandagavond 29 nov.
om plm. half elf op de
Nieuwstad. Tegen beloning terug te bezorgen
A. Uenk, Almenseweg 39
Vorden

Te koop: Ganzen, desgewenst panklaar.
Bleumink, Kerkhof weg
D 4, Vorden, tel. 1651
Te koop: 7 zware biggen
G. J. Eyerkamp, B 35
Te koop: Biggen
B. Berenpas, Vorden
telefoon 6743
Te koop: Biggen
B. Klumpenhouwer D 56
Vorden, Wildenborch
Te koop: Biggen
H. J. Deccanije, Galgengoor, Vorden
Te koop: Biggen bij
G. Vliem
• ,,de Eersteling"

X
X
X
X
X

JAN ROUWENHORST
en

GERDA KIEFT
zijn verheugd, u kennis te mogen geven van hun voornemen in het huwelijk
te treden op D.V. vrijdag 17 december
a.s. om 2.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

We hebben voor uw koeien

98
69
89

10 rolletjes DROP voor

tepelbescnermers
ZEER AANBEVELENSWAARDIG

BRUINTJE BEER BISCUITS, 250 gram

49

PRACHT HAND APPELEN, 2 kilo voor

110

BRUINE BONEN, kant en klaar, per pot

Fa. 6. W. Luimes - B. Lammers

69

APPELMOES van goudreinetten, 2 potten voor

Telefoon 1421

109

BIJ ELKE KILO SUIKER,

Sir Edwin

250 gram KOEKJES voor

59

KARNEMELKZEEP, 3 stuks slechts

89

PRACHT GOUDREINETTEN, 2 kilo

98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Mannenmode
in zuivere
scheerwol

Fa. J.W.ALBERS

K
H
X
X
£

Vorden

Heden werd uit ons midden weggenomen,
onze innig geliefde moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder
BERENDINA GROOT BLEUMINK
weduwe van
H. Weenk

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

280 et
290 et
300 et

Vrijdagavond en zaterdag

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.
De hoop op een zalig wederzien
troost cms in dit verlies.
G. W. Weenk
Joh. Weenk
J. W. Abbink
J. W. Weenk
H. WesseUnk

Vorden, 8 december 1965
Linde E 39

500
250
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram
gram

vet spek
fijne rookworst
boterhamworst
hoofdkaas
plokworst
kalfspathé

100
100
70
70
100
100

M. Krijt, Dorpsstraat
JAARFEEST

De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 11 december op de Algemene Begraafplaats te Vorden om 13.00 uur.
Zij, die de overledene de laatste eer willen
bewijzen worden hlerbfl uitgenodigd.

C.J.V.Wildenborch

met -

OP 10 EN 11 DECEMBER
A.S. IN DE KAPEL

BOVÉkoek

Opgevoerd zal worden:

„Klokken luiden voor flnnie"

emiddeld 0.24%

dramatisch spel in 3 bedrijven
door E. J. Weitering.
Aanvang 7.30 uur, entree ƒ 1,50

Garage KUYPERS

drukkerij Weevers

135

CHOCOLADEREPEN, 5 stuks

NAAR
drukken bij

99

CHOCOLAADJES, 200 gram

HJEL VEEHOUDERS

pullovers

Voor Opel automobielen

Laat NU uw

VITELLA INSTANTPUDDING, 3 pakjes

Nieuwstad 5

Toekomstig adres: Mispelkampsdijk 7,
Vorden.
Receptie van 4 tot 6 uur ta hotel Bakker.

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

CERVELAATWORST, 150 gram

98
79
79

MAGGI AROMA, 2 flesjes

Vorden, Almenseweg 37
Vorden, Almenseweg 43
december 1965

Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:
Hummelo:

109

BOERENMETWORST, 150 gram

Kerkelijke inzegening om 3 uur in de
Ned. Herv. kerk eveneens te Vorden,
door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

Vanaf heden worden er
geen kalenders meer bezorgd door
mevr. Aalderink-Heyink
Te koop: 2 tortelduiven ;
l schuurtje; af dak met
platen; 4 stoelen; 6 meter gangloper als nieuw.
G. J. Beumers, Kerkstraat 11, Vorden

SOEPBALLEN, 2 blikken voor
KNAKWORST, pot a 8 stuks

a

Vorden, december 1965
Het Hoge 48
D 40

A. Groot Bramel
ten Have
A. J. KI. IkHink
december 1965

Te koop: l stalen zeugenkooi ; l bietensnijder
en een stortkar.
Z. Regelink, C 27,
Vorden

Onze
weekreklame!

HARRY GERRIT fflLFERINK

éér vet in de melk

KOMT ALLEN ! ! !

Telefoon 1393

bij

Wij komen weer op
ZATERDAG 18 DEC. A.S.
uw konijnen ontvangen b}j:
W. NIEUWENHUIS
op 't Hoge van 2-3 uur.
U ONTVANGT VAN ONS DE
HOOGSTE PRIJS.
Pluimvee- en konjjnenhandel

op donderdag 16 december om 14.15 uur
In de koffiekamer van het Nutsgebouw.
WIJ VIEREN ADVENT

VOORRADIG

Import-antraciet

ƒ 8,— per hl

Kranenbarg

Hengelo (Gld.)

TELEFOON 1217

Vooraan in service

EIKENLAAN D 138 e — VORDEN

WESSAIMESN! ($) WORMERVEER

Franken

Telefunken

A. R. HEUVELINK

BEJAARDENKRING

H.H. Konijnenmesters

Gas en olie bestellen
1755 bellen
VAN HAMOND oliehandel
GASDEPOT: HISSINK, 't Hoge
EN VANAF HEDEN:
GROOT JEBBINK, De Haar 11 Boonkplan

RADIO
TELEVISIE

Nord Mende

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 —

ZUTPHEN —

TEL. 3813

Vooraan in kwaliteit

Kaarsen

„DE OLDE MEULLE

sneeuw

J. M. VAN DER WAL & ZN.

GEDIPLOMEERD DROGIST

liter melk
Siemerink
Vorden

VIVO: Biedt meer,

QCCURÜAT N.V.

vraagt minder

APPELSAP
2 flessen

1.O9

PEREN OP SAP

1
29
!•£..
w

literblik

SOEPBALLEN
2 blikken

MENTOS
3 rollen

koek2z
Eenvoudiger kan het bijna niet. 1 Kg Melkkoek 21/2
voor elke 21/2 liter, die Uw koe meer produceert dan
b.v. 10 liter. Dat is makkelijk rekenen.
Door voldoende eiwit en hoge zetmeelwaarde is
Melkkoek 21/2 precies wat Uw nieuwmelkte koeien
nodig hebben om topprodukties te halen. Het kan
U het hele jaar extra melkgeld opleveren! Voer
daarom Melkkoek *21/2.

