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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

25 jaar Hervormde
Vrouwenbond Vorden
Met een intiem diner (alleen de 'dames met hun
echtgenoten) werd woensdag 'het feit herdacht dat
de Hervormde Vrouwenvereniging in Vorden 25
jaar bestaat. De vereniging is in 1946 opgericht en
gestart met ca 20 'leden.

Tijdens de eerste vergadering werd mevr. Jansen,
echtgenote van de dominee, gekozen als voorzit-
ster. Nu, na 25 jaar is zij dat nog steeds. Met haar
zijn nog drie dames een kwart eeuw 'met de ver-
eniging verbonden, t.w. de dames Ten Broeke, Ro.
sie en Wolters. Éénmaal in de imaand komen de
dames bij elkaar in het catechisatielokaal bij de
kerk.

De vereniging 'heeft .thans 55 leden. Zij werd op-
gericht met het doel zich te verdiepen in de gods-
dienstige en maatschappelijke vragen van die (lees
thans: deze) tijd'. Ook maken de dames zich nuttig
met kerstmis, zij verzorgen dan kerstmiddagen voor
de 'bejaarden en worden er ikerstbaikjes gebracht bij
bejaarden en zieken.

Het bestuur ziet er tegenwoordig als volgt uit:
mevr. Jansen voorzitster, mevr. Leunk en Visschers
secretaressen, mevr. v.d. Zwan penningmeesteres'se
en mevr. Bloemendaal en mevr. Bgigink.

Schoendemonstmtie
op KPO avond
Op de KPO-avond werd door schoenenhuis Jan-
sen een demonstratie gegeven over Piedro schoe-
nen. Ook wenken voor voetverzorgi'ng werden ge-
geven.

Vice-pers. mevr. Cuppers-Bessel'ink deelde mede
dat de volgende avomd de heer v.d. Suis uit Al-
melo zal spreken over 'Omgang met Geneesmid-
delen'. Tevens zal men zich dan kunnen opgeven
voor het jaarlijks uitstapje. D'e reis gaat naar wijn-
handel Siebrand in Kampen, waar een ekskursie
te wachten staat. Ook een bezoek aan een groot
ointspanningsoord staat op 'het programma, . Des
avonds zal weer het traditionele diner zijn.

Ulamo - Adr. Bax
sponsor van Achter-
hoekse wielrenners
Op de valreep van het nieuwe wielerseizoen is het
aktieve bestuur van de wielerklub De Zwaluwen
in samenwerking met de bekende ploegleider Wim
de Vos uit Doetinchem er in geslaagd toch een
spoinser te vinden voor haar amateurs.
Hoofdsponser is Ulamo uit UI f t met als mede-
sponser Adr. Bax rijwielspeciaa'lzaak uit Arnhem.

De ploeg bestaat uit 10 amateurs en l meisje, die
onder leiding van Bert te Pas uit Ulft als manager
en ploegleider Wim de Vos zullen proberen leuke
sportieve prestaties te behalen, Naast de vele cri-
teria's zullen zij met hun ploeg oo'k deelnemen aan
wedstrijden vam steden in binnen en buitenland,
waaronder de Ronde van de Achterhoek en de be-
kende Duitse Rund Koln klassieker.

De renners die officieel hun köntrakt hebben zijn:
Ribbers Bel'trum, Soheffer Ze'lhem, Kelderman
Velswijk, Dijcker Velswijk, Elsho'f Hengelo, Jan
Bloed Driel, Goorman Zutphen, van Bindsbergen
Babberic'h, van de Stelt Silvolde en Stokman uit
Ulft.
Als enige dame is Wilhelmien Goossen uit Steen-
deren aangetrokken.

De ploeg Ulamo-Adr, Bax 'die een van de grotere
ploegen is, zal zich laatst april in Ulf t aan de pers
voorstellen, dan is hiermede weer een stimulator
voor de wielersport geboren, die door 'd,e amateurs
uut de Achterhoek met enthousiasme Worden t'oe-
gejuigd.
Met vriendelijke dank voor de plaatsruimte in dit
blad verblijft de wielerklub 'De Zwaluwen.

Ruim f 8000,- voor
muziekvereniging
Concordia!
Op verzoek van het 'bestuur der muziekvereniging
Conco'rdia heeft eien ikomité zich onlangs ingespan-
nen om centen bij elkaar 'te krijgen voot de aan-
schaf van nieuwe instrumenten.
Met behulp van 50 medewerkers is maar liefst 'een
bedrag van f 8000,„ bijeen gebracht!
Wanneer op 3 april een receptie zal worden ge-
'houden ter gelegenheid van ihet 100-jarig bestaan
der vereniging, zal dit bedrag worden aangeboden.

