
Donderdag 15 januari 1970
31e jaargang no. 41

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 18 JANUARI

Hervormde kerk
10.15 uur ds. J. H. Jansen bediening Heilige Doop
19.00 uur ds. Dronkert Geref. pred. te Geesteren

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur Herv.-Geref. jeugddienst in de Herv.
kerk. Voorganger ds. A. J. G. Dronkert uit Gees-
teren

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST W l]KVERP LEEGST ER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Herbert, zoon van L. Stokkers en D. Nij-
kamp.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: ]. E. Neumann, 88 jaar, weduwe van
P. H. Bethbeder; A. Fleing, 83 jaar, ongehuwd.

KOMT U OOK IN DE

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

DCV-nieuws

Zonder zelf te spelen is het tweede tiental van de
Vordense damelub DCV naar de tweede klas ge-
degradeerd. De Vordenaren stonden nl. in punten-
totaal gelijk met DCL l uit Lochem. Vorden was
echter uitgespeeld terwijl DCL nog twee wedstrij-
den diende te spelen. DCL behaalde tegen Denk
& Zet uit Laren een gelijkspel wat voldoende was
om het eersteklasserschap veilig te stellen.
Zo was er dus in deze kompetitie vreugde en ver-
driet bij de Vordense dammers want DCV l werd
kampioen en promoveerde naar de Hoofdklasse.

„Prinsjesdag' van Gemeente Vorden
Gemeentebegroting door Raad aangenomen

Batig saldo op gewone dienst van ƒ 5000,-

Waakzaamheid blijft geboden

Toespraak burg. Van Arkel

In deze eerste openbare raadsvergadering in het
nieuwe jaar, waarin tevens de gemeentebegroting
1970 aan de orde wordt gesteld de z.g. 'Prinsjes-
dag van Vorden', zoals ik laatst in Contact las,
wil ik graag in het kort in grote lijnen nog even
terugzien op hetgeen in 1969 in onze gemeente
tot stand is gekomen, aldus begon burg. van Arkel
zijn nieuwjaarstoespraak. Ook het afgelopen jaar
heeft zich doen kenmerken als één van grote ak-
tiviteit op velerlei gebied.

Bevolking

Het aantal inwoners bedroeg op l januari 1969
6796. Er werden in 1969 115 baby's geboren. Het
aantal overledenen bedroeg 66. Er vertrokken 261
personen uit de gemeente, terwijl zich 312 per-
sonen in deze gemeente vestigden, zodat het be-
volkingscijfer op l januari 1970 6896 bedroeg.
Een toename van de bevolking met 100 personen,
n.l. een geboorte-overschot van 49 en een vesti-
gingsoverschot van 51 personen. Gezien het aantal
woningen dat op het ogenblik in aanbouw is en
het aantal woningwetwoningen, bejaardenwonin-
gen en woningen in de par^kuliere sektor, die in
1970 worden gebouwd, la^^iet zich aanzien dat
in 1970 het aantal inwoners de 7000 zal passeren.
Er werden in 1969 73 huwelijken gesloten.

Werkloosheid

Aangaande de omvang vi^de werkloosheid in
deze gemeente kan ik u, op grond van recente ge-
gevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zut-
phen, mededelen, dat het gemiddeld aantal werk-
lozen in Vorden over 1969 13 bedroeg, of in per-
centages uitgedrukt l procent. De gemiddelde
werkloosheid in het Gewest Zutphen bedroeg in
1969 1,25 procent. Voor de provincie Gelderland
bedroeg dit percentage in 1969 1,7 procent.

Wegen

Aan een verbetering van het wegennet in onze ge-
meente werd gestaag verder gewerkt. Ik behoef
u slechts te noemen de rekonstruktie van de wes-
telijke rondweg; gedeelten van de Deldenseweg
en de Strodijk. Op de wegen nabij Spekop en
Maalderink in Linde, werd een deklaag aange-
bracht, terwijl verschillende wegen van een slijt-
laag werden voorzien.

Straatverlich t ing

Op het terrein van de openbare verlichting wer-
den voorzieningen getroffen o.a. langs de wes-
telijke rondweg; in het plan Boonk, doch ook op
incidentele plaatsen in de gemeente.

Won ingzoe k e nde n

Het aantal ingeschreven woningzoekenden die een
ekonomische binding met deze gemeente hebben,
bedraagt thans 130, het aantal ingeschrevenen dat
geen ekonomische binding met Vorden heeft, be-
draagt 35. Totaal 165 woningzoekenden.

Woningbouw

In dit verband is de woningbouw uitermate urgent
en belangrijk. Gedeputeerde Staten deelden ons bij
schrijven van 29 december mede, ons verzoek om
een extra kontingent van 4 woningwetwoningen
in te willigen. Zodra het weer het toelaat, wordt
met de bouw van 24 woningwetwoningen in het
plan Boonk begonnen. Eveneens zal dan worden
begonnen met de bouw van 14 bejaardenwonin-
gen in de Boonk. Burgemeester en wethouders heb-
ben het College van Gedeputeerde Staten om een
extra-kontingent van 10 woningwetwoningen ge-
vraagd, ten behoeve van het personeel van het
Centraal Verkoopkantoor Nedac NV die zich in
november in de voormalige leerlooierij vestigde.
Dit verzoek is nog bij Gedeputeerde Staten in be-
handeling. Bij schrijven van 24 december deelde
het College van Ged. Staten ons mede, dat in de
jaren 1971 en 1972 aan de gemeente Vorden voor
elk jaar 20 woningwetwoningen zijn toegewezen.

Het ligt in de bedoeling van burgemeester en wet-
houders om deze kontingenten wederom in 'stroom-
bouw' verband dus in samenwerking met naburige
gemeenten te bouwen.

De partikuliere woningbouw ontwikkelde zich in
1969 in verheugend tempo. In het afgelopen jaar
kwamen 17 woningen in deze sektor gereed, ter-
wijl momenteel nog diverse komplexen en alleen-

staande woningen in aanbouw zijn. Ook in deze
vergadering wordt u weer gevraagd gronden voor
de bouw van partikuliere woningen aan gegadigden
in eigendom over te dragen.
In 1969 kwamen 8 autoboxen aan de Bongerd in
plan Boonk gereed. Een verdere ontwikkeling van
de bestemmingsplannen kwam in 1969 tot stand.
In het Molenplan werd een zijweg van de Berend
van Hackfortweg van een verharding voorzien.

Op het industrieterrein kreeg de overweg een ver-
harding. In een zestal straten in het bestemmings-
plan Boonk kwam een noodbestrating, terwijl het
Wiemelink, de Stroef, het Kerspel, de Steege en
het Jebbink, de Hanekamp en de Boonk geheel of
gedeeltelijk werden herstraat. Langs de spoorbaan
in plan Boonk werd een plantsoen aangelegd.

Onderwijs

De voor de bouw van een nieuwe openbare kleu-
terschool benodigde vaste financieringsmiddelen
werden tot op heden nog steeds niet toegewezen.
Op een spoedige toewijzing zal worden blijven aan-
gedrongen. Dankzij de bereidwillige medewerking
van de Herstellingsoordvereniging van de Ned.
Spoorwegen 'de Decanije', kan gelukkig deze school
voorlopig per l februari a.s. in het van Hasselt-
paviljoen van start gaan.
Op het terrein van het ondewijs kwamen echter
ook verheugende voorzieningen tot stand. Ik be-
hoef u slechts te noemen^k verbouw van de open-
bare scholen in het dorpen het Medler, de ver-
bouw van de bijzondere scholen op het Hoge en
de Kranenburg, de uitbreiding van de bijzondere
kleuterschool in plan Boonk, terwijl met de uit-
breiding van de landbouwschool een aanvang is
gemaakt. ^fe

Sport

Ook de sport kreeg het afgelopen jaar de nodige
aandacht, ofschoon er uiteraard ook op dit ter-
rein nog wensen zijn. Zo werd het gemeentelijk
sportveldenkomplex uitgebreid met een 3de speel-
veld en werd het gehele sportterrein van een af-
rastering voorzien. Veel kwam tot stand, vele
zaken zullen echter ook in dit jaar uw aandacht
vragen.

Het door mij gegeven overzicht pretendeert in
genen dele een volledig relaas te zijn van alle za-
ken en gebeurtenissen, waarbij u als Raad der
Gemeente in het afgelopen jaar betrokken bent
geweest. Ofschoon de inzichten ten aanzien van
verschillende zaken niet altijd dezelfde waren, hebt
u getracht tesamen daarin de juiste weg te vinden
om de problemen tot een oplossing te brengen en
zo het belang van onze gemeente te dienen.
De toekomst van onze gemeente is niet los te
maken en afhankelijk van wat wij samen denken.
Maar meer in het bijzonder wat wij samen doen.
Gaarne spreek ik de wens uit, dat het ons zal ge-
lukken, ook dit jaar in eendrachtige samenwerking
de vele zaken, die zich zullen aandienen, tot een
goed einde te brengen, om zo de gemeente tot
verdere ontplooing te brengen en haar ingezetenen
de beste mogelijkheden te bieden op levensvreugde
en geluk.

Ik wens u allen in uw gezinnen en in uw arbeid
in het bijzonder ook voor onze gemeente, een goed
1970 toe, aldus burg. van Arkel tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak.

Begroting goedgekeurd
Batig slot op de Gewone Dienst van ruim ƒ 5000,-
\Vaakzaamheid blijft geboden
Dat de inwoners van Vorden zich zeer voor ge-
meentezaken interesseren, bleek dinsdagavond
weer eens, toen de gemeentebegroting 1970 door
de vroede vaderen werd behandeld. Een tjokvolle
raadszaal (enkele belangstellenden moesten zelfs
in een aangrenzend kantoortje ondergebracht wor-
den) luisterde naar hetgeen de hun favoriete raads-
leden zo allemaal te berde brachten. En dat was
niet gering, want toen wij (de pers) na afloop te-
gen half twaalf de raadszaal verlieten, bleek dat
wij ca 80 vellen getypt-gestencild papier mee naar
huis hadden gekregen voor 'thuiswerk' in de nach-
telijke uren.
Respekt voor al degenen (B&W, begrotingskom-
missie, subsidiëringskommissie, frakties van de
verschillende partijen enz.) die ongetwijfeld vele
dagen hebben opgeofferd om de begroting aan te
bieden resp. te bekommeritariëren. In tegenstelling
tot voorgaande jaren toen slechts enkele partijen
een algemene beschouwing aan de begroting wijd-
den, gaven nu alle frakties een uitvoerige beschou-
wing. Ongetwijfeld zal de op handen zijnde ge-
meenteraadsverkieznig hiertoe een belangrijk steen-
tje hebben bijgedragen. Het publiek zal het zijn op-
gevallen, dat de raadsleden van Vorden niet in
de raad zitting hebben vanwege het presentiegeld.
Op voorstel van mevr. van der Heide-van der
Ploeg (PvdA) besloot de raad het presentiegeld
van deze marathon vergadering beschikbaar te
stellen voor hulp aan Biafra, nadat allereerst de
heer Hartelman (KVP) hierover een balletje had
opgegooid. De gemeente zal het bedrag verdub-
belen, terwijl ook burg. van Arkel (die uiteraard
geen presentiegeld ontvangt) eenzelfde bedrag
als een raadslid zal inbrengen.
Verheugend was dat de gemeentebegroting sluit
en dat er een batig saldo is op de gewone dienst
van ƒ 5.729,63. Des te meer verheugend omdat
bij een tekort (wat bij zovele gemeenten het geval
is) GS of het Rijk het mes in de begroting gaan
zetten wat er in de meeste gevallen op neer komt
dat de gemeente dan maar moet afwachten wat wel
en wat niet kan. Met ander woorden men heeft dan
helemaal niets meer te vertellen.
Of de begroting voor het jaar 1971 opnieuw zal
sluiten is iets, wat de meeste raadsleden nu niet
zo een twee drie zagen. Velen hieven ten aan-
zien van de financiën waarschuwend de vinger op
en de meeste raadsleden schaarden zich achter de
begrotingskommissie die konkludeerde dat 'de koek
op is'.
Wat deze begrotingskommissie verder te vertellen
had en daarop de reakties van B/W en de raads-
leden waren kunt u zo uitvoerig mogelijk verder-
op in dit verslag lezen.
Gesteld kan worden dat alle frakties met de ge-
meentebegroting 1970 akkoord gingen en dat men
het over het algemeen (natuurlijk had iedere partij
zijn wensen en voorstelen) met het door BcVW ge-
voerde beleid eens was. Aanvankelijk ging Binding
Rechts niet met de begroting akkoord, hetgeen
volgens de heer Hartelman (KVP) een wantrou-
wen tegen het beleid van B/W inhield. De woord-
voerder van Binding-Rechts de heer Gerritsen stel-
de n.l. voor om Ie de post van ƒ 13.752,- voor aan-
schaf van materiaal gemeentewerken over te boe-
ken naar de post onvoorzien; 2e uitvoerige infor-
matie over de financiële gevolgen voor de gemeen-
tewerken van de ruilverkaveling (weth. Wues-
tenenk PvdA) wist te vertellen dat in dit verband
het pootrecht een flinke financiële last zal gaan
betekenen voor de gemeente); 3e personeelsstop in
te stellen voor het gehele gemeentelijke apparaat
en het ambtenarenreglement te wijzigen en de raad
de aanstelling van personeel weer tot zich te trek-
ken; 4e een efficiencyonderzoek in te stellen door
een bevoegd efficiency bureau naar het gehele ge-
meentelijke apparaat.
B6W en de raad gingen met de voorstellen van
Binding-Rechts akkoord, zij het dan dat wat be-
treft de ƒ 13.752,- t.z.t. bekeken zal worden of er
al dan geen materiaal aangeschaft moet worden.
Hierna verklaarde de heer Geritsen dat ook Bin-
ding Rechts zijn fiat gaf aan de begroting 1970.

Vervolg op 2e blad

Prinses Margriet 27 jaar

Prinses Margriet wordt maandag 27 jaar en het is voor velen, die
haar jeugd hebben meegemaakt, moeilijk zich te realiseren, dat het
nu om een moeder van twee kinderen gaat, zo snel gaat de tijd.

Maar het is waar, prinses Margriet is in de tweede wereldoorlog
geboren en die verschrikkelijke tijd ligt alweer 25 jaar achter ons.