0.95
O.69

CAPUCIJNERS

Oldenzaal
Gedurende deze
maand:
jumpers, vesten en
truien chemisch reinigen ƒ 2,—
Tevens uw adres voor:
Verven, onzichtbaar
stoppen, plisseren en
overhemdenreparatie.
Vorden:
FA. LUTH
KLEDINGMAGAZIJN
Snelle en vakkundige
RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

* Ook in biksvorm verkrijgbaar.

literblik

voert tot winst I

Geldig van 8-15 december

VERKRIJGfeAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Grarenzcmdestraat 17
(05752) 1540
Vorden -

f 7.65 pei fles

KEUNE
VTVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

A.S. ZATERDAG 11 DECEMBER

houdt a.s. zaterdagavond
11 december om half acht mi

dansen

WAT HEERLIJK 'S AVONDS
BIJ DE KACHEL

Buurtvereniging Delden

't Wapen van Vorden /

G.

J

PASFOTO'S

by café 't Zwaantje

HET BESTUUR

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

(F. P. Smit)
Aanvang 7.30 uur
ORKEST:
„THE EVENING STARS'

*•_!

Komt daarom onze steeds vernieuwde
kollektie
'

Ledenvergadering
Volksonderwijs
afdeling Vorden-Linde
Op dinsdag 14 december a.s.
's avonds 8 uur in zaal Eskes.

wolsoorten zien
Patronen gratis — Wij geven u gaarne advies — Ook reserveren wij voor u.
BREIPENNEN, WOLHAAKPENNEN,
TUNISE HAAKPENNEN IN ALLE
MATEN

H. LUTH
„WINKELCENTRUM NIEUWSTAD" — VORDEN

Nutsavond
donderdag 16 december, aanvang 8 uur.

Kies voor
uw oliehaard
Kies voor snelle levering
en prima service

Voordrachtavond
van mevr. J. G. van 't Kaar- Rademaker.
Nutsleden vrije toegang.
Niet-Nutsleden ƒ l,—: p. p.
ZIE NUTSKRANTJE

.WHtflllMTjr

Telefoon 05730-1001
b.g.g. 1055, Lochem

instuifavond
Schieten, sjoelen, balgooien

en dan
zo
gezellig
een
breiwerkje
er bij!

Te koop gevraagd:
Nuchtere stierkalveren,
voor de mesterij.