Flinke

brand bij

De Elshorst

Maandagmiddag is 'brand uitgebroken in de be-
schutte werkplaats van De, ElshorSt, in de nabij-
heid van de Empo.

De Vordense brandweer was zeer spoedig op de
plaats des onheils, waar kamman dant v.d. Broek
vreesde dat de brand zich zou uitbreiden en op
grond daarvan de brandweren van Zutphen en van
Lochem alarmeerde, die ook zeer spoedig ter plaat-
se waren.

Gezamenlijk optreden maakte dat niet meer gebou-
wen in brand raakten en na een uur kon men het
'brand meester' geven. De lakafdeling en het la-
boratorium gingen verloren. De rookontwikkeling
was enorm.
Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Voor
de tewerkgestelden i's het wel een handicap, want
zij kunnen voorlopig niét van deze belangrijke af-
delingen gebruik mkaen. De'verzekering dekt de
schade.

Auto ongeval
In 't Med'ler is maandagmiddag een autoongeval
gebeurd dat 3 gewonden en een 'enorme ravage
veroorzaakte. Tegen vier uur reed e'en Fiat be-
stuurd door E. uit Ruurlo in de richting Ruurlo,
toen een V W naderde uit de richting Ruurlo. De
VW week plotseling uit naar links. De tegemoet-
komende Fiat moest krachtig remmen en week naar
rechts uit, waardoor een botsing onvermijdelijk
was. Door de botsing werd ook een geparkeerde
Ford van K. Uit Vorden vernield.
De bestuurder van de Fiat werd ernstig gewond
per ambulance naar Zutphen gebracht, terwijl de
medepassagier L. uit Lievelde naar huis vervoerd
kon worden.
De bestuurder van de VW kon na behandeling
ook naar huis worden vervoerd. De Fiat -was total
loss, de beide andere wagens werden flink 'bescha-
digd.

Maandagavond reed H. uit Enschede op de weg
Ruurlo-'t Zelle, toen plotseling een veulen op de
rijbaan versdheen. Hij kon het dier helaas niet meer
ontwijken. Doordat de voorruit van de wagen
sprong werd de echtgenote van H. in het gezicht
gewond. Dr Bakker uit Ruurlb verleende eerste
hulp. Het veulen moest worden afgemaakt.

Vordens Toneel gaf
weer pracht uitvoering
Zaterdagavond was het Nutsgebouw weer geheel
gevuld ter bijwoning van de derde opvoering van
het toneelspel in 3 bedrijven 'Dingen van de Dag'
van J. Hemmink-Kamp.
Regisseur Holsbeeke zei dat het stuk nog twee-
maal voor het voetlicht zal worden gebracht, onder
meer in de Veldhoek.
Ook nu weer was het cafeetje van tante Sjaan
(mej. Meene) weer de plaats, waar de verschil-
lende verwikkelingen plaats vonden.

Zonder enige uitzondering bleken de akteurs zeer
goed te.zijn, zodat bijna 3 uur lang de aanwezi-
gen genoten van de gewone dingen dingen die
overal en altijd gebeuren o.a. bedrog, ondankbaar-
heid, berouw en liefde.
De gemeente Vorden kan zic'h verheugen in de
omstandigheid dat zij in haar midden nog een to-
neelgezelschap heeft, dat uitsluitend, uit Vordense
amateurs bestaat en beslist niet voor een beroeps-
gezelschap behoeft onder te doen!
Wij wensen het Vordens Toneel dan ook nog vele
jaren de beoefening van deze nobele kunst toe.

Ouderavond Prinses Julianaschool
werd druk bezocht
Vrijdagavond werd 'in de Prinses Julianaschool in
de Wildenborch een ouderavond gehouden, waar-
voor grote beltngstel'ling bestond. Na een kort ope_
ningsiwoord door de heer Kaemingk vertelde het
hoofd der school de heer Mackaay de ouders het
een en ander over de wij-ze waarop-de school werkt.

Er werd Voor de pauze een openbare les gegeven
aan de hand van vijf onderwerpen, t.w. toneelspe-
len, poppenkast, gymnastiek, handenarbeid en mu-
ziek. Bij de onderdelen handenarbeid en toneel,
deden de ouders zelf enthousiast mee. Na een ver-
loting gehouden te hebben in de pauze, ging mej.
Rensen (onderwijzeres'klassen 1-3) met haar kin-
deren 'winkeltje spelen'. Met behulp van twee te-
lefoons werden er boodschappen gedaan enz. Met
behulp van de ouders werden .er verder nog en-
kele mime- en zangspelletjes gedaan.