Twee zoons heeft zij en uit een spontane uitlating van haar echt-
genoot, mr Pieter van Vollenhoven, hebben wij begrepen dat zij nog
naar een dochter verlangen. Het is begrijpelijk. Het is een jong
gezin en beiden houden van huiselijke gezelligheid. Zij hebben het
samen ook echt huiselijk gezellig gemaakt in het door hen bewoonde
gedeelte van het vroeger zo kille pateis Het Loo, waar zij sinds hun
huwelijk op 10 januari 1967 zo graag toeven.

Er is alle reden om prinses Margriet van harte geluk te wensen'.



Ibers
SUPERMARKT

DIVERSE SMAKEN

VAN „CALIFORNIA"

PRESENTEERT

per blik

elk 2e blik

l doos a 12 blikken

64
49

59O

ILitde,
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

VARKENSLEVER
300 gram

VARKENSPOULET
500 gram

heerlijk voor bami en nasi

RUNDERLAPPEN

98
178
198

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

PCD

500 gram 325 nu

Gezinsfles

rode
druivensap

Wij verzorgen voor- en achterbouten
diepvriesklaar tegen speciale prijzen

GEKOOKTE LEVER

HAMWORST

GELDERSE KOOKWORST

100 gram 89

150 gram 89

200 gram 89

150 gram 109

nu

99

Grote fles

Advocaat
van 450 voor

395

Literblik

doperwten
extra fijn

slechts

119

2 kuipjes

Sun

margarine

69

Jampot

knakworst
8 stuks

99

2 blikken

soepballetj

119

DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP

GROTE ZAK VOLW)|

Spekken
10 stuks van 79 nu

Grote

eiercake
geen 130 maar

08

Div. soorten

ERDAL

schoencreme
2 doosjes

79

Limonade

zonder prik

Green spot
nu per fles

75

Heerlijke

slagroom-
truffels
per zakje

150 gram

99

Jampot

zilver uitjes
zoetzuur

69

Droogkokende

Siamrijst
500 gram

79

GROOT OVAAL BLIK

Haring in tomatensaus
geen 98 maar

Gilda

droDtoffees
2 zakjes

98

Hawai

ananas
groot blik nu

139

Bij elk zakje

Knorr

erwtensoep

1 rookworst
voor

95

Pak mee

zakjes

snoep
slechts

35

Langenberg's

heipalendrop
van 55 voor

45

Lassie

Toverrijst
van 123 voor

113

UNOX

Groentesoep
alleen deze week

(budt
BANANEN

GEKOOKTE BIETEN

GOLDEN DELICIOUS

JAFFA SINAASAPPELS

HARDE UIEN

GESNEDEN GROENE KOOL 500 gram 29

Groente en vleesreklame t.e.m. zaterdag

per kg 89

500 gram 39

2 kg 98

10 voor 165

per kg 79

5 halen 4 betalen

PERMINTA ROLLEN
DUCHESSE BONBONS

150 gram

Van Welzen ZANDKOEKJES
diverse soorten van 95 nu

ARDITA LUIERS per pak 130
elk 2e pak

Ardita DAMESVERBAND 75
elk 2e pak

Donald Duck KAUWGOM
10 stuks van 49 nu

100
119

79

79

39

39

79



De heer en mevrouw
Emsbroek-Huig
geven met blijdschap
kennis van de geboorte
van hun zoon
Gijsbert Jan Rudolf
(GIJS)
Vorden, 8 januari 1970
Zutphenseweg 34
Tijdelijk: Alg. Zieken-
huis, Zutphen

Met vreugde en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de 'geboorte van
een dochter en zusje
Amarenkske Christine
P. H. Vogtlander
T. M. Vogtlander-

de Wit
Carola
Petertje
Hoogvliet, 9 januari 1970
Arubaplein 17

Hiermede betuigen wij u
onze hartelijke dank voor
het medeleven betoond
tijdens de ziekte en na
het heengaan van mijn
lieve man, vader en opa

fam. Knoef
Vorden - Linde, jan. '70
'Groot Geltink'

A.s. zondag 19.00 uur
Herv. Kerk - Vorden
Interkerkelijke Jeugd-
dienst

Ongekend lage
prijzen voor

KUNSTSTOF
KEUKENS

buffetten, kasten

Alles direkt uit eigen
voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

fa Gebr. Eykelkamp
Medler E 108 - Vorden
telefoon 6634
vraagt voor zo spoedig
mogelijk wegens vertrek
der tegenwoordige voor
halve dagen of voor en-
kele dagen een
huishoudelijke hulp

Nette jongen gevraagd
voor de bakkerij
leeftijd 16-17 jaar
Brood- en banketbakkerij
H. J. Kerkhoven
het Hoge 24 - Vorden
Tel. 1394

Te koop: uitschuifbare
automatische pi.wisselaar
in fraai meubel; merk
Dual, in prima staat,
de Boonk 23 - Vorden

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Goedkoper dan ooit

Alle bovenstaande
maten voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

U komt toch ook naar de
Interkerkelijke Jeugd-
dienst in de Herv. Kerk
a.s. zondag?

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lam m er s!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Verse haantjes
deze week reklame prijs
ƒ 3,- per kg. Aan huis en
aan de markt verkrijg-
baar.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Heden nam de Here tot Zich, nog gehee!
onverwachts, onze schoonzuster en tante

CATHARINA LOUISA COBUSSEN
echtgenote van D. J. Golstein

in de ouderdom van 39 jaar.

Vorden: J. Z. Stokkink-Golstein
J. Stokkink
C l . J. Golstein
L. H. Golstein-Scholte
I I . J . Bloemendaal-Golstein
I I . A. Bloemendaal
J. W. Golstein
A. J. Golstein-Bömer

Warnsveld: A. Golstein
J. J. Golstein-de Graaf

Laren: Z. Rekers-Golstein
J. Rekers

Vorden: B. Golstein
H. E. Golstein-van Slooten
H. Golstein
W. Golstein en verloofde
neven en nichten

Arnhem, 10 januari 1970
Brouwerijweg 62

Heden behaagde het de Here, na een kort-
stondige ziekte van onze zijde weg te nemen
onze lieve schoondochter

CATHARINA LOUISA COBUSSEN
echtgenote van D. J. Golstein

op de leeftijd van 39 jaar.

.1. W. Golstein
T. H. Golstein-Wicherink

Vorden, K) januari 1970

Heden is in alle stilte van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

JAN WILLEM HISSINK
op de leeftijd van 68 jaar.

L. 'C. Hissink-Bceftink
Ci\ Eenink-llissink
G. H. Eenink
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 11 januari 1970
Het Kerspel 11

De rouwdienst zal worden gehouden donder-
dag 15 januari om 12.00 uur in de Hervorm-
de kerk te Vorden, waarna de teraardebc-
stelling om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden zal plaatshebben.

G.M.V. LANDBOUW
Afd. Vorden

Alg. vergadering
TE ARNHEM OP DINSDAG
27 JANUARI A.S.

Agenda: zie landbouwblad.

Opgave voor gezamenlijk reizen
voor of op zaterdag 25 januari bij
de sekretaris (telefoon 6686).

Het bestuur

Marktvereniging
Vorden

Aanvragen voor

subsidies
uit de marktverloting 1969, die-
nen uiterlijk 30 januari 1970 bij
de sekretaris. Zutphenseweg 81
te worden ingediend.

De Marktkommissie

TE HUUR GEVRAAGD:

wei- of bouwland
plm. halve ha of groter.

Hoge huurprijs.

BOOMKWEKERIJ '

M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden - Telefoon 1464

GEVRAAGD EEN

flinke werkkracht
op nertsfarm. Dienstwoning be-
schikbaar.

TEVENS GEVRAAGD EEN

flinke jongen
die het nertsvak wil leren.

Aanmelden tussen 5 en 7 uur

P. A. Baron van der Borch
„Horsterkamphoeve"

Restanten behang en

plakplastie
TEGEN STERK VERLAAGDE
PRIJZEN i

kortingen tot
60%

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

2 pakken Spar koffie

2 pakken PETIT BEURRE

l blik ERWTENSOEP

Litersfles CHOLATTI

2 blikken appelmoes

l fles RANJA

24 LOLLY'S

l pak VARETE

200 gram BOERENMETWORST

KIPPESOEPPAKKET a 500 gram

Golden Delicious

van 388 voor 279

98

van 95 voor 79

69

van 138 voor 98

Van 120 voor 99

98
1 89

128

van 139 voor 125

2 kg 89

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

eedr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor onze japonnenproduktie
zoeken wij enkele

FLINKE STRIJKSTERS

Naast goed loon bieden wij:

een prettige premiespaarregeling
voordelige coupons voor eigen
japonnen
werktijden eventueel aan te pas-
sen aan uw wensen.

Kom eens praten bij

Confectiebedrijf
D. J. Lammers
Raadhuisstraat 16a - Telefoon 1971

Wij vragen voor ons kantoor te

LOCHEM
een

met kantoorervaring, ter assisten-
tie bij de uitvoering van onze
bedrijfsadministratie.

Vereisten:

tenminste MULO- of
HBS-diploma

typevaardigheid

goede omgangsvormen

Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van
de N.V. Twentsche Kabelfabriek te Haaks-
bergen, Holthuizerstraat l, telefoon 05427-
2255 of persoonlijke aanmeldingen aan ons
kantoor te Lochem, Kwinkweerd 3, telefoon
05730-2147 (vragen naar de heer Heinen)

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Voor al uw:

HONDE- EN
KATTEVOEDERS
VOGELVOEDERS
HONDEBENODIGD-
HEDEN

TROPISCHE- EN
KOUDWATERVISSEN
AQUARIAINRICHTING

POTGROND
GEDROOGDE
STALMEST ENZ.

naar:

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Uitsluitend kwaliteits- en
merkartikelen

GRANDIOZE

IN ONZE MEUBELTOONZALEN

(van 15 t.rn. 24 januari)

Merkartikelen

tegen voordeelprijzen

Gratis opslag

Vrij entree

Doe nu uw voordoet bij:

Meubelen

Textiel

Vloerbedekking

Beddegoed

/ WONINGINRICHTIN'G

het binnenhuis
/ / FA. A. POLMAN
/ / DORPSSTRAAT 22.VORDEN

TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Ook met de opruiming uw adres
voor betere woninginrichting

J



eens kijken
wat u bij ons

expeditie
i
i

verdienen...

Op onze expeditie-afdeling
hebben wij plaats voor

enkele
f linke, verantwoordelijke werkers
indagdienst
Wij bieden: een flink loon en reisvergoeding en
gratis werkkleding en winstdeling en cantine-
service. 5-Daagse werkweek in een schoon en
rustig bedrijf. Kom er eens over praten!
Aanmeldingen dagelijks aan ons kantoor te
Lochem, Kwinkweerd 3, of telefonisch (05730) -
2147. Vragen naar de heer Heinen.

n.v. twentsche kabelfabriek
(oenen)

Heden donderdag 15 januari
begint onze grote

'pruiminq.
met miniprijzen

Vele coupons en restanten

Keus uit meer dan 30 modellen
bankstellen vanaf 375,—

Koopjes in:

SALONKASTEN MATRASSEN
EETHOEKEN DEKENS
BERGMEUBELEN SPREIEN ENZ.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zeer voordelige
aanbieding

Geschaafde en
geploegde planken

% duims
l duim dik

Uit eigen voorraad
direkt leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

Woningruil:
aangeboden te Klaren-
beek moderne eengezins-
woning. Gevraagd een
woning te Vorden.
Te bevragen: H. van der
Laan, Dennenweg 18 te
Klarenbeek of tel. 1434
te Vorden

Jonge onderwijzeres zoekt
per l maart a.s. zonnige
woonruimte met kookge-
legenheid. Brieven:
Staringstraat l, Vorden

Profijt
AANBIEDING

melitta
nu 3 pakjes a 40 filter-
zakjes Melitta 102
van ƒ 2,55 voor

f 1.95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l , Zutphen,
telefoon 2264

T.m. zaterdag 24 jan.

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed'
voor de verrassend

lage prijs van

ƒ 5,20 per vierkante m

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeUrcffcndI

Zutphenseweg - Vorden

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Ondanks alle prijs-
stijgingen nu nog

TL-armatuur
plus lamp plus starter

voor samen ƒ 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

OPRUIMING
BEKIJKT U ONZE ETALAGE EENS, WAT
OPGERUIMD WORDT ZIJN WEGGEEF-
PRIJZEN ZOWEL LEDERWAREN ALS
WONINGTEXTIEL

SPECIALE AANBIEDING
vinyl op vilt
mcrkkwa l i td t van .'/' K), per v ie rkante meter nu

ƒ 5,50

2-deurs linnenkasten
ha l t lullig half lc^ van ./' 175,— nu

ƒ135,-
WONiNGlNKICil ïING - LEDERWAREN

Bert Lammers
Burtf . C ia l l écs t raa t 32 - Telefoon 1421

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
én voor uw huis
Om een „eigen huis" te kunnen kopen dienen vele
financiële problemen te worden opgelost.
Kom over een hypotheek bijvoorbeeld eens praten
met de Raiffeisenbank.
Wij staan u terzijde bij het vinden van een
financiële regeling die u het beste past.

Voor al uw financiële aangelegenheden kunt u
trouwens bij de Raiffeisenbank terecht. Betrouwbare
en deskundige informatie wordt u verstrekt in een
persoonlijk gesprek.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

IN ONZE

opruiming
VAN 15 TOT EN MET 24 JANUARI

kunt u koopjes halen
dus weinig betalen

LOOMAN
VORDEN
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Vervolg Raadsvergadering
Rapport van de raadskom-

imssie voor de subsidiëring
Namens bovengenoemde kommissie bestaande uit
mevrouw M. v. d. Heide-v, d. Ploeg en de heren
C;. ,1. Bannink en W. B. J. Lichtenberg bracht
eerstgenoemde het volgende rapport uit.

Dat subsidiëring een voornaam deel vormt van het
gemeentelijk beleid behoeft geen nader betoog,
aldus begon mevrouw v. d. Heide. Men behoeft
maar de begroting van een willekeurige gemeente
op te slaan om te zien, dat op elk hoofdstuk met
name hoofdstuk VIII wel enige subsidieposten
voorkomen. Dit neemt niet weg, dat ons ins/iens
de gemeentekas geen „snoeppotje" moet zijn
waar ieder bij tijd en wijle profijten uit kan trek-
ken. Een omschreven beleid op dit terrein is dan
ook uitermate wenselijk.