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN
telefoon 05752-1261

9 december 1965

Tweede blad Contact

27e jaargang no. 37

door de ontvangsten ƒ 4500,— lager worden is raadskommissie voor grondaankopen werd beinmiddels op de derde aanvulling van de begro- noemd. Mede op wens van enkele raadsleden zijn
ting hersteld.
wij gaarne bereid u verslag uit te brengen van
onze bevindingen gedurende de afgelopen periode.
Volgnr. 390 bladzijde 110
In de raadsvergadering van 12-5-'64 heeft onderDe kommissie kan zich verenigen met het voor- getekende de wenselijkheid bepleit van een speSLUITENDE BEGROTING 1966 ZONDER VEEL DISCUSSIES
stel van burgemeester en wethouders om de sub- ciale kommissie voor aankoop van gronden.
VASTGESTELD
sidie voor de beide muziekverenigingen te verho- Heeft deze kommissie haar bestaansrecht in de
gen met een bedrag van ƒ 500,—. Misschien wordt praktyk bewezen? Bezien we de uiteindelijke reDe raad kwam dinsdagavond in voltallige verga- 4. Aanbrengen teerlaag op de weg tussen de al- het hierdoor mogelijk dat de muziektent, die elk sultaten, d.w.z. het aantal malen dat er overeengemene begraafplaats en de weg langs het jaar zijn onderhoud vraagt, weer gebruikt gaat stemming met de eigenaars in kwestie werd bedering bijeen.
reikt, dan geeft dit reden tot twijfel.
woonwagenkamp.
worden.
Een tweetal goedkeuringsbesluiten van Ged. StaNiettemin hebben wij de indruk, dat deze kom5. Aanleg grondbaan Oostelijke rondweg.
ten werden voor kennisgeving aangenomen.
missie, door belanghebbenden althans, zeer op
Een aanvraag ex. art. 72 van de Lageronderwijs- 6. Verdere uitvoering van het rioleringsplan en Volgnr. 398 bladzijde 112
prijs wordt gesteld.
Met
de
door
burgemeester
en
wethouders
voorgewet 1920 van het bestuur van de Ver. voor Chr. voltooiing van de rioolwaterzuiveringsinstallaWat de werkzaamheden in konkreto betreft, dient
stelde
subsidie
voor
de
nieuw
opgerichte
ijsbaan
tie.
Nationaal Schoolonderwijs in het dorp met verhet volgende:
zoek gelden uit de gemeentekas beschikbaar te 7. Aanleg van trottoirs aan de westzijde van de gaat de kommissie akkoord.
Door het kontaktorgaan voor grondaankopen in
stellen voor het aanbrengen van kolken en het
Niewstad, nl. vanaf de Vordense beek tot aan
Gelderland werden ongeveer 20 taxaties uitgeuitvoeren van bijkomende werken om de afwatede tweede inrit tot het Bejaardencentrum, te- Volgnr. 228 bladzijde 48
bracht, resp. op 30-3, 9-5 en 16-5 1963. De totale
ring van de speelplaats bij de school aan de zijde
De kommissie vindt het vreemd dat de K.M. ver- oppervlakte besloeg plm. 10 ha, terwijl de totale
genover Remmers.
van de Schoolstraat te verbeteren werd op voor- Ik zou nu de rapporteur van de begrotingskom- goeding voor korte afstanden hier lager gesteld taxatiewaarde afgerond ƒ 347.000,— bedroeg (instel van B en W zonder hoofdelijke stemming aan- missie, de heer Klein Brinke en de raadsleden die wordt dan voor lange afstanden. Overigens is de klusief vermogensschade en inkomstenschade).
genomen, zodat in deze medewerking zal worden dat wensen, gelegenheid willen geven tot het kommissie van mening dat toepassing van de Op aandringen van de kommissie (de taxaties laverleend. De kosten zullen plm. ƒ 2400,— bedra- houden van algemene beschouwingen over de be- rijksregeling hier wel op zijn plaats zou zijn.
gen o.i. te ver in het verleden) werd door bovengen. Ook werd het bestuur van genoemde school
genoemd kontaktorgaan op 2-5 '65 deze taxatieBeschouwingen over bepaalde onderdemedewerking toegezegd tot het aanschaffen van groting.
Volgnr.
556
bladzijde
6
van
de
Ie
aanvulling
rapporten herzien, waaruit een totaal bedrag relen of volgnummers der begroting, kunnen bij de
een nieuwe natuurkundemethode kosten ƒ 815,85. artikelsgewijze
behandeling der begroting naar De kommissie is het hier niet eens met burge- sulteerde van ƒ 391.000,— (een afwijking van
Vervolgens werd op voorstel van B en W geld voren worden gebracht.
meester en wethouders. Zij vindt het beslist onno- meer dan 10 %).
beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van het Ik stel mij voor, overeenkomstig 't reglement van dig dat een weg, waarvan door het gewone ver- De grondprijs per m2 werd toen o.m. gebracht van
meubilair en de stoffering van de in het begin
eerst de uitgaven en daarna de ontvangsten keer weinig meer gebruik wordt gemaakt dan ƒ 1,50 op ƒ 2,—. De kommissie heeft daarna met
van 1966 te verbouwen bestuurskamer van de orde,
te behandelen. Uiteraard zal daarbij bijzondere van de weg door het Galgengoor, zes meter de nieuwe taxaties als basis besprekingen geschool. Raming plm. ƒ 1888,50.
aandacht worden geschonken aan de voorgestelde breed moet worden (kosten ƒ 48.000,—). Zij is het voerd met de desbetreffende eigenaars-gebruikers
er wel mee eens dat de weg verbeterd moet wor- terwijl ook enkele vergaderingen werden gehoukapitaalswerken.
Vaststelling krediet rekening courant
Het ontwerp van de gemeentebegroting voor het den, maar is van oordeel dat een breedte van 4,5 den met B en W en de taxateurs.
Wanneer we nu de situatie per heden bezien, dan
Op voorstel van B en W werd z.h.s. besloten tot jaar 1966 is door de begrotingskommissie, be- meter zeker voldoende is.
blijkt, dat slechts 2 eigenaren bereid waren te
vaststelling van het krediet in rekening-courant staande uit de heren A. J. A. Hartelman, H. Klein
verkopen op basis van het taxatierapport. Het
met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten Brinke en Z. Regelink onderzocht. De voorzitter Volgnr. 564 bladzyde 11 van de Ie aanvulling
voor het jaar 1966 tot 'n bedrag van ƒ 300.000,— stelt de heer Klein Brinke in de gelegenheid hier- Het begrote bedrag voor de nieuw aan te leggen kollege van B en W heeft eveneens in 2 gevallen
Ook de ,,trend" uitkering van 1,5 % ineens aan over rapport uit te brengen. Deze spreekt als stortplaats vindt de kommissie veel te hoog, voor- overeenstemming bereikt; hiermede heeft de kommissie geen bemoeiingen gehad, daar het reeds
het gemeentepersoneel werd onder hamerslag toe- volgt:
al als men hierbij bedenkt dat deze stortplaats
De raadskommissie belast met het onderzoek van niet langer dan 5 jaren gebruikt mag worden. lopende onderhandelingen betrof.
gekend over 1965.
de door burgemeester en wethouders aangeboden Wanneer men dit bedrag omrekend dan zou de Door de raad werd al m.b.t. 2 percelen in het
Benoeming kommissie tot wering van schoolver- gemeentebegroting over 1966, heeft voor dit be- afrastering gedurende genoemde tijd bijna ƒ 40,— „plan Boonk" tot onteigening besloten terwijl by