Ondertussen vond er in de 'hoogste klas een zgn.
klassegesprek plaats, met als doel de kinderen te
leren praten. Het onderwerp voor dit gesprek luid-
de: 'als je getrouwd bent 'hoe zie je dan 'je toe-
komstige mam-vrouw'. Er werd over dit onderwerp
vrij door de jeugd gesproken. Het gesprek vond
plaats in een zeer ontspannen sfeer met de ouders
als zeer aandac'htieg toehoorders.
Aan het slot van de avond sprak ds Jansen, de

voorzitter der school, een kort dankwoord.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 28 MAART

Hervormde kerk
10,00 uur ds. J. H. Jansen
Bevestiging ambtsdragers

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J, C. 'Krajenbrink
m.m.v. zanggroep school Wildenborch
Lied van de weefc-van de zondag: Gezang 49 : l

Gereformeerde kerk
10.00 uur de heer J. Bruyn te Hattelm
19.00 uur de heer J. Bruyn te Hafctem

R.K. kerk dorp
Alle missen worden weer gehouden in de r-k. kerk
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

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)

73,3 zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WI]KVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 'B avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

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: Paul, zoon van M. G. Spiegelenberg en
C. B. Gijsen.

Ondertrouwd: H. G. Dijkman en I. Luimes.

Gehuwd: J. van Veen en H. G. Meerbeek;
J. Schauenburg en H. G. de Roode.

Overleden: Antonia Mulderije, 80 jaar, weduwe
van J. Meulenbrugge.



*

SUPERMARKT
presenteert : *

Persil

Nieuwe

formule

ter
kennismaking

gezinspak %5% 1.99

dmagkarton 135 6.25

vaatje H4$ 12.65

tde
HAMBURGERS

HACHEEVLEES

3 stuks

300 gram l f O

RUNDERSTAART
500 gram 158

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

Heerlijke malse RIBLAPPEN
500 gram

BOTERHAMWORST

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

HAM

150 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 99

Denk aan uw diepvries
VOOR- EN ACHTERBOUTEN
diepvries klaar

Profiteer hiervan
GOUDZON JAM

normaal 95 nu 69
Duyvis als er een fuif is
KROEPOEK per zak nu

Bij ƒ 10,00 boodschappen
l pak heerlijke KOEKJES

voor 59
VYASA WASVERZACHTER
literflacon van 109 voor 99
ARDITA DAMESVERBAND
elk 2e pak HALVE PRIJS 81

Literfles

Herschi

CASSIS

van 99 voor

89

Frambozen- of

sinaasappel-

RANJA

nu per fles

75

Classe Royal

BIER

krat a 24 fles-

jes voor

675

Gezinsfles
Duyvis

SALATA
normaal 236

nu voor

189

Flesje

KARVAN

CEVITAM

nu weer

169

LITERBLIK VELUCO

Appelmoes 79
ELK 2e BLIK

Ovaal blik

HARING IN
TOBVL SAUS

aJieen deze

week

89

Elite

TOILETZEEP

3 stukjes

voor maar

99

Div. kleuren

Erdal

SCHOEN-
CRÈME 55

elk 2e doosje

% prijs

Voor de kinde-
ren 10 stukjes

KAUWGOM

van 50 voor

39

2 x 500 gram

MACARONI

van 118

voor

99

PAK a 400 GRAM

Gustard
75

HIERBIJ l KG

SUIKER voor

ZAK VOL

Paaseit j es
EN STANIOL VAN 85 VOOR

2 x 500 gram

VERMI-
CELLI

van 118 voor

99

Profiteer nu

Luycks

ZILVER-
UITJES

3/4 literpot

voor slechts

155

van Koopmans

Friso
BAKMEEL

normaal 74

nu

59

Zakje Maggi

VLEESJUS

van 52 voor

39

2 zakjes

Maggi

KIPPESOEP

van 98 voor

79

et
JONGE SPINAZIE kg 79

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

MALSE SLA 2 kroppen 69

FLINKE KOMKOMMER per stuk 49

SAPPIGE SINAASAPPELEN 10 voor 129

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

KLEI-AARDAPPELEN 5 kg 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Groot pak 400 gram

GALA KOFFIEBONEN
NU MET 25 CENT REDUKTlE

Schoonmaaktijd !

Bij ons
2 GROTE STOFDOEKEN voor 79
Dido zelfklevend PLAKPLASTBC
mooie dekoratie van 325 voor

Wegens enorm sukses nog een week
COCOSKRANSEN QQ

l pak voor ^J^J

Diverse smaken MILKANA SMEERKAAS
met gratis PARTYLEPELTJE

grote bus
MISS KIRA HAARLAK
met GRATIS FLESJE HAARVERSTEVIGER



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

PAUL
M. G. Spiegelenberg
C. B. Spiegelenberg-

Gijsen
Vorden, 23 maart 1971
Zutphenseweg 57

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bloemen, ca-
deaus of anderszins aan hen
die ons 50-jarig huwelijk
voor ons onvergetelijk heb-
ben gemaakt.