De kommissie aeht het een gelukkig verschijnsel,
dat in on/e gemeente verscheidene verenigingen
aanwezig /ijn, die ieder op hun gebied, het mo-
gelijke verrichten om hun leden deel te doen heb-
ben aan de waarden welke - aktief beleefd - me-
de de geestelijke inhoud van de plaatselijke sa-
menleving bepalen. In deze geest werkend, bevor-
deren deze verenigingen door hun aktiviteitcn het
geluk van hun leden en derhalve het welzijn van,
de gemeenschap. In verband hiermede verdient het
aanbeveling het verenigingsleven, indien het ge-
stelde doel niet met eigen middelen bereikt kan
worden, waar mogelijk subsidie te verlenen.

Wij zijn van mening, dat subsidietoekenning aan
landelijke en regionale instellingen indien enigs-
zins mogelijk op dezelfde voet als voorheen door-
gang dient te vinden.

Voor de plaatselijke instellingen ligt de zaak ge-
kompliceerder. De kommissie stelt de volgende
onderscheidingen voor:

1. Harmonie en-of fanfaregezelschappen;

2. Jeugdsport en de lichamelijke opvoeding van
de jeugd;

3. Zangverenigingen.

1. Harmonie en-of fanfaregezelschappen

De eisen, die aan deze gezelschappen worden ge-
steld, worden steeds hoger en daarmee stijgen
uiteraard de kosten. Wil een muziekvereniging -
bij tal van nationale en plaatselijke gebeurtenis-
sen niet weg te denken - met haar tijd meekun-
nen, dan dient zij o.a.:

a. Veel zorg te besteden aan de opleiding van
leerlingen;

b. Over een goed instrumentarium te beschikken;

c. Cioed geleid te worden door een bekwaam di-
rigent;

d. Behoorlijk geüniformeerd te zijn.

2. Jeugdsport en lichamelijke oefening van de
jeugd

Voor wat betreft de leeftijdsgrenzen, die voor
het begrip „jeugd" moeten worden aangehouden,
is de situatie in de sportwereld niet eenvoudig.
Er is niet een voor alle takken van sport geldende
leeftijd beneden welke men nog als jeugdlid wordt
aangemerkt. De leeftijdsgrens wordt door elke
hond afzonderlijk geregeld.
Moeten nu bij de subsidiëring de door de onder-
scheidende bonden vastgestelde leeftijdsgrenzen
worden aangehouden voor het bepalen van de le-
den, die wel en de leden, die niet meer in de sub-
sidiëring mogen worden betrokken, of dienen de
gemeenten hier eigen normen aan te leggen?
In de praktijk worden in sommige gemeenten de
reglementen van de desbetreffende sportbonden
in dezen aangehouden. Het motief hiervoor is, dat
de gemeenten er zich van hebben te onthouden,
de door de sportbonden voor hun jeugd met des-
kundigheid en veel zorg uitgezochte leeftijdsgren-
zen in het kader van de jeugdsubsidiëring te a-
menderen.
In andere gemeenten houdt men terwille van een
eenvoudige wijze van uitvoering en uit een oog-
punt van rechtvaardigheid een uniforme leeftijds-
grens voor alle takken van sport aan. (Maximum
leeft i jd 17 jaar.) In dit verband kan men zich af-
vragen of er tevens aanleiding bestaat de aktivi-
teiten van volwassenen te steunen.
De investeringen, nodig voor het aanleggen van
sportvelden zijn in de laatste jaren zeer hoog ge-
worden. Met stijgen van de grondprijzen en de
toename van de kosten voor lonen en sociale las-
ten zijn hiervan als de belangrijkste oorzaak aan
te geven.
Daarnaast vraagt ook het' onderhoud van grasvel-
den jaarlijks een aanzienlijk bedrag, dat voorna-
melijk bestaat uit personeelskosten. Algemeen
wordt aanvaard dat bij een sportveld een kleed-
en wasgelegenheid behoort en dat de overheid,
die de sportakkomodatie ter beschikking stelt,
ook voor deze voorziening zorg draagt.
Het is ook bekend, dat de exploitatie-uitkomsten
van deze voorzieningen steeds een nadelig saldo
opleveren, omdat de sportverenigingen niet in
staat zijn (op een hoge uitzondering na) een op de
kostprijs gebaseerde huur voor het gebruik van
de akkomodatie te betalen.
Anders is het gesteld met de bouw van een club-
lokaal, een tribune en-of terreinverlichting voor
de avondoefcningen. De kosten voortvloeiend uit
de bouw en exploitatie van deze laatste voorzie-
ningen worden in de regel zo niet geheel, dan toch
voor een belangrijk deel voor de gebruikers, door
de vereniging betaald.

Over het algemeen is de kommissie van oordeel,
dat voor volwassenen slechts de kosten van de
akkomodatie subsidiabel zijn. Daar de kommissie
voorstaat de Jeugdsport te subsidiëren zijn de be-
treffende verenigingen genoodzaakt om de boek-
houding en ledenadministratie te splitsen in akti-
viteiten van de jeugdleden en de volwassen leden.

3. Zangverenigingen

Voor zangverenigingen gelden volgens de kommis-
sie de volgende eisen:
a. Goed geleid te worden door een bekwaam di-

rigcnt(e);
b. Veel zorg te besteden aan de opleiding van

leerlingen;
e. Over goede begeleidingsinstrument(en) te kun-

nen beschikken.

Voor tle toepassing van de betreffende verorde-
ningen acht de kommissie het noodzakelijk een
vaste subsidiekommissie, te benoemen, parallel lo-
pend met de zittingsperiode van de gemeenteraad.
I let behoeft geen betoog, dat verwez-enlijken vaji
het vorenstaande in grote mate zal afhangen van
de financiële positie van onze gemeente, aldus me-
vrouw v. d. Heide.

Subsidie-aanvraag Nut
Wat betreft de subsidie-aanvrage van het plaat-
selijke Nutsbestuur, rapporteerde de raadskom-
missie voor de subsidiëring het volgende:

Er zijn vele faktoren, die een rol spelen in de be-
oordeling van de kommissie, om tot een verant-
woord voorstel te komen. Een en ander heeft tot
gevolg gehad, dat de kommissie getracht heeft,
zich op de hoogte te stellen met het wel en wee
van genoemde maatschappij. Hieruit is gebleken
dat het Nutsbestuur ernstig streeft naar organi-
satorische veranderingen, wat de gedachte doet
rechtvaardigen, dat genoemde instelling zich in
een overgangsfase bevindt van minder goede naar
betere tijden. Om dit edele streven te stimuleren
stelt de kommissie voor, om voor 1970 een sub-
sidie ad ƒ 2.500,— beschikbaar te stellen, echter
onder de volgende voorwaarde:

a. Dat de in te stellen subsidiekommissie dit jaar-
lijks opnieuw zal moeten beoordelen;

len om tot nauwe samenjlrking te komen met
de stichting Jeugdcentrum.

Antwoord B
Met de inhoud van het rapport en de ontwerpver-
ordeningen kunnen wij ons in het algemeen ver-
eniggen, aldus gaf burgemeester Van Arkel ten
antwoord naar aanleiding van het rapport der sub-
sidiëringskommissie. Enkel rijst bij ons de vraag
of de verplichting voor de harmonie- en-of fanfa-
regezelschappcn om deel te nemen aan een ge-
zamenlijk optreden op de dag, waarop de verjaar-
dag van H.M. de koningin wordt gevierd, niet te
ver gaat. Aan een om het ander jaar optreden op
die dag geven wij de voorkeur.
Ten aanzien van de financiële konsekwenties van
het door de kommissie voorgestelde delen wij u
het volgende mede.
Met de in de ontwerpbegroting voor 1970 en de
daarbij behorende en aan u toegezonden wijzigin-
gen, opgenomen subsidiebedragen kan de kom-
missie zich verenigen met uitzondering van de
volgende punten. De kommissie stelt voor:

1. Het subsidie aan de bad- en zweminrichting
„In de Dennen" te verlagen met ƒ 4.400,— en
deze subsidie voor 1970 te brengen op ƒ 5.000,-.
Dit subsidiebedrag telkcnjare te bezien aan de
hand van het exploitatie-overzicht over het af-
gelopen jaar.

2. Aan de Ned. Hartstichting voor 1970 een sub-
sidie te verlenen van 2 cent per inwoner.
Dit is een bedrag van 137,—.

3. Volgens een zeer globale raming zal aan de
beide plaatselijke muziekverenigingen op grond
van de ontwerpverordening in totaal een sub-
sidie verleend moeten worden van ƒ 1.700,—.

4. Eveneens zeer globaal wordt het totale subsi-
diebedrag te verlenen op grond van de ont
werpsubsidieverordening voor de Jeugdsport
door de kommissie geraamd op ƒ 2.300,—.
Aangezien de sportvereniging Ratti zelf voor
een terrein heeft gezorgd, is tle kommissie van
mening, dat deze vereniging boven het subsidie
op basis van de verordening ook het in de ont-
werpbegroting opgenomen subsidiebedrag van
ƒ 1.250,— dient te ontvangen.

5. Aangezien niet over de gegevens van alle zang-
verenigingen wordt beschikt, wordt het totale
subsidie op grond van de ontwerpsubsidiever-
ordening voor deze verenigingen door de kom-
missie zeer globaal geraamd op ƒ 500,—.

6. De kommissie stelt voor aan de David I. Al-
fordgroep van de Ned. Padvinders Vereniging,
afdeling Vorden, voor 1970 een éénmalige sub-
sidie van ƒ 50,— te verlenen i.v.m. het 25-jarig
bestaan van deze groep.

Per saldo een verlaging van de geraamde subsi-
dies van ƒ 863,—.

De raad ging hiermee akkoord. Burgemeester Van
Arkel deelde nog mede dat de gemeente voor 1970
een totaalbedrag aan subsidies heeft uitgetrokken
van ƒ 83.393,30.

Rapport beqrotinqskommissie 1970
De begrotingskommissie, bestaande uit mevrouw
M. van der Heide-van der Ploeg en de heren H.
Tjoonk en A. J. A\. Hartelman, bracht bij monde
van de heer Hartelman het volgende rapport uit:
Bedroeg de reserve volgens de oorspronkelijke be-
groting nog ƒ 106.350,60, na vaststelling van de
4e aanvulling was deze geslonken tot ƒ 4.927,45.
In de later aangeboden vijfde aanvulling daalde
de post „onvoorzeni" tot f 3.764,04, aldus de heer
Hartelman.
De oorspronkelijke begroting, dus exklusief de aan-
vullingen, wordt wel eens aangeduid als „primi-
tieve" begroting; deze benaming is nu wel bijzonder
van toepassing maar dan in een minder goede be-
tekenis.
Wij, als begrotingskommissie, hebben de indruk
gekregen, dat de primitieve begroting nu niet met
de nodige zorg werd samengesteld, meer op de
wijze van: ,,toe maar jongens, wij zien wel hoe wij
uitkomen".
Het was de kommissie nl. opgevallen, dat vooral
met betrekking tot de verdeling der loonposten de
bedragen der verschillende begrotingsposten in
geen enkele verhouding tot die van voorgaande
jaren stonden; ook hebben wij moeten konstateren,
dat er verschillende, nogal beduidende reken- en
telfouten in voorkwamen.
Wij willen echter niet verhelen dat bijzondere om-
standigheden, o.a. ziekte en vervanging van de ge-
meentesekretaris bovenstaande enigszins recht-
vaardigt.
Begin december werd aan de raadsleden een zesde
aanvulling uitgereikt, waarin o.a. ook rekening ge-
houden werd met de in de kommissievergaderingen
gemaakte op- en/of aanmerkingen.
Het resultaat van de zesde aanvulling is dat de
post onvoorzien weer toeneemt met ƒ 23.022,59,
zodat het per saldo bedraagt ƒ 26.786,63.
Daar door de laatste aanvulling de begrotingspo-
sitie een niet geringe wijziging ondergaat, gaf de
heer Hartelman hierna een verkort overzicht van
de belangrijkste punten hiervan.

Verlaging van de uitgaven
In totaal omvat dit een bedrag van f 75.854,56.
De heer Hartelman zette dit bedrag gespecificeerd
uiteen. Om een paar cijfers te noemen: o.a. wordt
met instemming van de begrotingskommissie de in
de derde aanvulling opgenomen post voor de
„bouwpolitie" zijnde een bedrag van ƒ 23.754,56
afgevoerd. Verder verla^ag van onderhoud van
bermen, teer-, klinker- ^^zandwegen zijnde een
bedrag van ƒ 28.900,—.
Voorts noemde de heer Hartelman een bedrag van
ƒ 49.472,11 zijnde een verhoging van inkomsten
voor de gemeente. Hierbij is inbegrepen een bedrag
van ƒ 34.305,91 dat de^^mmissie meer raamde
wegens bijdrage voor on^^houd van wegen.

Verhoging van de uitgaven
De begrotingskommissie was van mening dat er
een verhoging van uitgaven zal zijn van ƒ 89.209,
58. Hierbij o.a. inbegrepen een bedrag van ƒ 39.
816,67 zijnde hogere kapitaalslasten i.v.m. rente-
verhoging en bv. ƒ 2.500,— (subsidie Oranjever-
eniging) en bv. ƒ 10.400,— (meerkosten straatver-
l ich t ing) . Verder is er een verlaging van de ont-
vangsten van ƒ 13.094,50.
Per saldo is de toename reserve voor „onvoorzien"
(6e aanvulling) ƒ 23.022,59.