de overigen nog geen overeenstemming bereikt
grotingsonderzoek vier keer vergaderd.
zuim 1966 t.m. 1968
per week gaan kosten.
kon worden. In het merendeel van deze gevallen
De
kommissie
betreurt
het
dat
de
begroting
drie
De
kommissie
meent
dat
met
het
bedrag
dat
op
Tot leden van de kommissie tot wering van school- maanden later is aangeboden dan in het vorige
ligt een minnelijke regeling op basis van het taxaverzuim benoemde de raad na gehouden stemming jaar. Wel is de openbare behandeling in 1965 mo- beide laatst genoemde posten bezuinigd kan wor- tierapport niet in het verschiet; een verdere ontin de vacature G. J. Pelgrum, voor de openbare gelijk, maar het tempo dat aangenomen moet den, beter gebruikt kan worden voor het in orde eigening is hier o.i. onontkoombaar.
maken van de weg die langs het zwembad naar
lagere school in het dorp de heer L. Gotink, in de
om dit te bereiken is mede in verband met Gal loopt. Deze weg is in een zeer slechte kondi- Inmiddels heeft de kommissie ook het taxatierapvacature D. Wagenvoort voor de bijzondere lagere worden
port ontvangen betreffende gronden, gelegen binde
drukke
bezetting
van
ieder,
zeer
hoog.
tie, en er wonen daar meerdere gezinnen die deze nen het uitbreidingsplan „Kranenburg". Dit rapschool op Het Hoge de heer B. Verkerk en in de
verzoekt de kommissie burgemeester en weg dagelijks gebruiken.
vacature A. Ribbers voor de bijzondere school in Daarom
om voor de toekomst l oktober als De kommissie vindt het maar een droevige zaak port werd uitgebracht door de heren W. J. de
de Wildenborch (bij roulering van de O.L. school wethouders
Wilde namens het R.K. kerkbestuur en H. van
streefdatum
te Linde) de heer M. Kornegoor. Mede hebben in begroting. te stellen voor het aanbieden van de met het gebouw voor de gemeentewaag, dat er Reekum namens de gemeente. Het plan is nog
enkele
jaren
geleden
beslist
moest
komen,
en
nu
genoemde kommissie zitting de hoofden van alle Verder verzoekt de kommissie u te onderzoeken
niet ter visie gelegd. Met betrekking tot de taxaofficieel niet meer wordt gebruikt.
lagere scholen.
of er geen mogelijkheid bestaat de begroting die De kommissie hoopt dat hier spoedig een andere tie is er nagenoeg overeenstemming bereikt. Persoonlijk wil ik de hoop uitspreken, dat de verdere
al jaren lang op dezelfde manier wordt opgesteld, bestemming voor wordt gevonden.
Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1963
te wijzigen en wel in die zin dat zij voor ieder De kommissie vindt het jammer dat de verbete- uitvoering van dit plan zoveel mogelijk wordt
bespoedigd. Het spreekwoord „tijd is geld" is hierDe met het onderzoek belaste raadskommissie, wat duidelijker te lezen is.
ring van de Stationsweg moet worden ingetrokbestaande uit de heren G. J. Bannink, G. Koersel- Voordat ik als rapporteur van de begrotingskom- ken. Zij is het geheel eens met burgemeester en op wel bijzonder van toepassing, tengevolge van
man en G. J. Schurink, heeft genoemde rekening missie wat nader inga op de posten zoals deze in wethouders dat het leggen van een trottoir, vooral de steeds stijgende kosten van het bouwrijpmaken
onderzocht. Bij monde van de rapporteur, de heer de begroting zijn aangeduid, gaarne een enkele ten behoeve van de bewoners van het bejaarden- der gronden en de bouwkosten der woningen. En
het zijn juist de toekomstige bewoners, die hierKoerselman, werd verslag uitgebracht over haar opmerking.
centrum hier voorrang krijgt
bevindingen. Aan inkomsten gewone dienst was De kommissie vraagt zich af of het niet mogelijk In vele vergaderingen is er gevraagd naar het van de dupe worden.
een bedrag van ƒ 2.726.780,36 becijferd en voor is dat er wat meer op langere termijn gewerkt kampeercentrum, en bleek het dat er maar wei- Tijdens besprekingen met belanghebbenden is
uitgaven ƒ 2.701.068,90, alzo een batig saldo van wordt. Zij is van menü^^dat de gronden van de nig schot in zat. De komn^fcje hoopt dat burge- ons gebleken, dat de taak der kommissie geen
ƒ 25.711,46 Voor de kapitaaldienst bedroegen de thans bestaande uitbre^Pgsplannen reeds in het meester en wethouders alrelr in het werk zullen sinecure is. Sommigen waren niet bereid zelfs
cijfers resp. ƒ 5.989.457,84 en ƒ 5.666.694,81 (ba- bezit van de gemeente moesten zijn. De kommissie blijven stellen om deze zaak op korte termijn voor maar een vraagprijs te noemen; bij anderen die
wel hun vraagprijs, al of niet op advies van deris er van overtuigd dat er bij het huidige systeem elkaar te krijgen.
tig saldo alzo ƒ 322.763,03).
Tevens werd z.h.s. de jaarrekening 1963-1964 van hiaten kunnen ontstaan die voor de gemeente De kommissie is van mening' dat er lichtpunten den, wilden zeggen, week deze aanmerkelijk af
van de taxatieprijs.
het gemeentelijk woningbedrijf door genoemde schadelijk zijn.
zouden moeten komen aan de Zutphenseweg op
kommissie onderzocht met advies tot voorlopige De kommissie dringt er met klem op aan, dat er het punt voor het Verendaal, waar de nieuwe har- Algemeen was men van mening, dat de grondprijzen in de omringende gemeenten veel hoger lavaststelling hiervan te besluiten. Aldus besloten. met spoed wordt begono^ft -aan het maken van het de weg op de rijksstraatwe^fcpmt.
gen. (Hierbij werd in het geheel niet gedacht aan
Ook aan het begin van dWt>r. «taringstraat is de van geval tot geval nogal uiteenlopende inGoedkeuring rekening 1963 Algemeen Armfonds
een lichtpunt gewenst.
komstenschade). Bovendien bleek dat de meesten
De kommissie kan zich verder met de vaststelling zelfs niet het geringste idee hadden omtrent de
Bij monde van de heer Koerselman werd geadviHoestdrank in t a b l e t v o r m . 95ct
van de gemeentebegroting 1966 en de daarby be- door de gemeente te maken kosten van het bouwseerd om de rekening van het Algemeen Armhorende begrotingswijzigingen verenigen.
fonds over 1963 sluitende met een voordelig saldo
rijp maken. Een gedachtengang was ook, dat het
een woord van dank aan hen die aan bod der gemeente beneden een eventueel bij ontvan ƒ 1409,40 goed te keuren. Aldus besloten.
volgende uitbreidingsplan. We weten allen dat de Tenslotte
begroting hebben gewerkt. Het samenstellen eigening te bedingen prijs lag. Velen zijn dan ook
voorbereiding van zo'n plan zeer veel tijd vraagt deze
en typen van zo'n lijvig boekwerk kost veel tijd. van mening, dat ze bij een onteigening beslist niet
Vaststelling gemeentebegroting 1966