Meeste zorgen
Op een enkel facet n.a.v. de zesde aanvulling wil-
len wij hier nader op ingaan, aldus vervolgde de
heer Hartelman. Het totaal van de verlaging der
arbeidslonen in de zesde aanvulling bedraagt f 27.
400,—. Hierdoor komt het totaal der loonkosten
hetgeen via kapitaalswerken terug moet komen op
een bedrag van ƒ 105.227,24. Dit is nu hetgeen
ons de meeste zorgen baart.
De vraag is immers of deze kapitaalswerken wel
passen in onze begrotingspositie, anderzijds is het
dubieus, gezien de financieringsproblemen, dat ook
al zou de begrotingspositie daartoe aanleiding ge-
ven, zij ook werkelijk uitgevoerd kunnen worden.
In voorgaande begrotingskommissies is dit pro-
bleem herhaaldelijk aan de orde geweest.
Eén van de oplossingen zou immers zijn zo weinig
mogelijk vast personeel aantrekken en gebruik ma-
ken van zoveel mogelijk ,,losse" werkkrachten, als-
mede de diensten van partikuliere ondernemingen.
Hierdoor zou de gemeentebegroting veel gemak-
kelijker aan te passen zijn aan veranderde tijden en
omstandigheden, dus een slagvaardiger beleid. Wij
zijn ons er echter wel van bewust, dat bovenstaan-
de oplossing gemakkelijker lijkt dan zij in feite is.
Daar komt bij, dat ten gevolge van de gebiedsuit-
breiding in de nabije toekomst, het verzorgingsge-
bied van de gemeente Vorden niet onbelangrijk
groter wordt met alle konsekwenties van dien.
Wat wij in dit verband echter wel onder de aan-
dacht willen brengen is dat wij ons beleid veel meer
op lange termijn moeten afstemmen.
Het zou zeer gewenst zijn bij elke begroting een
opgave te doen van werken, die niet alleen in het
begrotingsjaar uitgevoerd zullen worden, doch ook
in de verder gelegen jaren. De gemeenteraad zal
dan moeten beslissen welke prioriteit aan de ver-
schillende kapitaalswerken gegeven moet worden.
Velen zullen onaangenaam verrast zijn geweest
door de voorgenomen sluiting van de vleesfabriek
in Vorden. Ook de leerlooierij heeft in het afgelo-
pen jaar haar poorten moeten sluiten.
Behalve op de werkgelegenheid beïnvloeden deze
rechtstreeks de financiën der gemeente. Het aan-
deel van de industrie in de rioleringsbelasting daalt
daardoor niet onaanzienlijk. Voorzover deze daling
niet opgevangen kan worden door het aantrekken
van nieuwe industrieën, zullen wij genoodzaakt zijn
de bestaande tarieven der rioolbelasting en riool-
recht aanzienlijk te verhogen. Wij kunnen er dan
ook bij burgemeester en wethouders niet genoeg op

aandringen het „klimaat" voor nieuwe industrieën
zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Mooi „rond"
Zoals reeds hiervoor gezegd bedroeg de reserve
voor onvoorziene uitgaven na de zesde aanvulling
ƒ 26.786,63. Dit bedrag moet echter alsnog gekor-
rigeerd worden met de volgende posten. (Zo u
wilt kunt u dit als een zevende aanvulling beschou-
wen.) De uitgaven moeten nl. nog verhoogd wor-
den met een bedrag van ƒ 14.220,— t.w. ƒ 3.200,—
(administratiekorrektie) ƒ 200,— (verhoging wet-
houderswedde) ƒ 8.000,— (verharding der zand-
wegen) ƒ 2.500,— (subsidie voor het Nutsdepar-
tement) en ƒ 320,— minder ontvangsten wegens
verkoop van de gemeentewaag.
Hier staat tegenover, aldus de heer Hartelman, dat
de uitgaven nog verminderd worden met een be-
drag van ƒ 6.863,—. In dit bedrag is o.m. begre-
pen een bedrag van ƒ 1.800,— (onderhoud ge-
meentebos) en ƒ 3.500,— (de bijdrage aansluitin-
gen drinkwatervoorziening kan elk jaar met ƒ 3,33
per aansluiting verminderd worden en dit was
voor het begrotingsjaar 1970 nog niet gebeurd).
Dit alles betekent een saldoverhoging der lasten
van ƒ 7.357,—.
Tengevolge van deze zevende aanvulling daalt de
post „onvoorzien" van ƒ 26.783,63 - - ƒ 7.357,—
is ƒ 19.429,63. Indien het bedrag, welke gewoonlijk
voor „onvoorzien" aangehouden wordt (t.w. ƒ 2,—
per inwoner) hierop in mindering gebracht wordt
(6850 inwoners x ƒ 2,— ) dan resteert een batig
slot op de gewone dienst van ƒ 5.729,63.
Wij zijn zo mooi „rond". zouden wij kunnen kon-
kluderen, aldus de heer Hartelman. Wij moeten
echter wel bedenken, dat de begroting 1970 zeer
vele posten bevat waarvan wij de bedragen zeer
moeilijk kunnen^schatten. In de praktijk blijkt tel-
kens weer, dat achteraf de uitgaven veel hoger en
de ontvangsten lager uitkomen.
Wat zijn bv. de financiële konsekwenties van de
gemeentereiniging? Welke kapitaalswerken zullen
wij in 1970 gaan uitvoeren gezien de met veel
moeite aan te trekken middelen? Het tekort aan fi-
nancieringsmiddelen nam dit begrotingsjaar n.b. toe
met ruim een half miljoen ! Bedroeg deze per l ja-
nuari 1969 plm. anderhalf miljoen, per l januari
1970 bedroeg deze ruim twee miljoen.
Ook de steeds stijgende kosten van geldleningen
hebben een ongunstige invloed, temeer daar de
aanpassing aan gestegen tarieven altijd met een
zekere vertraging plaatsvindt.

„De koek is op"
Willen wij de begroting 1970 typeren met een en-
kele zin dan zouden wij kunnen zeggen: ,,De koek
is op".
Weliswaar kan de gemeente Vorden in menig op-
zicht een vergelijking met andere gemeenten door-
staan wat het verzorgingsniveau betreft, doch de
lasten van de in het verleden gedane investeringen
blijven nog jarenlang voelbaar.

Beleid
Voorheen was het gewoonte, dat een groot ge-
deelte van het rapport der begrotingskommissie in-
genomen werd door het onderdeel „subsidies". Wij
willen ons in deze konformeren aan het oordeel
van de speciaal hiervoor benoemde kommissie.
Wij gevoelen echter behoefte om in het raam van
deze beschouwingen nog een enkel woord hieraan
te besteden.
Wij zien het als een verheugend verschijnsel, dat
het onderwerp „subsidiëring" nu, voor een gedeelte
althans, in afzonderlijke verordeningen worden
vastgelegd, er wordt de laatste jaren veel gespro-
ken over verkorting van de afstand tussen bestuur-
ders en bestuurden, ook wel genoemd: demokrati-
sering van het bestuursproces.
Het subsidiebeleid (één van de kontakten tussen
overheid en burgerij) is bij uitstek één der midde-
len daartoe. Steeds moet echter het aksent blijven
liggen op het beleid, het mag geen te hooi en te
gras toekennen van subsidies worden.
Subsidiëring impliceert o.i. ook een blijvend toe-
zicht op de besteding, alsmede bezinning op de
waande der verleende subsidies. Naar onze mening
kan en moet de gemeente ook middels haar subsi-
diepolitiek bepaalde door haar gewenste strukturen
bevorderen.
In konkreto: Het is al meerdere malen in de ge-
meenteraad onderwerp van gesprek geweest of het
wel zin heeft de kwijnende muziekverenigingen elk
afzonderlijk een subsidie te verlenen. De kommissie
voelt er veel meer voor één (goede) muziekvereni-
ging te subsidiëren dan twee minder goede.
Wil dit zeggen dat alle verenigingen, die dezelfde
doeleinden nastreven dan maar moeten „fuseren"
willen zij voor een subsidie in aanmerking komen?
Beslist niet. Indien en voorzover de verenigingen
hun doeleinden „waar" kunnen maken, dienen zij
hun eigen identiteit te behouden. Het zou wense-
lijk zijn, dat de samenwerking tussen de verschil-
lende verenigingen onderling intensiever werd het-
geen de leefbaarheid in de gehele Vordense ge-
meenschap ten goede zou komen. Ook onder de
verenigingen zelf bestaat meer behoefte aan sa-
menwerking. Of dit te bereiken is via instelling van
een gemeentelijke sport- en/of jeugdraad dient na-
der bestudeerd te worden.
De kommissie kan er mee akkoord gaan, dat de
subsidie voor de zweminrichting „In de Dennen"
voor 1970 verlaagd wordt met f 4.400,—. De-gro-
te plaats, die het zwembad in Vorden en ver daar-
buiten inneemt is ons allen bekend. Om het zwem-
bad aantrekkelijk te houden zullen in de toekomst
aanzienlijke, aanvullende investeringen noodzake-
lijk zijn. Wij vertrouwen er op, dat indien het ex-
ploitatieresultaat daartoe aanleiding zal geven, de
gemeente alsnog haar bijdrage zal herzien.
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Subsidie SSOG

In de oorspronkelijke begroting is het subsidiebe-
drag 10 cent per inwoner. In de vijfde aanvulling
werd het bedrag bepaald op 12 cent per inwoner.
De gemeente Vorden is één van de weinige ge-
meenten in de Achterhoek, die beneden het door
deze vereniging gevraagde bedrag (15 cent per in-
woner) blijft.
Gezien onze nogal prekaire positie zouden wij wil-
len voorstellen voor 1970 de subsidie nog te hand-
haven op 12 cent, doch voor volgende jaren één-
zelfde bedrag per inwoner te voteren als de overige
gemeenten.
O.i. stelt de gemeentebegroting niet zo veel meer
voor in die zin dat wij met betrekking tot de in-
komsten voor het overgrote deel afhankelijk zijn
van het Gemeentefonds, daarbij komt, zoals reeds
eerder gesteld, dat ook de realisering van verschil-
lende kapitaalswerken stagnatie ondervindt nu de
financiering daarvan zo moeizaam verloopt.
Ter verbetering van onze positie zal o.a. noodza-
kelijk zijn, dat de grondprijzen aangepast worden
aan gewijzigde omstandigheden. Bovendien dat de
tarieven der riolering herzien worden, rekening
houdend met de laatst bekende gegevens.

Hondenbelasting

Alhoewel het niet veel zal helpen, is in de kom-
missievergaderingen het idee geopperd om de hon-
denbelasting te verhogen. Wij zijn van mening, dat
de hoogte der hondenbelasting alhier ver beneden
de tarieven blijven die andere gemeenten bezigen.
Zoals gezegd, het zal niet veel soelaas bieden, doch
alle kleine beetjes helpen !
In onze gemeente zijn enkele instellingen, die nog
niet officieel als verpleeginrichting erkend zijn.
Een gevolg hiervan is, dat slechts 80% van de
verpleegkosten door de overheid gesubsidieerd
wordt. De overige 20% van de verpleegkosten ko-
men ten laste van de gemeente en bedragen voor
het begrotingsjaar 1970 ruim ƒ 42.000,—i. Wij
kunnen er dan ook niet genoeg bij burgemeester en
wethouders op aandringen al het mogelijke te on-
dernemen om deze inrichtingen alsnog „erkend"
te krijgen.
Nog steeds missen wij een „vademecum" voor on-
ze gemeente. Naar onze mening kan dit met betrek-
kelijk geringe kosten gerealiseerd worden, indien
hierin ook plaatsruimte voor advertenties gebo-
den wordt. Het komt ons voor, (fat de kosten in
dit geval de baten ver overtreffen. Gezien de rela-
tief geringe bedragen is het misschien mogelijk om
het recognitierecht voor meerdere jaren tegelijk te
innen.

Toga
Dat de kommissie behalve voor cijfers ook nog
oog heeft voor andere zaken, moge blijken uit het
voorstel aan het kollege van burgemeester en wet-
houders om in navolging van andere gemeenten,
een toga aan te schaffen ten behoeve van de amb-
tenaar der burgerlijke stand. De betrokken amb-
tenaar hoeft dan niet meer in zijn „zondagse pak"
te verschijnen doch kan de toga eenvoudig over
zijn daagse plunje heen aantrekken. (Voor de amb-
tenaar van de burgerlijke stand is het natuurlijk
wel even wennen) maar volgens onze mening zal
een toga toch een speciaal cachet aan de huwe-
lijksvoltrekking geven.
Wij willen tot slot de heer Drijf hout onze erken-
telijkheid betuigen voor zijn onmisbare adviezen
tijdens de vergaderingen. Ook de overige ambte-
naren ten gemeentehuize, die direkt of indirekt bij
de begroting betrokken zijn geweest, willen wij
danken voor het vele werk, dat zij voor de totstand-
koming van de begroting hebben moeten doen.
Onze opmerkingen bij de aanvang van dit rapport
zijn hun bij voorbaat vergeven, aldus besloot de
heer Hartelman.

Opmerkingen B en W
Door allerlei u bekende oorzaken, zoals de ver-
vanging van de sekretaris, ziekte onder het per-
soneel, enz. kon het opmaken van de begroting
niet met die zorgvuldigheid geschieden, die dit
stuk verdient.

Het initiatief van de af d. fnianciën om deze be-
groting toch voor september 1969 in ontwerp ge-
reed te hebben, kan op zich echter lofwaardig
worden genoemd, aldus burg. van Arkel naar aan-
leiding van het rapport van de begrotingskomm.
Het vervolg hiervan is mede geweest, dat aan u
een zevental aanvullingen moest worden gezon-
den. Hierdoor is inderdaad het verkrijgen van een
goed inzicht in de begrotingspositie enigszins be-
moeilijkt. Uiteraard zullen wij er naar streven het
aantal aanvullingen een volgend jaar zoveel moge-
lijk te beperken.
Met de 7e aanvulling is de raming op de post on-
voorzien teruggebracht tot f 15.638,97. Welis-
waar dus nog een sluitende begroting, maar toch
noopt het geringe bedrag voor onvoorziene uit-
gaven nog meer dan voorheen tot een weloverwo-
gen beleid, zowel op het gebied van de uitgaven
als op het gebied van de inkomsten.
De suggestie van de begrotingskommissie om bij
elke begroting te komen met een prioriteitensche-
ma dat voor meerdere jaren zal moeten dienen,
kunnen wij voor de eerstvolgende begroting wel
overnemen. Uiteraard zal de raad uiteindelijk de
beslising moeten nemen welke prioriteit aan de ver-
schillende kapitaalswerken gegeven moet worden.
Na de 7e aanvulling is het totaal der loonkosten
dat via kapitaalswerken terug moet komen, ge-
bracht op rond ƒ 120.000,-.
Gezien de verschillende werken, die in 1970 tot
uitvoering moeten komen, zoals straataanleg in de
bestemmingsplannen, in verband met de voort-
schrijdende woningbouw, aanleg gedeelten riole-
ring enz. achten wij dit verantwoord.
De sluiting van enkele fabrieken in onze gemeente
heeft ook ons kollege onaangenaam verrast. Een
daabij komende gelukkige omstandigheid was dat
hierdoor geen werkloosheid ontstond en dat in
1969 zich een fabriek van elders in de gemeente
vestigde.
In hoeverre een en ander van invloed is op de
opbrengsten van de rioolbelasting wordt nog door
ons kollege onderzocht. Zo nodig zal ons kollege
komen met een voorstel de tarieven van het riool-

recht en de rioolbelasting aan te passen aan de
gewijzigde toestand. Ons streven blijft er boven-
dien op gericht, het klimaat voor de vestigping van
nieuwe industriën zo aantrekkelijk mogelijk te ma-
ken.
Met het voorstel van de kommissie om het subsi-
diebedrag aan SSOG ingaande l januari 1971 te
brengen op 15 cent per inwoner en het subsidie-
bedrag voor 1970 te handhaven op 12 cent per
inwoner kan het kollege van B&W in principe ak-
koord gaan. Voor echter voor 1971 een definitieve
beslissing te nemen achten wij het juist t.z.t. hier-
over eerst de subsidiekommissie te horen.
Terecht merkt de kommissie op, dat wij wat de in-
komsten betreft, voor het overgrote deel afhanke-
lijk zijn van de verschillende uitkeringen uit het
gemeentefonds. Ofschoon thans nog van geringe
omvang, zal ook het eigen belastinggebied de no-
dige aandacht moeten hebben. Mede op suggestie
van de begrotingskommissie zal u in dit begro-
tingsjaar een voorstel bereiken tot verhoging van
de hondenbelasting. De gedachten van ons kollege
gaan hierbij uit naar een verhoging van de ta-
rieven met ongeveer 50 procent. Ook wordt door
ons kollege een voorstel voorbereid voor verho-
ging van de leges. De huidige leges verordening
dateert van 1947. Wanneer wij alleen al letten
op de verhoging van de bezoldiging over een pe-
riode van 23 jaar van de ambtenaren, die de dien-
sten verrichten waarvoor leges -worden geheven,
dan is het zonder meer duidelijk dat tot verhoging
van de tarieven moet worden overgegaan.
Het vraagstuk om enkele inrichtingen in onze ge-
meente als verpleeginrichting 'erkend' te krijgen,
heeft de volle aandacht van ons kollege. Verschil-
lende pogingen in die richting zijn reeds bij de
betrokken instanties ondernomen. De afloop hier-
van dient te worden afgewacht. Inderdaad missen
wij in onze gemeente nog steeds een 'Vademecum'.
Het laten verschijnen van een dergelijke informa-
tiegids achten wij echter minder juist zolang nog
niet officieel de nieuwe straatnamen en de nieuwe
huisnummering zijn ingevoerd. Dit laatste zal nu
op korte termijn plaats vinden. Of de uitgifte van
een vademecum met geringe kosten zal kunnen
plaats vinden, moet worden afgewacht. Dit is nl.
sterk afhankelijk van de belangstelling van de mid-
denstand enz. voor het plaatsen van advertenties.
Ofschoon wij van mening zijn, dat een toga slechts
bij enkele specifieke ambten hoort, kunnen wij de
motieven, die de begrotingskommissie aanvoert om
over te gaan tot het aanschaffen van een toga
voor de ambtenaren van de burgelijke stand wel
onderschrijven. Zodra wij geinformeerd zijn om-
trent de kosten van een dergelijk gewaad, zal u
terzake een voorstel bereiken, aldus de voorzitter.

Beschouwing AR en CHU
Door de heer Bannink

Alvorens over te gaan tot het geven van een be-
schouwing over de begroting voor het dienstjaar
1970 willen de fraktiel^n de AR en CHU het
kollege van B&W en hun staf van medewerkers
komplimenteren met het feit dat ze er in geslaagd
zijn, om de Raad een sluitende begroting te kun-
nen aanbieden.
Wanneer we de versdüllende hoofdstukken de
revue laten passeren, ^^erken we direkt dat de
kosten steeds meer stijgen. Voor een groot ge-
deelte wordt dit veroorzaakt door de voortslui-
pende inflatie. Als gemeente staan we hier vrijwel
machteloos tegenover, maar het is te hopen, dat de
regering met behulp van het gehele Nederlandse
volk er nog eens in zal slagen dit euvel een halt
toe te roepen. Ook de steeds maar stijgende rente-
percentages maken het de gemeente moeilijk. Het
is dan ook een teken van wijs beleid dat u hieraan
bij de 6e aanvulling van de begroting aandacht
hebt 'geschonken, onder de 'kop' van: herziening
van de renteomslagberekening.
Onze frakties zijn er voorstander van dat de top-
funktionarissen van gemeentewerken geen rijwiel-
en autotoelage meer ontvangen maar alleen auto-
toelage. Wanneer deze mensen zich snel kunnen
verplaatsen is dit alleen maar ten voordele van de
gemeente. Wel willen we opmerken, dat deze me-
chanisatie evenals in het bedrijfsleven impliceert:
of meer werk per man of minder arbeiders, in dit
geval dus minder topfunktionarissen. We vinden
het dan ook juist dat B/W de benoeming van
een bouwpolitie weer van de begroting heeft ge-
schrapt. Wij zijn van mening dat genoemde ambt-
enaren nu tevens wel toezicht in de gemeente kun-
nen houden hetgeen overigens B&W en de gehele
Raad verwacht mag worden. We vertrouwen er op
dat deze ambtenaren de reis- en eventueel verblijf-
kosten tot een minimum zullen beperken.
Bij het hoofdstuk Openbare Veiligheid willen we
gaarne een paar opmerkingen maken. We zijn
trots op onze vrijwillige brandweer en zijn dan
ook van mening dat dit korps over goed materiaal
moet beschikken. Nu trof het ons dat voor de aan-
schaf van klein materiaal en vervanging van de
brandslangen een post van ƒ 2800,- was opge-
nomen. Bij de 6e aanvulling wordt deze post weer
met ƒ 1500,- verminderd en wordt de vervanging
van brandslangen gedeeltelijk uitgesteld. Was deze
post ongemotiveerd opgenomen of gaan we risiko
nemen? Hopenlijk is het laatste niet het geval.
Ook vragen wij ons af of het, gezien de kapitale
en monumentale gebouwen in de streek, ook wen-
selijk is, in de toekomst besprekingen te voeren met
aangrenzende gemeenten om te komen tot de 'ge-
zamenlijke aanschaf van wat zwaarder materiaal?
De post uitgetrokken voor de BB is al vaker bij
ons en ook bij naburige gemeenten ter diskussie
geweest. Als het waar is wat een raadslid uit een
naburige gemeente in de raad van zijn gemeente
wist te vertellen over de salarissen van de top-
funktionarissen, lijkt het ons beter deze post maar
af te voeren temeer daar men toch overweegt om
tot een andere opzet te komen.
De post uitgetrokken voor de; bestrijding van ijs
en sneeuw vinden we juist, alleen zouden we gaar-
ne zien, dat ook de trottoirs meegestrooid wer-
den bij sneeuwval of ijzel. Voor vele, vooral oude-
re mensen, zou dit een uitkomst zijn. Met zorg zijn
wij vervuld over de exploitatie van de riolering en
vragen ons af of de bestaande belastingen voor
rioolaanleg en rioolrecht wel gehandhaafd kunnen
worden, temeer daar een paar industriën, die in-
komsten in deze zouden hebben gegeven, zijn weg-
gevallen. Doet men van gemeentezijde voldoende

moeite om alle daarvoor in aanmerking komende
percelen aangesloten te krijgen?
De kosten die de gemeentereiniging met zich mee-
brengt vinden onze frakties tamelijk hoog. Wij
vragen ons daarom af of er geen voordeliger ma-
nier gevonden had kunnen worden. Wij denken
bv. aan de methode, om huisvuil mee te geven in
plastik zakken, voorzien van een gemeentestempel.
Deze zakken zouden voor een bepaald bedrag (in-
klusief ophaalkosten) op bepaalde adressen ver-
krijgbaar moeten zijn. Alleen huisvuil in deze zak-
ken verpakt wordt op bepaalde dagen meegeno-
men. Wij hebben dan tevens een billijke verdeling
van de kosten. Immers inwoners met veel huisvuil
gebruiken meer zakken dan inwoners, die zo nu
en dan een zak hebben mee te geven. Waarschijn-
lijk zou de gemeentedienst dan zelf deze ophaal-
dienst kunnen verzorgen of ware het misschien
nog eens te overwegen om kontakt op te neme"
met de vorige of huidige ophaler van huisvuil
Bij het hoofdstuk over kuituur en rekreatie zij on-
gemerkt, dat we zeer zijn ingenomen met het stand-
punt dat B&W denkt in te nemen ten aanzien van
het advies van de subsidiekommissie. Muziek-,
zang-, sport- en gymnastiekverenigingen komen
hierdoor beter aan hun trekken. Wel moest de sub-
sidiekraan voor het zwembad iets worden aange-
draaid, maar indien nodig moet de mogelijkheid ge-
laten worden om wat grotere subsidie toe te ken-
nen. Bij voortduring dient dit hoofdstuk onder de
warme belangstelling van het gemeentebestuur te
staan. Voor het doen van suggesties zou een goed
funktionerende sport-jeugdkommissie geen luxe
zijn.
Tenslotte hopen we dat de woningbouw in alle sek-
toren en het aantrekken van industrie, nodig voor
het scheppen van werkgelegenheid, zoveel mogelijk
zal worden bevorderd en hopen dat alle in de be-
groting genoemde werkzaamheden uitgevoerd kun-
nen worden, aldus de heer Bannink.

Antwoord B&W

De heer van Arkel was het met de heer Bannink
eens dat de topfunktionarissen alleen maar een
autotoelage ontvangen. Met betrekking tot de op-
merking ten aanzien van de brandweer antwoordde
de heer van Arkel dat B/W beslist geen risiko
nemen. Volgens de politieverordening moeten de
bewoners zelf de trottoirs schoon houden. De heer
van Arkel was het met de heer Bannink eens dat
het voor de bejaarden dikwijls moeilijk valt dit zelf
te moeten doen. B&W zullen dit nader onder-
zoeken.

Beschouwing WD
De heer Albers

Tal van gemeenten doen steeds meer een beroep
op het Rijk voor een hogere uitkering uit het Ge-
meentefonds, maar het is duidelijk dat hier eens
een grens wordt bej^ikt, aangezien een steeds
hebben voor onze e^^omie. Wij denken daarbij
zwaardere belastingdruk rampzalige gevolgen zal
aan de export en de werkgelegenheid.
Komen wij terug op de begroting, dan zouden wij
bij het rapport van de begrotingskommissie de vol-
gende kanttekeningea^illen maken.

Loonkosten - Kapitaalswerken

Allereerst de loonkosten. Nadat in de 6e wijziging
een verlaging van ƒ 27.400,- werd bereikt, is het
totaal der loonkosten, dat via kapitaalswerken moet
terugkomen, niet minder dan ƒ 105.227,24. De
VVD-fraktie maakt zich hierover ernstig zorgen
en onderschrijft volledig hetgeen dienaangaande
in het rapport wordt gezegd: passen bepaalde ka-
pitaalswerken wel in onze begrotingspositie, in
verband met de grote financiële problemen.
Eveneens ernstig bezorgd is onze fraktie over het
tekort aan financieringsmiddelen, dat in één jaar
tijds met een half miljoen is gestegen tot ruim 2
miljoen.

Zandwegen

De VVD is buitengewoon verheugd, dat de post
van f 8000,- voor verbetering der zandwegen op
de begroting is gehandhaafd. Onze fraktie is van
mening, dat er naar gestreefd moet worden dat
elke boerderij in onze gemeente over een behoor-
lijke toegangsweg kan beschikken.

Subsidiebeleid

Het nieuwe subsidiebeleid, dat thans zal worden
gevolgd, heeft onze volle instemming. Ook onder-
schrijven wij het voorstel van de Begrotingskom-
missie de subsidie voor de SSOG voor 1970 te be-
palen op 12 cent per inwoner. Voor volgende ja-
ren zouden wij ons echter niet willen binden, doch
een en ander laten afhangen van de vraag of de
verrichtingen van deze Stichting verhoging recht-
vaardigen. Wij denken hier aan de pogingen van
de Stichting met betrekking tot handhaving van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Wat deze spoor-
lijn betreft, dringen wij er bij B/W nog eens op
aan het uiterste te doen deze voor ons dorp zo
belangrijke verbinding te behouden.
Onze fraktie had aanvankelijk bezwaren tegen de
verlaging van de subsidie aan het zwembad. Na de
toelichting, die de voorzitter in de informele Raad
gegeven heeft, kunnen wij hiermede akkoord gaan.
Nu wij toch met het zwembad bezig zijn, wil onze
fraktie dé aandacht vestigen op de veel te smalle
weg vanaf café Lettink naar het zwembad. In het
hoogseizoen, wanneer het druk is met auto's en
rijwielen, is het vooral voor kinderen zeer gevaar-
lijk op deze weg.

\Voningprobleem ,

Wat het wonin^probleem betreft, het aantal wo-
ningzoekenden in onze gemeente is, naar ons oor-
deel, verontrustend groot. Gelukkig komt er wat
schot in de toewijzingen en ook een aantal bejaar-
denwoningen is tin het vooruitzicht gesteld.
Door minister Schut is een regeling getroffen om
de doorstroming van goedkope naar duurdere wo-
ningen te bevorderen. Onze vraag is of B&W zich
reeds in deze materie hebben verdiept, zodat ook
in Vorden uit de nieuwe regeling zoveel mogelijk
profijt kan worden getrokken.

Nieuwbouw

Wat de uniforme nieuwbouw aangaat, niemand
zal dunkt ons erg gelukkig zijn met de nieuwbouw
zoals die in vele plaatsen en ook in onze gemeente
tot stand komt: uitbreidingsplannen zonder enige
eigen stijl of karakter, overal hetzelfde saaie beeld.
Wij zouden willen pleiten voor vernieuwing op
dit gebied en vragen B/W zich hieromtrent eens
te oriënteren. Ook wat betreft de nideling van de
nieuwbouwhuizen valt wel het een en ander te ver-
beteren. Wij hebben nu ervaring in het plan Boonk
Een enquête onder de bewoners aldaar zou de ge-
meente veel praktische tips voor toekomstige bouw
kunnen opleveren.