(denk maar eens aan de tijd die de stedebouwkun- Een
woord van bijzondere dank aan de heren Plas
Alvorens de rapporteur van de begrotingskom- dige nodig meent te hebben) en het zou zeer te en van de Broek die op de kommissievergadering minder krijgen dan de gemeente hun nu biedt.
missie, de heer H. Klein Brinke, het woord te betreuren zijn dat, wanneer men straks over aanwezig waren om ons de benodigde informaties Een onteigeningsprocedure duurt lang en de gemeente heeft de grond vroeg of laat toch nodig.
verlenen, sprak de voorzitter allereerst als volgt. bouwterrein moet beschikken, dit er dan nog niet te verstrekken.
Het is echter niet de verdienste van de aandeelMochten burgemeester en wethouders tijdens de is.
De
voorzitter
beantwoordde
zoveel
als
mogelijk
is
houders als zodanig van een onderneming dat
behandeling van de begroting voor het dienstjaar In de vorige raadsvergaderingen is meerdere ke- de gestelde vragen in het rapport.
1965 zich gelukkig prijzen, dat de begroting voor ren gevraagd om verbetering van de Wildenborch- Zo moest volgens het oordeel van B en W de op- hun aandelenkoersen stijgen.
dat jaar ver voor de gestelde termijn aan de ge- seweg, waarop dan wordt medegedeeld dat we richting van een speeltuin voor de kinderen van Evenzo hier, wat of wie is er de oorzaak van, dat
de voorheen agrarische gronden sterk in waarde
meenteraad kon worden aangeboden, dit jaar is hier niet voor 1966 over mochten spreken. We be- partikulier initiatief uitgaan.
handelen nu de begroting over 1966 en de komstijgen door het te bestemmen voor uitbreiding?
dit niet het geval.
Over
de
verhoging
van
de
subsidie
aan
de
plaatWeliswaar is het begrotingsjaar 1966 nog niet missie is in haar geheel van mening dat gezien selijke muziekverenigingen merkte de voorzitter Door een dergelijk besluit neemt de waarde toe
aangebroken, maar de behandeling van de begro- de meer dan slechte toestand van deze weg, alles op dat ook van de zijde van het publiek waarde- van ƒ 5000,—/ƒ 10.000,— tot ƒ 20.000,—/
ting in de laatste maand, voorafgaand aan het in het werk gesteld moet worden om de benodig- ring moest worden getoond, misschien kan de mu- ƒ 30.000,— per ha.
kalenderjaar, is toch aan de late kant. Niet, dat de gelden voor verbetering van deze weg los te ziektent dan weer in ere worden hersteld en wor- De woningnood en de hoge prijzen, die sommigen
hier een of meer ontwerpers van de begroting een krijgen. Verder is bij de kommissie de vraag ge- den gebruikt.
voor hun woning kunnen en willen betalen is er
blaam treft. Een en ander is een gevolg van „sa- rezen of het in het belang van de veiligheid niet De voorzitter deelde vervolgens over de gemeen- oorzaak van, dat een element optreedt, welke los
menloop van omstandigheden", o.a. een ongunsti- beter is de H.E.K., en voorlopig het gedeelte van tewaag mede dat met de varkenshandelaren in staat van de waarde der grond als zodanig. Het
ge vakantie-indeling, waardoor bestuursfunktiona- Vorden naar Hengelo als voorrangsweg te be- deze gemeente overleg is gepleegd inzake het ver- eigenaardige is, dat vele grondeigenaars beweerrissen moeilijk op tijd geraadpleegd konden wor- stemmen.
huur van de gemeentewaag. De uitslag van dit den dat zij nu juist de dupe werden ten bate van
den en personeelswijziging op de sekretarie, het- Verder geeft de kommissie u in overweging om de onderhoud is geweest dat genoemde handelaren de gemeenschap.
geen van invloed was op het afdrukken van de bushalte van de G.T.W. te verplaatsen van café voor een bedrag van ƒ 10,— per week de gemeen- Wij willen niet verhelen, dat het probleem der
de Zon naar het punt waar de bewoners van het tewaag in huur aanvaarden met ingang van l ja- geldontwaarding een overheersende rol speelt. De
begroting.
en van het Boonkplan op de rijksstraatEvenals in voorgaande jaren, werd bij het aanbie- Molenplan
komen. De kommissie is er" van overtuigd dat nuari 1966 en wel om de huur by vooruitbetaling grondeigenaren worden gedwongen waardevast
den van de gemeentebegroting 1966 een overzicht weg
goed af te staan in ruil voor geld, hetwelk in de
mensen dat hier nu al - en straks nog te voldoen.
verstrekt met betrekking tot de verschillen in de aantal
De heer Wesselink vroeg naar de opbrengst in de loop der jaren steeds een deel van zijn „geldigmeer
van
de
busdienst
gebruik
zal
maken,
dit
ramingen van 1965 en 1966. Het is nagenoeg weer de meest juiste plaats is, terwijl ook hier de mo- jaren 1964 en 1965., Deze waren volgens de voor- heid" verliest.
hetzelfde beeld als in 1965, hieraan behoeft m.i. gelijkheid
De kommissie neemt bij haar gesprekken uiteraanwezig is om de bussen naast de zitter nihil.
niets te worden toegevoegd.
De voorzitter brak een lans voor de verbreding aard het taxatierapport als uitgangspunt. Ofrijbaan te laten stoppen.
Na de derde aanvulling van de begroting 1966 is Nu het aantal bewoners van het dorp zich snel van de Kerkhofweg tot zes meter.
schoon de prijs per m^ (nu nog) vast ligt, heeft
er op de gewone dienst nog een klein bedrag voor uitbreidt wordt de behoefte aan speeltuinen voor
„onvoorzien" beschikbaar. Dit bedrag is kleiner de kinderen steeds groter en de kommissie vraagt
dan de raming die normaliter voor „onvoorzien" zich af of het niet de taak van het gemeentebegereserveerd dient te blijven (ƒ 1,50 per inwoner). stuur is om het initiatief te nemen voor het stichDe in rijke mate in PUROL. aanwezige, stimulerende krachten maken en houden de huid zachter,
Het is burgemeester en wethouders dus gelukt ten van deze speelplaatsen in de diverse wijken
zuiverder en gezonder. Hierdoor worden huid-verarming en huid-veroudering tegengegaan.
zonder verhoging van de plaatselijke belasting of van ons dorp.
mafmsmi^mmmmfmm PUROL: wereldvermaard, enig in zijn soort. ••••••••••Mmm
de leges, een sluitende begroting aan te bieden. Het aantal woningen door de gemeente gebouwd
Tijdens de behandeling van de begroting 1965 heb- wordt steeds groter en daardoor ook het aantal
ben wij uitvoerig stilgestaan bij het punt „Perso- attennes op de daken. Is het niet mogelijk om op Wethouder Lenselink is er voorstander van om zy toch zonodig aangedrongen op herziening van
neelsbestand van gemeentewerken".
deze woningen met een centraal antennesysteem een brede weg naar de begraafplaats te krijgen, andere onderdelen van het taxatierapport t.w.
struktuurschade, pachtersschade, waardering opIn dit opzicht is er thans ook niets veranderd. De te werken. Volgens de kommissie zitten hier voor- dit komt de begrafenisstoeten ten goede.