Vorden als natuurgebied

Al meerdere malen heeft onze fraktie verfraaing
van ons dorp en bescherming van ons natuurgebied
bepleit en wij menen dat er dwingende aanleiding
bestaat op dit terrein diverse maatregelen te tref-
fen. Wij stellen voor: instelling van een kommis-
sie uit raadsleden en burgers, een zgn. Groenkom-
missie. Verder zouden wij dan nog een voorstel
willen doen met betrekking tot de gemeentemolen
op het Hoge. Naar onze mening moet het mogelijk
zijn deze molen een funktie te geven, hetzij als
expositieruimte, kultureel centrum, hteeschenkerij
of iets dergelijks en wij zouden eerderbedoelde
Groenkommissie willen belasten met de uitwerking
van een uitvoerbaar plan. Ook uit financieel oog-
punt zou het aantrekkelijk zijn, wanneer hiervan
een rendabel projekt zou kunnen worden gemaakt.

Beste m m ingsplan

Tenslotte menen wij ook het Bestemmingsplan voor
het buitengebied van Vorden nog even te moeten
aanstippen. Volgens de mening van de VVD is
de aanpak van het bestemmingsplan tot dusverre
minder gelukkig geweest. Wij zouden er op willen
aandringen, dat bij de nieuwe opdracht aan Ir van
Droffelaar nauw kontakt met de betrokken inwo-
ners wordt onderhouden en dat allereerst B&W
hun opdracht duidelijk afbakenen.
Tenslotte nog enige wensen. In de eerste plaats
nieuwe raadsperiode gaarne een taakverdeling voor
zouden wij na de gemeenteraadsverkiezingen in de
de wethouders doorgevoerd willen zien. Dit zou
de slagvaardigheid van het beleid van B/W zeker
bevorderen, aldus de heer Albers.

Antwoord B&W

Ook ons kollege geeft het grote tekort aan vaste
financieringsmiddelen redenen tot bezorgdheid.
Dit vooral in verband met de nog steeds stijgende
rentestand. Zoals u bekend is zijn wij echter prak-
tisch geheel aangewezen op wat ons van regerings
wege aan langlopende leningen wordt toebedeeld.
Dat ons kollege een open oog heeft voor de ver-
betering van de zandwegen blijkt reeds uit twee
voorstellen, waarover u zojuist heeft beraadslaagd.
Ook in de nabije toekomst hopen wij u opnieuw
voorstellen te doen toekomen met betrekking tot
de verharding van dergelijke wegen.
Wat de voorgenomen staking van het personen-
vervoer op de spoorlijn Zutphen-Winterswijk be-
tref t kan ik u mededelen, dat in onze gemeen-
schappelijke vergadering op 30 december j.l. in het
Provinciehuis te Arnhem een kommissie is benoemd
die deze voor onze streek zo belangrijke kwestie
zal gaan bepleiten bij de Vaste Commissie voor
Verkeer en Waterstaat in den Haag op dinsdag
27 januari a.s. De kommissie bestaat uit de burg.
van Zutphen, Vorden, Ruurlo, Groenlo en Win-
terswijk, benevens de sekretaris van de Kamer van
Koophandel te Zutphen en de direkteur van de
Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland te
Doetinchem.
Inderdaad is de weg van café Lettink naar het
zwembad niet breed. Enige jaren geleden is deze
weg ni Ruilverkavelingsverband verhard. Voorheen
was het een zandweg met een rijwielpad er langs.
Wat dat betreft vormt de verharding dus als een
hele verbetering voor auto en rijwiel die naar het
zwembad gaan. Voorlopig is er geen geld om deze
weg te verbreden.
Het woningprobleem is door de voorzitter in zijn
nieuwjaarsrede reeds aangestipt. Wat het saaie
beeld van de woningbouw betreft, wijzen wij erop
dat de bouw van woningen door partikuliere bouw-
maatschappijen in onze gemeente, verschillende ty-
pes te zien geven. In dit opzicht kan Vorden, in
vergelijking met andere gemeenten de toets der
kritiek doorstaan.
Wat de doorstroming van goedkopere naar duur-
dere woningen betreft zullen burg. en weth. een
onderzoek instellen naar de wensen van de huidige
bewoners. Wij merken hierbij op, dat op het ogen-
blik doorstroming praktisch niet mogelijk is. Burg.
&W zijn voornemens de nieuwe voorschriften van
min. Schut bij beschikbaar komen van goedkope
en duurdere woningen toe te gaan passen.
B&W zijn van mening dat de Dienst van Gemeen-
tewerken in overleg met ons kollege, de zorg heeft
voor het aanzien van de plantsoenen, gazons en
beplanting langs de wegen in het dorp. Instellingen
van een kommissie uit raadsleden en burgers ach-
ten wij niet nodig.
B&W zullen onderzoeken welke passende be-
stemming er aan de gemeentemolen kan worden
gegeven. De molen valt onder Monumentenzorg,
zodat niets zonder toestemming van dit lichaam
mag gebeuren.
Wat het bestemmingsplan voor het buitengebied
betreft, hebben B&W op donderdag 22 en vrijdag
23 januari in eerste instantie een 70-tal indieners
van bezwaarschriften uitgenodigd deze nader te
komen toelichten. De overigen zullen zo spoedig
mogelijk ook een oproep ter nadere bespreking ont-
vangen.
In september zal in het nieuwe kollege van B&W
de mogelijkheid van een taakverdeling onder de
leden worden bezien, aldus burg. van Arkel.

Beschouwing PvdA
Door mevrouw Van der Heide.
Onze fraktie stelt voor het bedrag van ƒ 5.000,—
voor de Bescherming Bevolking voor 1970 te
schrappen; aangezien onze gemeente als zodanig
geen enkele vorm van hulp kan verwachten, bin-
nen een noodzakelijk tijdsbestek. Wij zien dit be-



drag beter besteed aan de perfektionering van de
plaatselijke vrijwillige brandweer, die al zovele
blijken heeft gegeven paraat te zijn wanneer een
beroep op haar gedaan wordt. Modern, nieuw ma-
teriaal voor haar uitrusting, prefereren wij boven
BB-hulp, waarover men bij dringende noodzaak
niet direkt kan beschikken.
Onlangs heeft de gemeente, in die straten, waar
gewoonlijk in het verleden het huisvuil werd op-
gehaald door de heer Gal, een intekenformulier
laten rondbrengen waarop vermeld stond, dat de
geschatc kosten van deelname hieraan voorlopig
op ./ 15,— per half jaar worden gesteld, waarvoor
het huisvuil slechts éénmaal per week wordt op-
gehaald. Hiervan zijn velen geschrokken en dat is
geen wonder als men in andere gemeenten, waar
zelfs tweemaal per week huisvuil wordt opgehaald
veel minder moet betalen en dan bovendien nog
uniforme emmers ter beschikking krijgt.
In de gemeentebegroting van 1969 staat als in-
komsten vermeld ƒ 2.000,— en als kost en/ 14.
100,—. In de begroting voor 1970 zijn de onkosten
gesteld op ƒ 27.300,—, een stijging van ruim ƒ 13.
000,— als oorzaak voor de dienstverlening voor
het ophalen van huisvuil. De inkomsten zijn ge-
stegen van ./' 2.000,— tot ƒ 24.500— waarvan ƒ 21.
000,— als opbrengst voor het ophalen van huis-
vuil. Kn hoe men het nu ook bekijken wil, het
merkwaardige feit doet zich nu voor, dat de ge-
schatte 700 deelnemers aan de huisvuilophaal-
dienst niet minder dan 77% van de totale kosten
van de gemcentereiniging moeten bijdragen. Wij
vragen ons daarbij in gemoede af, óf wij ons het
recht mogen aanmatigen deze 700 deelnemers
voor dit grote percentage te laten opdraaien.
Het is absurd dat de huisafvaldcclnemers op (ho-
ge) kosten gejaagd worden, om ook de exploita-
tiekosten van de gemeentereiniging te moeten be-
talen. Dit is in het verleden nimmer gebeurd en
zal ook thans in deze vorm niet door de PvdA
fraktie aangenomen kunnen worden. Wij stellen
u dan ook voor om de huisvuillcveranciers alleen
die kosten te laten dragen, die werkelijk gemaakt
worden, om het vuil op te halen. Deze worden
voor 1970 geraamd bij 700 deelnemers, voor één-
maal ophalen per week op ƒ 13.000,—. Hetgeen
per deelnemer neerkomt op ƒ 18,— tot ƒ 19,— per
jaar, wat voor deze service nog vrij duur is.
Er zal dan ook ijverig naar een andere oplossing
gezocht dienen te worden, voor een betere en
goedkopere dienstverlening, zoals ook mogelijk is
in andere gemeenten.
Wij vragen het kollege van B & W zich eens te
willen beraden om na de komende gemeenteraads-
verkiezing te kunnen komen tot een verdeling van
de wethoudersportefeuilles.
Welke maatregelen denken B & W nu en in de
naaste toekomst te nemen om nieuwe industrieën
en vestigingen van bedrijven aan te trekken en
welke bijzondere faciliteiten denken zij te verle-
nen daar gebleken is in het jongste verleden, dat
het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente te-
ruglopend is.
Welke maatregelen denkt het kollege van B & W
nog dit lopende jaar én in de toekomst te kun-
nen nemen opdat binnen zeer afzienbare tijd alle
verpleeginrichtingen „erkend" zullen worden.
Onze fraktie toont zich bijzonder verheugd, dat
voor 1970 een begin is gemaakt met het verstrek-
ken van subsidies aan jeugdleden van sportvereni-
gingen en wij zijn hoopvol gestemd, dat deze be-
leidslijn zich in de komende jaren in versterkte
mate zal voortzetten.
Éénmalige subsidie aan de Oranjevereniging we-
gens feestelijke herdenking van 25 jaar bevrijding.
Onze fraktie maakt zich zorgen over de passende
herinnering voor de schooljeugd, (lagere- en kleu-
terscholen). Wat kan de Oranjevereniging hier-
voor slechts doen? Een tegeltje, een bekertje
een lepeltje, een boekje? Wat is in deze voor veel
kinderen „luxe-tijd" een verantwoord souvenir0

Zou een groot feest, met misschien een (klein)
vooraf-vuurwerk niet een passender herinnering
zijn? Kan hierover eens van gedachten gewisseld
worden met bv. jeugdleiders, kulturele verenigin-
gen, hoofden en onderwijzend personeel van scho-
len en vele anderen.
Hoewel onze fraktie zich bewust is van de funk-
tie die „het gemeentehuis" en haar bemanning in
onze gemeenschap als dienstverlenend bedrijf, be-
hoort te vervullen, voelen wij ook wel aan, dat de
openstelling van de bureaus op vrijdagavond, tij-
dens de koopavond, voor de ambtenaren van de
betrokken kantoren op den duur een zeer zware
belasting wordt. Omdat men nooit van te voren
kan bepalen welke „klanten" voor welke afdelin-
gen er zullen komen, is het noodzakelijk, dat elke
vrijdagavond alle afdelingen „bemand" zijn. Met
het wisselen van diensten kan men niet volstaan.
Inderdaad zullen er inwoners zijn, die overdag
elders werkend, enkel en alleen op vrijdagavond
van die diensten in het gemeentehuis gebruik kun-
nen maken. Velen zouden echter ook wel op een
ander tijdstip hun zaken ten gemeentehuize af

kunnen handelen. Als kompromis zouden wij wil-
len voorstellen het gemeentehuis open te stellen
van vrijdagmiddags vier uur tot vrijdagavonds ze-
ven uur.

ANTWOORD B & W
Het kollege ontraadt de raad ten zeerste het uit
getrokken bedrag voor de BB te schrappen. Zoals
u bekend is betreft het hier een verplichte uitgaaf-
post. Bij schrapping zou het bedrag derhalve toch
weer door Gedeputeerde Staten op de begroting
worden geplaatst. Het kollege deelt uw mening
niet, dat aan onze gemeente binnen het noodzake-
lijke tijdsbestek geen hup geboden kan worden.
Op korte afstand van Vorden is ook een rampen-
depot aanwezig. In oortogstijd is de vrijwillige
brandweer ingedeeld bij de BB. Het personeel
heeft hiervoor een vrijwillige verbintenis aange-
gaan.
De heer Bannink had ook niet veel op met de BB
Sinds 1961 is er niets aan voorlichting gedaan.
Wanneer er iets gebeurd gaan wij als schapen
naar de slachtbank. Wij weten zelfs niet eens wie
ons blokhoofd is, aldus de heer Bannink. Overi-
gens werd de heer Bannink medegedeeld dat het
niet veel zin heeft de post van ƒ 5.000,- te schrap-
pen, want GS zet het er toch weer op.
In gemeenten, waar tweemaal per week het huis-
vuil wordt opgehaald mag over het algemeen voor
het normale tarief sechts één emmer worden mee-
gegeven. Voor de tweede en elke volgende em-
mer geldt dan weer een afzonderlijk tarief. Voor
het ophalen van huisvuil is thans een bedrag van
ƒ 3.500,— geraamd, in totaal derhalve ƒ 24.500,—.
Op volgnummer 272 van de gemeentebegroting
zijn de totale uitgaven geraamd op ƒ 27.300,—. Bij
dit bedrag moet nog worden opgeteld de kapi-

(vervolg derde blad)

Zondagmiddag 18 januari a.s.

Vorden l - Vios l
(Beltrum)

aanvang 14.30 uur

Slr*
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AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

15 jan. Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
16 jan. Ledenverg. LRV De Graafschap

in Bosmanshuj^Hackfort
16 jan. openbare verg^ARP met prof.

I. A. Diepenhorst in het
Wapen van Vorden

19 jan. Rekreatiemiddag Bond van
staatspens. in café de Zon

19 jan. Voorlichting^^nd
Ned. Bond van Plattelandsvr.

20 jan. Ned. Chr. Vr. Bond vergadering
21 jan. Dia-avond Zambia in zaal Eskes

Interkerkelijke jeugdwerkgroep
21 jan. dia avond Zambia Interkerke-

lijke Jeugdwerkgroep, zaal Eskes
22 jan. Gebedsuur Eenheid der Kerken

in de Christus Koning Kerk te
Vorden

26 jan. Kulturele avond B.v.Pl.vr.
G.M.v.L. Jong Gelre

29 jan. nutsavond, dia avond verzorgd
door de heer G. A. W. Boerkoel
uit Aalten

29 jan. Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
31 jan. Beatbal Carnavalsver, (zaal)
2 febr. Jaarvergad. G.M.v.L.