kapitaalswerken gaan in hetzelfde tempo en in delen in. Allereerst is het mooier, er is minder Wethouder Wuestenenk merkte op, dat de wegen stallen enz. Naar onze mening dient het gemeendezelfde orde van grootte door. Arbeidslonen en kans op blikseminslag en beschadiging bij de op- die thans zijn verhard geworden, reeds nu weer tebestuur de eigenaren in gerechtvaardigde eisen
zoveel mogelijk ter wille te zyn, wij doelen hier
te smal blijken te zijn.
personeelslasten van de vaste werklieden worden bouw en tenslotte is het ook goedkoper.
dus voor een gedeelte op de kapitaalsuitgaven bij- Wat de begroting betreft, gaarne het volgende: Bij het punt „vuilnisstortplaats" deelde wethou- op het verlenen van bouwvergunningen, mededer Lenselink mede dat er niet meer geld dan werking bij verplaatsing van bedrijf enz. enz.
geboekt, ter ontlasting van de gewone dienst.
strikt noodzakelijk is, hiervoor zal worden uitge- De kommissie wil bovenstaande besluiten met de
Volgnr.
128
bladzijde
24
(berekening
bevolking)
Op de vraag, die bij dit punt ook dit jaar ongevolgende aanbevelen:
twijfeld weer bij u zal opkomen, of dit geen onge- De kommissie vindt het bedrag voor deze post geven.
zonde toestand is, kan ik nu reeds antwoorden dat wel erg hoog. In de toelichting wordt gezegd dat De weg langs het zwembad naar Gal dient van- 1. In die gevallen waar geen of nog geen overburgemeester en wethouders continuering van de de verhoging een gevolg is van hogere investe- wege de kontanten voor verharding nog niet in
eenstemming bereikt werd in principe tot ontbestaande toestand zonder meer noodzakelijk ringen als gevolg van het stichten van een nieuwe aanmerking te komen, aldus de voorzitter.
eigening te besluiten. De Vereniging van Ned.
De
heer
Bannink
zou
gaarne
zien
dat
het
puin
dat
achten, maar wat het toekomstige personeelsbe- kommandopost. De kommissie vraagt zich af of
Gemeenten heeft overigens bij brief van 26-7
bij
de
gemeentewaag
ligt
opgeslagen
in
een
of
anleid betreft, de gang van zaken nauwkeurig in hier niet wat meer zuinigheid op zijn plaats was
jl. aangedrongen op verkorting van onteigedere
weg
te
storten
voor
verharding.
Dit
zal
volningsprocedures.
het oog zullen houden.
geweest.
gens de voorzitter zeker plaats vinden. Aan parZoals uit de eerste tot en met de derde aanvulling
2.
„Regeren is vooruitzien", de gemeente dient
tikulieren zal dus geen puin worden afgeleverd.
blijkt, kunnen in 1966, behoudens goedkeuring, Volgnr. 130 bladzijde 24
nu reeds de nodige maatregelen te nemen om
De verharding van de Eikenlaan op de Kranenweer enkele belangrijke kapitaalswerken worden In de specifikatie van deze post staat voor ar- burg vormt in B en W een voortdurend punt van
zoveel mogelijk gronden aan te kopen in toeuitgevoerd, waarvan ik er enkele wil noemen:
komstige uitbreidingsplannen. Hierdoor bebeidsloon een bedrag van ƒ 2500,—. Dit bedrag bespreking. Het is jammer, aldus de voorzitter,
perken we event. grondspekulaties van parti1. Verbetering gedeelte van het Hoge, nl. vanaf is niet in de telling opgenomen. Hierdoor zal de dat de aangelanden nog nimmer een aktie voor
kulieren; een nadeel is renteverlies, doch naar
de Schoolstraat tot even voorbij de Smids- post „onvoorziene uitgaven" volgnr. 514 nog met geldinzameling voor deze weg hebben ondernoonze overtuiging weegt dit ruimschoots op tedit bedrag verminderd moeten worden.
straat.
men.
gen de voordelen. De Wet Kapitaaluitgaven
2. Verbetering van de Kerkhofweg.
De heer Hartelman spreekt als lid van de raadsPubliekrechterlijke Lichamen is naar myn wekommissie als volgt:
3. Aanleg parkeergelegenheid bij de algemene Volgnr. 103 bladzijde 45
Een foutieve boeking op deze post onder c, waar- Het is nu ruim een jaar geleden (8-9-'64) dat de
begraafplaats.
(Voor vervolg raadsverslag z.o.z.)
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ten ook in die zin gewijzigd, dat bepaalde voorzieningen op gebied van de woningbouw buiten
het leningsplafond gelaten worden.
Wij hopen, dat de gemeenteraad 'n indruk gekregen heeft van het werk van onze kommissie.
Rest ons nog de gemeentesekretaris alsmede de
gemeentearchitekt hartelijk te danken, die de
kommissie altijd bereidwillig met adviezen terzijde hebben gestaan.
In aansluiting op het rapport van de advieskommissie voor grondaankopen zou ik gaarne van
deze gelegenheid gebruik willen maken u op de
volgende punten opmerkzaam te maken.
Op 1-1 1965 is de ,,Algemene Bijstandswet" in
werking getreden. Onlangs las ik een klacht van
het desbetreffende ministerie dat de gemeenten
zo weinig interesse toonden voor deze wet. Deze
klacht was gegrond op het feit, dat er zo weinig
kommissies van advies sedert de inwerkingtreding ingesteld waren.
Ik wil hier geenszins het beleid van B en W inzake de individuele hulpverlening in twijfel trekken, doch van overheidswege wordt op instelling
hiervan aangedrongen.
Als argument geldt o.m. dat een deskundig samengesteld kollege meer waarborg biedt voor een alzijdige behandeling der aanvraag dan de soms
formeel voorbereide beslissingen van B en W die
t.g.v. hun reeds overbelaste funktie niet de vereiste aandacht kunnen besteden aan ondersteuningskwestie!-;.
Zonder op instelling van een dergelijke kommissie
aan te dringen, zou ik toch de mening van de
raad hierover op prijs stellen.
Nauw verwant met bovenstaande is de overheveling van het vermogen van de overige burgerlijke
en gemengde instellingen van weldadigheid (wier
primaire taak is komen te vervallen). Zijn hieromtrent al besprekingen gevoerd?
De aanbieding van de gemeentebegroting en de
hiermee gepaard gaarïde algemene beschouwingen
leken mij een goede gelegenheid de Algemene Bijstandswet aan de orde te stellen. Maar al te vaak
wordt deze wet nog verward met de Armenwet,
waar hulpverlening een gunst was, terwijl het nu
een recht is, waarop beroep mogelijk is.
De sociale zorg in de gemeente Vorden neemt een
groot deel van de gewone dienst in beslag. Voor
1966 worden de uitgaven geraamd op ƒ 302.000,—
terwijl hier aan inkomsten tegenover staan
ƒ 108.000,— zodat een bedrag van ƒ 194.000,—
voor rekening van de gemeente komt. De omvang
van de sociale zorg is echter niet in geld uit te
drukken. Nogmaals, ik heb alle vertrouwen in het
ter dezer zake gevoerde beleid, doch het leek mij
dienstig speciaal de aandacht van de raad te
vragen voor deze bijzondere tak van overheidszorg.
Inzake de uitvoering van de Algemene Bijstandswet kreeg de heer Hartelman te horen dat B en

W met verschillende instanties in kontakt staan
inzake de toepassing van deze wet. Verder is
reeds door B en W een afdeling Sociale Zaken
ingesteld.
De heer Wesselink zou de stukken van de diverse
raadskommissies gaarne wat eerder in zijn bezit
hebben want nu is er geen tijd van voorbereiding
om een gedegen besluit te nemen.
Wethouder Wuestenenk merkte hierbij op dat
reeds 2 maanden geleden de ontwerp begroting
aan de raadsleden is aangeboden geworden.
Bij het punt „gladheidsbestrijding" deelde de
voorzitter mede, dat reeds een bedrag van ruim
ƒ 7000,— hieraan is uitgegeven.
D raad ging vervolgens akkoord met het verlenen
van de navolgende subsidies t.w. aan de Stichting
Nederlandse Kampeerraad te beginnen met het
jaar 1966 naar l cent per inwoner en aan de
Oudheidkundige Vereniging ,,De Graafschap" een
jaarlijkse bijdrage van ƒ 25,—; het subsidie aan
de Stichting Gelders Studiefonds van iy2 cent te
brengen op 3% cent per inwoner en aan de Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland het bedrag op vijf cent per inwoner te handhaven.
Omtrent het schoonmaken van de trottoirs voor
de huizen der ingezetenen merkte de voorzitter op
dat hij gaarne zou zien dat de sneeuw tot op de
rand van het trottoir werd geveegd om de waterafvoer naar het riool niet te belemmeren.
In dit verband zou de heer Wesselink graag zien
het opnemen van het bewuste artikel van de Algemene Politieverordening in „Contact" zulks ter
kennisneming van de bevolking.
De gemeentebegroting voor 1966 werd hierna z.h.
s. vastgesteld welke sloot met een klein bedrag
van de gewone dienst van ƒ 4206,90. Aangezien
deze reservepost volgens de algemene opvatting
ƒ 1,50 per inwoner moet bedragen, dat is omgerekend 6425 x ƒ 1,50 is ƒ 9637,50, valt zonder
meer te konkluderen, dat verdere aantasting van
het saldo op de .gewone dienst niet verantwoord
is.
Rondvraag
De heer Albers wees op de slechte toestand van
de Almenseweg vanaf de heer Wassink welke
weg spreker levensgevaarlijk noemde.
De heer Wuestenenk (wethouder) zegt dat deze
weg voor het verkeer veel te smal is.
Wethouder Lenselink is er voorstander van dat
er aan deze weg op de gevaarlijke plaatsen iets
moet gebeuren.
De heer Regelink kreeg op zijn vraag inzake de
sloping van de voormalige onderwijzerswoning in
de buurtschap Linde te horen dat deze woning
reeds onder slopershanden is.
De heer Gotink vroeg naar de bestemming van
het puin bij de gemeentewaag. De gemeente, aldus
de voorzitter, kan dit puin zelf best gebruiken.