7 febr. Carnavalsbal gehuwden (zaal)
8 febr. Kindercarnaval ( tent )
8 febr. Carnaval Mountieshow (tent)
9 febr. Groot carnaval (tent)

10 febr. Groot carnaval ( ten t )
16 febr. Medlervergadering G.M.v.L.
17 febr. Ned. Chr. Vr. Bond vergadering
18 febr. Jaarvergadering

Ned. Bond van Plattelandsvr.

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- o/ bijgevoegd.

2-deurs

Mahonie kasten
half 'hang half leg

slechts f 120,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Tel. H86 - Vorden

Te koop of te huur ge-
vraad: bouw of weiland
Inlichtingen:
bureau Contact

Te koop: kunstschaatsen
kleine damesmaat, bij
Idema, Reeoordweg D
40b, Vorden, Tel. 68H

TENGELS
LATTEN
REGELS

BALKHOUT
ver beneden de nor-
male prijs leverbaar
uit eigen voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. H86 Vorden

Fantastisch lage prijzen in

onze

OPRUIMING
EN

10% KORTING
TOT EN MET ZATERDAG 24 JANUARI

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop: g.o.h. 2 pers.
opklapbed en een haard
G. H. Jansen
B 95 - Vorden

SUPER BENZINE
53 cent per liter

Keune - Vorden
Industrieterrein

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50 per stuk
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen tel. H86

Vorden

Overhemdenreparatie

Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT
Prunushof 21,
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken en
japonnen!

STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Opruimings-
voordeel

VEEL KLEINE EN GROTE HUISHOUDE-
LIJKE ARTIKELEN EN ELEKTRISCHE AP-
PARATEN STAAN IN ONZE WINKEL EN
SHOWROOM (BOVEN) VOOR U KLAAR

Huishoudelijke artikelen
DEKSCHAAL roestvrijstaal
WATERKETEL koper verchroomd
WANDBLIKOPENER
STEELPAN met teflon
ROLVEGER
FLESSENDRAGER Tornado

7,95
19,95
6,50
9,95
9,90
2,25

En nog véél andere huishoudelijke artikelen in
glas- en aardewerk

Verlichting
TOT 50% KORTING
WANDLICHTEN, TAFELLAMPJES, VLOER-
SCHEMERLAMPEN, PLAFONNIERS, HUIS-
KAMER- EN -KEUKENVERLICHTING ENZ.
VAN 10 TOT 50% KORTING

Elektrische apparaten
KOFFIEZETAUTOMAAT Philips
KOFFIEMOLEN
HANDMIXER Erres
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
Marijnen
DROOGAUTOMAAT Philips
ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats
VAATWASAUTOMAAT Philips
KOELKAST tafelmodel 155 liter
KOELKAST kastmodel 170 liter
OP ALLE ANDERE KOELKASTEN
UIT VOORRAAD 10 TOT 15%
KORTING OP DE TOCH AL LAGE
PRIJZEN
DIEPVRIESKIST Esta 420 liter

Gereedschap
GEREEDSCHAPKIST
WATERPAS hout
NIJPTANG
STEL RINGSLEUTELS
STEL STEEKSLEUTELS
KNUTSELMES model Stanley
KOMBINATIETANG

24,50
16,95
42,50

499,—
299,—
299,—
799-
249,—
329,—

798,—

6,95
3,95
2,25
4,50
3,90
1,65
1,65

ELEKTRISCHE BOORMACHINES TEGEN
VERLAAGDE PRIJZEN

Er is nog méér. Wij kunnen hier niet alles noemen, maar waarom
zou u zelf niet eens komen kijken. Donderdagmorgen 15 januari
8 uur beginnen wij.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

'pruimJnq.

KONFEKTIE
TEXTIEL
MEUBELEN



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden - Telefoon 1464

Voor al uw

snoei- en spuit-
werkzaamheden

Spuiten van besscnstruiken en
vruchtbomen gaarne zo vroeg
mogelijk bestellen.

OPRUIMING
VANAF DONDERDAG 15 JANUARI

Veel artikelen kunnen wij hier
ook wel opnoemen, maar kom
liever kijken, dan ZIET u wat er
is.

ONZE PRIJZEN ZIJN LAAG,

ONZE KWALITEITEN ZIJN
HOOG (

Mombarg
KRANENBURG - TELEFOON 6679

ARP openbare
vergadering

OP VRIJDAG 16 JANUARI
OM 19.45 UUR IN „'T WAPEN
VAN VORDEN" '

Spreker:

prof. mr L A. Die-
penhorst
Onderwerp:

KOERS HOUDEN

OPRUIMING
Restanten behang
voor de '

helft van de prijs
Afranden gratis.

Plaktafel en borstels gratis in
bruikleen.

De speciale verfwinkel op Het Hoge

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

PRESENTEERT A.S.

ZATERDAG 17 JAN.

„The
Bintangs"
•
Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

ZONDAG 18 JANUARI OM
19.00 UUR IN DE HERV. KERK

Voorganger: ds. A. J. G. Dron-
kert uit Geesteren.

M.m.v. het Interkerkelijk Jeugd-
koor en les Nijman, organist te
Hilversum.

Thema:

HEILIGE REVOLUTIONAIREN
GEVRAAGD

DIA-AVOND ZAMBIA
door de heer G. Wesselink uit Warnsveld

WOENSDAGAVOND 21 JA-
NUARI A.S. OM 7.30 UUR IN
ZAAL ESKES (Dorpsstraat).

Organisatie: Interkerkelijke
Jeugdwerkgroep in samenwer-
king met CJV en GJV.

JONG EN OUD VAN HARTE WELKOM

Grote
prijzenslag in:

LAKENS, SLOPEN, BADDOE-
KEN, THEEDOEKEN.

WEEKENÜ0S, PYAMA'S,
BABYARTIKELEN,
ONDERGOED.

VELE VESTEN, PULLOVERS
ROKKEN EN PANTALONS

voor minder dan de
halve prijs

ZIE ETALAGES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

FEESTAVONDEN
Openbare Dorpsschool

OP DONDERDAG 22 EN
VRIJDAG 23 JANUARI A.S.
's AVONDS 19.00 UUR IN HET
NUTSGEBOUW.

Mochten betrokkenen per abuis
geen circulaire voor plaatskaar-
tenbestellingen ontvangen hebben
dan gaarne even bericht aan
school.

Entree ƒ 1,50 p. p. Zaal open 18.30 uur

EXTRA KWALITEIT

Vrijdag- en zaterdagreklame
Gehakt 500 gram 225
Verse worst 500 gram 260
Vet spek 1000 gram 200
Boterhamw. 200 gram

.̂ ^B

Rund- kalfs- en varkensslagerij

70

H. Krijt

Nog slechts enkele da-
gen kunt u profiteren
van onze aanbieding

BEHANG MET
50% KORTING

Bij aankoop van 10
rollen l doos be-

hanglijm gratis
BEHANG

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Retexturmgsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand ja-
nuari geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

SIMCA1100

TRAGTER
Zutphenseweg

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel.

Volop voorradig

Plastic afvoerbuis
Plastic rioolbuis
Plastic dakgoten

met alle benodigde
hulpstukken

Uiterst scherpe prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevr.: vrij-
staande woning met
grond in Vorden of om-
geving.
Tel. 1806

Wij maken voor u
bouwtekeningen en

verzorgen uw bouw-
aanvragen

Verder het adres voor
al uw bouwmaterialen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
telefoon 05752-1486

Nutsspaarbank
(bondsspaarbank)

VORDEN

DORPSSTRAAT 15 - TELEFOON 1988 Opgericht 1819

vraagt voor haar kantoor een akkurate

ASSISTENTE
bij voorkeur Mulo-opleiding en diploma typen.

Met de hand geschreven sollicitaties kunt u richten aan het be-
stuur der Stichting Nutsspaarbank, Dorpsstraat 15, Vorden

Enorme
kortingen
in onze

15 tot 24 januari

Restanten o.a.:
Truien, vesten, jacks, trainings-
pakken, laarzen enz.

Hoge lederen schoenen ƒ 29,00
nu ƒ 14,95
Rubberrijlaarzen KENT ƒ 35,90
nu ƒ 27,90
Rijregenjassen, heren ƒ 57,50
nu ƒ 44,50

Restanten jachtkleding, zeer
voordelig

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Speciale prijzen

beddenafdeling

POLYI FHI MATRASSEN
doorgestikt 10 cm 80 br

120 br
49,50
75,00

doorgestikt 15 cm 80 br. 63,00
120 br. 95,00
130 br. 105,00

150x220 39,95
180x220 48,90
190x230 54,50

pasteltmten

80x190 49,50

9,75
39,50

BEDBANKEN

VEREN KUSSENS

SPREIEN (gevuld)
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Vervolg Raadsvergadering
taalslasten ad rond ƒ 2.400,—, voortvloeiende uit
de aanleg van de stortplaats, welke lasten zijn ge-
raamd op volgnummer 286. De totale lasten van
de reinigingsdienst bedragen derhalve ƒ 31.500,—.
Er blijft dus een bedrag van ƒ 7.000,— ten laste
van de gemeente, terwijl het zeker niet denkbeel-
dig is, dat dit bedrag nog groter zal worden aan-
gezien het ophalen waarschijnlijk niet in de ge-
plande tijdsduur van 5 uur kan plaatsvinden.
Overigens wil ik er nogmaals op wijzen, dat het
hier een tijdelijke regeling betreft.
Vorden is niet in een zgn. stimuleringsgebied ge-
legen voor wat de vestiging van nieuwe industrie
en betreft. Een nieuwe industrie kan derhalve
bij een vestiging in onze gemeente geen beroep
doen op een premieregeling. Zoals ik ook reeds
heb opgemerkt tracht het kollege het „klimaat"
voor de vestiging van industrieën zo goed moge-
lijk te doen zijn. Hierbij denken wij aan het aan-
vragen van extra-woningen voor de werknemers,
etc. Van verkoop van grond beneden de kostprijs
kan echter naar de mening van ons kollege geen
sprake zijn.
Ook aan het „erkend" krijgen van enkele verpleeg-
inrichtingen in onze gemeente heb ik bij de be-
antwoording van vorige sprekers reeds aandacht
besteed.
Ons kollege heeft vooraf advies van alle hoofden
van scholen in onze gemeente gevraagd omtrent
het aanbieden van een herinnering aan de bevrij-
dingsdag aan de leerlingen van alle lagere- en kleu-
terscholen in deze gemeente. Eensgezind hebben
wij hierover een advies ontvangen en dit ter ken-
nis gebracht aan de Oranjevereniging.
Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken, dat
er in geen enkele gemeente, in de wijde omtrek,
meer op een avond het gemeentehuis voor het pu-
blik is opengesteld. Ook is het ons bekend, dat
er van de kant van de ambtenaren tegen dit
avondwerk bedenkingen zijn. Het kollege van B
& W zal zich over dit punt nader beraden, waar-
bij gedacht wordt aan een afschaffing van het
werken op vrijdagavond, terwijl daarbij betrokken
/al worden de vraag of het gewenst is in de hui-
dige openstelling overdag enige verruiming te
brengen, aldus de voorziter.

Beschouwing KVP
door de heer Lichtenberg

Woningbouw

Dat zich nog steeds veel mensen in ons dorp wil-
len vestigen is een gelukkig verschijnsel, maar dat
dit resulteert in een lange lijst van woningzoeken-

den, is minder gelukkig. Ook al komen dit jaar een
vrij groot aantal woningen gereed, toch zal het
woningprobleem nog wel een tijdje blijven. De
KVP fraktie wil bij deze informeren hoe Bë»W
een en ander zien, met name inzake de zgn. cor-
poratiewoningen waarvan onlangs de uitgifte werd
gepubliceerd, Gebleken is dat er aan onze gemeen-
te geen werd toegekend. In de wetenschap dat de
bouw van dergelijke woningen alleen middels een
fraktie er bij uw kollege op aan dringen, of bij
woningbouwvereniging te realiseren is, wil onze
deze niet wat gebeuren moet.

Wegennet

Ook al zijn de middelen financieel schaars, toch
verheugt het ons, dat B6W in het afgelopen jaar
bewezen hebben, dat onze wegen de volle aan-
dacht hebben. Al betreft het in sommige gevallen
slechts een provisorische verharding (al of niet
in samenwerking met de aangelanden) niet ont-
kend kan worden, dat het een flinke verbetering
is. Onze fraktie hoopt dat ook dit jaar middelen
vrijgemaakt zullen worden voor de uitvoering van
enkele noodzakelijke kapitaalswerken; wij denken
hierbij bv. aan de Lindeseweg, de Schoneveldse-
dijk en het verlengstuk der Eikenlaan.

Bestemmingsplan

In het afgelopen jaar zijn de bestemmingsplannen:
Vorden zuid, noord, Medlertol en Kranenburg
vastgesteld. Wij zijn er uitermate kontent mee, dat
- ondanks enkele tegenstemmers in de raad, van
GS goedkeuring verkregen werd voor een drietal
gebouwen op de Kranenburg. Deze goedkeuringen
doen de gedachte rechtvaardigen, dat het hele plan
Kranenburg wel gerealiseerd kan worden. Nu we
in de openbare raadsvergadering van 16 december
jl. hebben besloten, dat een bestemmingsplan voor
het buitengebied wordt voorbereid, wil onze frak-
tie hier even verder op in gaan. We zouden ons
af kunnen vragen wat er gaat gebeuren met de
gronden in het buitengebied, waar men hoofd-
zakelijk een agrarische beroepsbevolking aantreft.
De landbouwers zullen, steeds meer te maken krij-
gen met bepalingen en voorschriften, die wel eens
belemmerend kunnen werken bij hun normale be-
drijfsuitoefening.

Als men van het buitengebied de bezwaarschrif-
ten bekijkt, dan blijkt het leeuwendeel der bezwaren
te berusten op de bestemming van het bouwper-
ceel. Omdat verwacht mag worden dat de verde-
lingsproduktie belangrijker zal toenemen dan de
bodemgebonden produktie, is het van groot belang
dat de bestemming der bou\««w-celen bij onze agra-
riërs met zorg uitgekozen JHidt.

Een en ander zal inhouden de noodzaak zich ter
plaatse op de hoogte te stellen. Hieruit blijkt op-
nieuw de belangrijkheid om tot een harmonisch
samenspel te komen met de agrarische beroepsbe-
volking, welke men vertegenwoordigd vindt in de
standsorganisaties. De KVP fraktie hoopt, dat het
bestemmingsplan voor het buitengebied in 1970
zijn beslag zal krijgen.
Die groeperingen, welke daar nauw bij betrokken
zijn, zullen het op prijs stellen, dat ze weten waar
ze aan toe zijn, opdat ze op verantwoorde wijze hun
bedrijfsvoering hierop kunnen instellen, met name
voorzover het investeringen betreft, welke een op-
voering der veredelingsproduktie beogen, aldus de
heer Lichtenberg.

Antwoord B6W

Zoals ik ook reeds in mijn nieuwjaarsrede aan
het begin van deze vergadering naar voren heb
gebracht, hebben we inderdaad een lange lijst van
woningzoekenden. Van het totale aantal zijnde
165, moeten echter 130 personen een woning in
onze gemeente verkrijgen, omdat zij ekonomisch
aan Vorden gebonden zijn. De woningbouwver-
eniging Thuis Best neemt binnenkort H bejaarden
woningen in aanbouw. Plannen worden thans voor-
bereid om nog 24 bejaardenwoningen te bouwen.
Deze laatste woningen worden gebouwd door een
daartoe in het leven geroepen stichting, waarvan
het bestuur gevormd wordt door vertegenwoordi-
gers van woningbouwcorporaties, die werkzaam
zijn in een aantal gemeenten in de Achterhoek,
voor welk doel een extra kontingent van in totaal
l 50 woningen is verkregen. De gemeente mag zich
enkel op het terrein van de woningwetbouw be-
wegen en mag derhalve geen woningen bouwen
in de partikuliere huursektor. Dit laatste mag een
woningbouwcorporatie wel.Teneinde de ook door
de regering voorgestane doorstroming te bevorde-
ren en ook om te komen tot een versnelde woning-
bouw is het noodzakelijk, dat de woningbouwver-
eniging Thuis Best meer aktiviteiten gaat ontplooi-
en. Een begin hiertoe is reeds gemaakt.
De verbetering van de wegen heeft de volle aan-
dacht van ons kollege. Bij brief van 8 dec. hebben
GS een subsidie toegekend voor het verbeteren
dit weggedelte in het meldingsgebied is gelegen zijn
van het verlengde van de Eikenlaan. Aangezien
bij brief 18 december d.a.v. de op deze wegverbete-
ring betrekking hebbende stukken aan de Rijks
Planologische Dienst gezonden.
Het antwoord hiervan moet nog worden ontvan-
gen. Zo spoedig mogelijk hopen wij de raad een
voorstel met betrekking tot deze wegverbetering
te doen toekomen.
In uw vergadering van 30 juli 1968 besloot u op
de kapitaalsdienst van de gemeente begroting van
1968 een krediet van ƒ 80.000,- uit te trekken voor
de verbetering van de Sch^^eveldsdijk. Aangezien
in de vaste financiering ri|^was voorzien, hebben

GS bij hun besluit goedkeuring onthouden. In hoe-
verre aan de verbetering van het verlengde van
de Eikenlaan, de Schoneveldsdijk en de Lindese-
weg uitvoering kan worden gegeven, is derhalve
sterk afhankelijk van de toewijzing van vaste fi-
nancieringsmiddelen. Gezien de zeer grote vlot-
tende schuld van de gemeente, die nog geconso-
lideerd moet worden, zijn wij hierover niet erg
optimistisch gestemd.
Met u achten wij het een goed voorteken, dat in-
middels de hogere goedkeuring is afgekomen op
de aanvragen van de bouw van een bank en een
bungalow in het bestemmingsplan Kranenburg.
Zoals ik reeds tot uitdrukking heb gebracht in
mijn weerwoord op de algemene beschouwingen
van de fraktie van de VVD is het kollege van
B6W bezig aan de totstandkoming van het be-
stemmingsplan voor het buitengebied. Bij de tot-
standkoming zal inderdaad zo veel mogelijk moe-
ten worden voorkomen, dat de landbouw in de
meest ruime zin van het woord, in haar ontwik-
keling wordt afgeremd. Anderzijds zal ook de no-
dige aandacht moeten worden besteed aan de re-
kreatie, waarvoor onze gemeente zovele mogelijk-
heden biedt, de industrie, verkeer enz., aldus de
voorzitter.

Beschouwing Binding-Rechts
Door de heer Gerritsen.
In de afgelopen jaren heeft onze fraktie op veler-
lei gebied voorstellen gedaan en gepleit voor ver-
scheidene /aken. Ik denk in de eerste plaats aan
het instellen van een grondbedrijf. Dit werd ons
een jaar geleden toegezegd, doch is nog niet ge-
realiseerd, aldus de heer Gerritsen.
De positie van de ingezetenen van Vorden ging
ons in deze vervlogen jaren zeer ter harte. Wij
stonden daardoor dan ook zeer kritisch tegen-
over het bestemmingsplan, welk plan zo zeer het
leefklimaat van de bewoners zal gaan beheersen.
Het verharden van zandwegen staat bij ons hoog
genoteerd. B & W zou de burgerzin weer kunnen
stimuleren, waardoor al meerdere zandwegen met
minimale kosten zijn verhard.
Daarnaast hebben wij gepleit voor betere voor-
lichting. Slechts door een goede en volledige voor-
lichting kunnen wij als raadsleden tot een meer
gefundeerde beslissing komen en kan het niet
meer voorkomen, dat een raadslid achteraf zegt,
als ik dat geweten had, had ik niet voorgestemd.
Kostprijsberekeningen en belangrijke richtlijnen
van hogerhand dienen zonder uitzondering aan
ons te worden doorgegeven.
Het werk door de begrotingskommissie, bijge-
staan door de nieuwe gemeentesekretaris, heeft
veel gras voor onze voeten weggemaaid. Kleine
schoonheidsfoutjes daargelaten, heeft het rapport
onze instemming.



1 De kommissie merkt xelf reeds op, dat verhoging
hondenbelasting geen soulaas zou bieden. Wat ons
persoonlijk betreft, mag men die verhoging best
doorvoeren, doch m.d.v. er zijn gelukkig vele die-
renvrienden hier in Vorden, waaronder waar-
schijnlijk vele die een verhoging erg zwaar zal val-
len. Bovendien is de Vordense Hondenclub een
der weinige verenigingen, die door hoge kontri-
butie zichzelf bedruipen.
Dan de opmerking over de muziekverenigingen,
die zich zouden moeten „waar maken", doch dit
geldt toch ook voor de voetbalverenigingen, wiens
fusie een een veel grotere financiële besparing
zou geven. Op sportgebied wordt juist hier het
meeste van de gemeente gevraagd. Toch pleiten
wij niet voor deze fusies, tenzij dit spontaan zou
gebeuren.
Terugkomend op het kommissierapport: Op zach-
te wijze worden hier en daar punten aangestipt
voor een beter en efficiënter beleid. Het spijt mij
dat ik moet zeggen te hebben ervaren, dat de
enigste methode om resultaat te verkrijgen is: de
zaken scherp te stellen. Daarom de volgende pun-
ten:
Arbeidslonen gemeentewerken. Deze lonen moe-
ten door kapitaalswerken worden gedekt voor ƒ
120.000,—. Een riskante onderneming bij deze fi-
nanciële situatie. De dienst gemeentewerken is
buiten haar proporties gegroeid. Steeds duidelijker
komt naar voren, dat uitbesteding aan derden veel
en veel goedkoper is. Een klein, handzaam, doch
slagvaardig apparaat is voor onze gemeente vol-
doende.
Bouwpolitie. Dat deze post van ruim ƒ 23.000,—
is geschrapt, wij behoeven het nauwelijks te zeg-
gen, is voor ons van grote betekenis. Het blijft
ons echter een raadsel, waarom deze post op de
begroting heeft gesaan. Beseft het kollege wl, dat
het aantrekken van zo'n dure funktionaris een
reeks van jaren een zware belasting voor on/e fi-
nanciën zou zijn geweest? En wel een overbodige
last. Alleen al het plaatsen van deze post op de
begroting geeft ons te denken over het dagelijkse
beleid van onze gemeente. Dit geval staat niet op
zichzelf, als men de grootte van gemeentewerken
bekijkt en de stroeve gang van zaken aldaar.
De bezuinigingen. Behalve de post „bouwpolitie"
is het ons opgevallen, dat juist daar bezuinigin-
gen zijn doorgevoerd waar het de ingezetenen be-
treft. Bv. de verlaging van ƒ 20.000,— voor onder-
houd wegen. Welke achterstand zal hierdoor ont-
staan? Het geraamde bedrag in de oorspronkelij-
ke begroting lijkt ons beslist niet te hoog. Boven-
dien heeft het afvoeren en opvoeren van de post
verharding zandwegen ons met zorg vervuld. Al-
les en iedereen moet tegenwoordig gehopen wor-
den, maar voor de bewoners van het buitenge-
bied heeft het kollege weinig begrip. Is dit ja,
nee, ja nu een beleid waarop men kan bouwen?
„Nie-erkende" verpleeginrichting. Deze aanwijzing
uit het begrotingskommissierapport trof ons. In-
dien onverhoopt geen erkenning volgt, wat zijn
dan de gevolgen? Werd de exploitant voldoende
gesteund bij zijn aanvraag? Wat heeft B & W in
de achter ons liggende jaren vergoed? 80%> of
meer?
Dit zijn enkele punten, die ons vertrouwen in het
beleid aan het wankelen hebben gebracht. Daar-

om willen wij overwegen, wat de gevolgen van
een begrotingstekort kunnen zijn, want dit gevaar
staat levensgroot voor de deur.
Volgens het begrotingskommissierapport stegen
de kosten van openbare werken, indien men deze
in 1968 op 100 stelt naar 150 in 1970. Wanneer dit
zich doorzet, dan geeft 1972: 200 aan en is de zaak
niet meer te dekken. Volgens eigen berekeningen
stegen de personeelslasten met ƒ 85.500,— of ruim
80%. Ook deze trend zal zich doorzetten. Wan-
neer er een tekort ontstaat, wij zien dit aan an-
dere gemeenten, dan moet er een extra-uitkering
komen uit het gemeentefonds. Maar daarmee is
de kous niet af. Integendeel. Tegelijkertijd haalt
men de kuratoren in huis. De plaatselijke belas-
tingen moeten worden opgeschroefd. De finan-
cieringsmiddelen voor kapitaalswerken worden
niet, of althans nagenoeg niet verstrekt. (WW
voor de gemeentcarbeidcrs?) Vele noodzakelijke
voorzieningen kunnen niet worden uitgevoerd. Al-
leen al de financiële gevolgen voor de bevolking
zullen onaangenaam zijn.
De minister streeft bij die tekort-gemeenten naar
225 opcenten personele belasting. Wij hebben de
moeite genomen dit nader uit te rekenen, naar
huurwaarde verspreid over het gehele dorp, een
aantal van 26. Het gemiddelde gezin in Vorden
moe dan rekenen op een verhoging personele be-
lasting van ƒ 21,84 per gezin. (De berekening hier-
van kan ik u geven.) Wat zullen de inwoners van
Vorden hiervan /eggen, als men bovendien be-
denkt, dat de vuilnisophaaldienst dit jaar is ge-
stegen met op zijn minst ƒ 20,— per gezin.
Herziening rioolrecht, begrafenisrechten, straatbe-
lasting etc. kan nogmaals ƒ 20,— eisen. Op zijn
minst moet een gemiddeld gezin rekenen op ƒ 60,-
meer uitgaven per jaar.
Natuurlijk is er bezuinigd, maar juist in die sek-
tor, die de verzorging van de ingezetenen aangaat.

Antwoord B&W
Alle pogingen worden aangewend om per l januari
1971 te komen tot de instelling van een grondbe-
drijf. In hoeverre dit gerealiseerd kan worden moet
echter nog worden afgewacht. De bestaande ach-
terstand met het werk op de afdeling financiën
zal eerst moeten worden weggewerkt, aldus de
voorzitter.
Verpleegin rich t in ff e n
De kosten van de opname onder aftrek van het
deel dat betrokkenen zelf kunnen dragen, komt
ten laste van de gemeente. Via de algemene uit-
kering uit het gemeentefonds ontvangt de ge-
meente ong. 80 procent terug.
Bij een erkende verpleeginrichting komen de ver-
pleegkosten niet ten laste van de gemeente doch
worden gedragen door de AWBZ.
In het bijzijn van de heer Ottens zijn er bespre-
kingen gevoerd met de hoofdinspektie van de
Geestelijke Volksgezondheid te Leidsendam en met
GS in aanwezigheid van de provinciale inspekteur.
Aldus de heer van Arkel.
Wethouder Lenselink was het niet eens dat Bë>W
weinig doen voor de buitengebieden. Niets is min-
der waar, denk maar aan de verschillende wegen
die in orde zijn gemaakt.

Laatste gedeelte van h
is ongekorrigeerd we

raadsverslag
tijdgebrek!

Uitslag Kerstpuzzel
16 keer kwam het woord „Kerst"
voor in onze kerstpuzzel

Het aantal inzendingen was weer enorm het lot is dit keer
beslissend geweest.

te prijs f 25,- Mevr. A. Tcunisscn- Wullink
Vordenseweg B, Warnsveld

2e prijs f 2O.~ de hr G. H. Wevers 't Hoge 16

3e prijs f 15.- Mevr. Wullink 't Hoge 84

4e prijs f W.- Mevr. B. Hei jen k
van Heeckerenstraat 13

Ook vele goede inzendingen bij kinderpuzzel

de oplossing was:
Piek, Slinger, Sterren

1e prijs f 1O.' G. Berends E 27a

2e prijs f 7.5O Josien Koning
Sondernv/eg 13, Aalten

3e prijs Rita Brummelman B 7O

de 1O troostprijzen zijn gewonnen door:

T. Kelder C 116, M. Hummel i nk B 75, I. Post-

ma Ruurloseweg D 8, M. Wunderink D 126,

G. Wolsing Julianalaan 2O, H. van Heerde,

Molen weg 9, H. Tiessink B 32, M. ter Haar

H. K. van Gelreweg 3

E. Teunissen Vordenseweg 9 Warnsveld

W. Hof enk Wenumsedwarsweg 2O Apeldoorn

De prijzen kunnen worden afgehaald aan ons kantoor voor
31 Januari a,s.
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