Zuiver scheerwol

Vorden l zorgde zondagmiddag voor een aangename St. Nicolaasverrassing, door met 3—l van
Ajax te winnen. Dit betekende tevens de eerste
overwinning bij een thuiswedstrijd in dit seizoen.
Overigens waren hiervan maar een handjevol toeschouwers getuige, die ondanks de voortdurend
neerplenzende regen, toch geen onaardige wedstrijd te zien hebben gekregen. Het veld was goed
bespeelbaar. De eerste aanval was voor Vorden.
Eggink werd goed gelanceerd door Holsbeke, doch
de Ajax-doelman stopte de bal. Enkele seconden
later ontsnapte het Vorden-doel aan een doorboring, toen bij een terugspeelbal van Besselink, de
Ajax-midvoor plotseling vrij voor doel verscheen.
Zijn schot ging echter naast.
Na ca. 8 minuten viel het eerste doelpunt. Rechtsbinnen Geven van Ajax reageerde uitstekend op
een dieptepass en gaf doelman Golstein met een
hard schot geen schijn van kans O—1. Aan de andere kant werd een kopbal van Mombarg goed
gestopt. Vorden werd hierna sterker hetgeen o.m.
resulteerde in een harde schuiver van A. Nljenhuis die de Ajax-keeper niet onder kontrole kon
krijgen, waarna midvoor Eggink de weggeslagen
bal opving en hoog inknalde l—1. Even later bezorgde Eggink de Ajax-defensie opnieuw handenvol werk doch nu kon op de doellijn redding worden gebracht.
Nadat de bezoekers nog een paar maal hadden getracht om doelman Golstein met hoge ballen te
verassen, hetgeen evenwel niet gelukte, gaf A.
Nijenhuis Vorden 10 minuten voor de rust met
een ver schot een 2—l voorsprong. Vlak voor de
thee was het, de deze middag uitstekend spelende,
midvoor Eggink die profiteerde van een foutieve
terugspeelbal 3—1.
In de tweede helft was Ajax het meest in de aanval doch .echt gevaarlijke situaties ontstonden er
toch niet voor het Vorden-doel. Daarentegen hielden de tegenakties van de thuisclub meer gevaar
in. Na een kwartier paste scheidsrechter Bennink
goed de voordeelregel toe toen de doorgebroken
Holsbeke binnen het strafschopgebied ten val
werd gebracht, de bal kwam nl. in bezit van Eggink die hard tegen de lat schoot. Even later werd
een vrije schop door Dostal uitstekend door de
Ajax-doelman gestopt.
Tien minuten voor tijd moest Westerveld geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door
Velhorst. Vlak voor tjjd schoot A. NJjenhuis nog
eens keihard tegen de paal. In de laatste fase
kwamen de Ajaxieden gevaarlijk opdringen, doch
Besselink en do zijnen stonden geen doelpunt
meer toe.
MOOIE RESULTATEN
Op de provinciale tentoonstelling van hoenders,
sierduiven, konijnen, enz. op 25 tot en met 28 nov.
jl. van PEKZO te Zutphen en gehouden in café
,,De Uitrusting" te Eefde, behaalden enige leden
van PKV alhier weer goede predikaten t.w.:
W. Tragter met Red. Island haan jong 1ste GG en
Red. Island hen jong 1ste ZG; Barnevelder Kriel
gezoomd hen, oud 1ste GG en idem haan, jong
1ste GG; Wijandott Kriel,koekoek haan jong, 2e
ZG; Wener Wit, ram, oud 1ste ZG en idem ram,
jong A-klasse 1ste ZG alsmede twee Ne'edstersjong 2e ZG en 3e ZG.
D. Klein Bramel Minorca kriel haan, Jong 1ste
ZG en idem hen jong, late GG.
H. Horstman Alaska vojfcterjong 3e G; Blac an
tam Zwart voedster ouii^Lsto ZG; 3 jonge rammen, 2e ZZG, ZG en ZG; voedster jong, ZG;
Blauw ram jong, 1ste ZG.
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RATTI-NIEUWS
Na enkele weken gedwongen rust, vanwege de
invallende vorst, en de daardoor slecht bespeelbare velden, schflnt het dat a.s. zondag de voetbal
weer kan rollen.
Ratti l krijgt bezoek van ZW uit Apeldoorn, dat
evenals de groen-witten niet tot de sterkste ploegen der afdeling behoort. Ratti zal nu echt haar
best moeten doen om de puntjes, die men broodnodig heeft, te bemachtigen. Als alle spelers zich
voor de volle 100 procent inzetten, moet dit mogeiyk zijn."
Het tweede elftal heeft evenmin een gemakkelijke
opgave, daar zij de uitwedstrijd tegen plaatsgenoot Vorden 4 speelt, een wedstrijd waarin van
alles mogelijk is, gezien het plaatselijk karakter.
Op papier is Ratti sterker, maar we moeten het
nog zien.
De spelers van Ratti 3 blijven huis en mogen het
opnemen tegen Hercules 2 uit Zutphen, een gelijkspel zit er zeker in.
Ratti A moet in staat worden geacht om het bezoekende Keyenburgse Boys B, dat zaterdagmiddag hier te gast is, een kleine nederlaag toe te
brengen. Zet hem op, jongens.
BDLJARTEN „DE IJSSELKRING"
In de Onderlinge Biljartbond van ,,de IJsselkring"
hebben de Vordense teams de laatste wedstrijden
met wisselend succes gespeeld.
In de A-klasse was ,,de Zon l" (café Hartman)
goed op dreef tegen Drempt l en won met 5—4,
terwijl men ook met dezelfde eindcijfers het zoet
der overwinning smaakte in de thuiswedstrijd tegen koploper Excelsior l uit Baak (café Sesink),
een prachtige prestatie. Kranenburg l (café
Schoenaker) verloor op het nippertje van Java l
uit Vierakker (Arends); het werd 4—5; ook tegen KOT l (Kryt, Wichmond) moest men met
7—2 het onderspit delven. Het team van ,,de
Kets" (café Bloemendaal) had succes tegen Java
(Arends) en behaalde een 5—4 eindstand, terwijl
men met dezelfde cijfers won van KOT 1.
De stand voor de Vordense teams in de A-klasse
is: 5e plaats ,,de Kets" met 26 punten uit 6 wedstrijden; 7e Kranenburg l met 23 punten uit 6
ontmoetingen en 8e ,,de Zon l" met eveneens 23
uit 6.
In de ontmoeting de Zon l tegen Excelsior l uit
Baak scoorde H. Zieverink van de Zon het hoogste gemiddelde nl. 39 caramboles.
In de C-afdeling kreeg de Zon 2 het niet gemakkelijk tegen Wolbrink 2 uit Hengelo en won ternauwernood met 5—4; Kranenburg 2 moest zich
tegen de Engel 2 uit Steenderen met liefst 9—O
gewonnen geven, terwijl men in de uitwedstrijd
tegen de Groene Jager l (Krauts in Wichmond)
een mooi succes behaalde door met 5—4 te winnen.
De hoogste serie in de afd. C scoorde J. Schoenaker van Kranenburg 2 nl. 19 caramboles in de
wedstrijd Groene Jager l—Kranenburg 2.
De stand voor de Vordense viertallen is nu als
volgt: 6e plaats Kranenburg 2 met 23 punten uit
5 wedstrijden en 7e de Zon 2 met 17 punten uit 4
ontmoetingen.
MAGERE OVERWINNING VOOR KOT
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In de klasse C-l van het biljartdistrikt Zutphen
6 Omstreken behaalde KOT l een 4—3 overwinning op Kroon 2.
De individuele uitslagen waren:
J. KI. Hekkelder 312 (202)—W. Posthoorn 132
(132); W. Pardijs 247 (247)—H. Denkers 103 (92)
J. wynbergen 14è (146)—Boekhorst 103 (102).
In de klasse C-2 won KOT 2 met 5—4 van KOT 3
de persoonlijke uitslagen waren:
B. Seesing 84 (84)—H. Meyerman 134 (116);
H. Visser 84 (64)—S. Huizinga 84 (84); B. v. d.
Straaten 84 (48)—B. Seesing 84 (82).
KOT 4 behaalde in de klasse C-4 met 6—3 van
Caramboles 2 de buit binnen. De gedetailleerde
uitslagen waren:
Th. Fröger 58(58)—H. Zweverink 5S(29); P.
Ooms 58 (45)—J. Jansen 58(58); B ten Hove
48(36)—J. Vriezekolk 48 (48); H. Kraay 48
(43)—G. Sleurding 38 (38).
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