G. Stapper
A. H. Stapper-Harmsen

Vorden, maart 1971
Deldensebroekweg 12

Te koop: Bakoven z.g-.a.n.
Inlichtingen bureau van dit
blad

Ik houd me aanbevolen voor
onderhoud van tuinen of an-
dere lichte werkzaamheden.
Telefoon 1962

Hardboard
vloerplaten

61 x 122
ƒ 1,40 per stuk

Doe-hei-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - 1486

Te koop: Enkele vrachten
oude koemest.
Gevraagd: Weiland voor
jongvee. G. J. Rossel, Del-
denseweg 6, Vorden

Te koop: Jonge konijnen.
B. te Kamp, De Bongerd 26
Vorden plan Boonk

Gelegenheid tot inscharen
van jongvee. J. J. Spit-
hoven, Reeoordw. 6 Vorden

Te koop: 12 beste biggen.
Oortgiesen, Medler tel. 6759

Geschaafd en
geploegde

planken
Ie en 2e soort

uit voorraad leverbaar.

Vergelijk de prijzen
nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Te koop: 60 balen hooi.
G. J. Tolkamp, Ruurlose-
weg 84, Vorden

Te koop: Aardgasgeyser
A. H. Kooy, H. K. van Gel-
reweg 34, Vorden

Te koop: Konsumptie-aard-
appeleii Pimpernel en Sur-
prise. H. J. Brinkerhof
Kruisdijk 11, Vorden

Vloer-
bedekking

vinyl op vilt
2 m breed slechts

ƒ 4,75 per m2

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Gevraagd voor de winkel:
Net meisje of jonge vrouw
voor hele of halve dagen.
Boek- en kantoorboekhan-
del FA HIETBRINK
Tel. 05752-1253 Vorden

Te koop: 4-pits aardgas-
komfoor (ovaal).
B. v. Hackfortweg 13 Vor-
den

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. D. A. Lenselink,
Zomervreugdweg 9, Vorden
telefoon 6671

Zonwering
Aluminium jalouziën

met garantie.
Nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Op woensdag 31 maart a.s. hopen onze lieve
ouders, groot- en overgrootouders

H. ]. ROTHMAN
en
J, F. ROTHMAN-POLSVOORT

hun 55-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Vorden. maart 1971
'de Wehme'

Gelegenheid tot feliciteren vam 15.00 tot
17.00 uur in 'hotel Bakker te Vorden

< > Op donderdag l april a.s. hopen wij met <
II onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig ^
• • 'huwelijksfeest te vieren.

G. J. KLEIN SELLE
E. C. KLEIN SELLE-ROMVILLE 11

Vorden, maart 1971
Dr W. C. H. Staringstraat 6

Wij geven gelegenheid tot feliciteren des < j
avonds van 7,00 tot 8.30 uur in de zaal van • •
restaurant ' t Wapen van Vorden (Smit), < i
Dorpsstraat 10.

Op donderdag l april 1971 hopen onze ouders, < >
schoonouders en grootouders

F. MAANDAG
K en

G. H. MAANDAG-GARRITSEN
hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare kinde-
ren en kleinkinderen.

Wichmond, maart 1971
Lankhorsterstraat 20

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot 16.00
uur in café „'t Wapen van Warnsveld" (R. G.
Krijt) te Wichmond.

< >
< >

< >
< >
< >
< >
ö

Paardrijden
Begin april beginnen wij
met paardrijlessen

door ervaren
instruktrice!
Speciale lessen voor
kinderen vanaf 8 /aari.

INLICHTINGEN: NIJVER.
HEIDSWEG 2 - TEL. 1736

Óók voor paardenverhuur !

ƒ 40,— INRUIL
VOOR UW OUDE LAWAAIERIGE,
SLECHT ZUIGENDE
SCHOONMAAKHULP

Erres
stofzuiger
nu met inruil van ƒ 189,— voor

149,00
Een solide sledestofzuiger met 600 watt motor.
Een daadwerkelijke hulp bij de schoonmaak.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voetbalvereniging Vorden

Senioren
zaterdag-voetbal
Opgave zo spoedig mogelijk bij:

W .Sl'oetj'es, de Steege l
J. Peppelman, Kerhoflaan 3
W. Berkelder, Zutphenseweg
J. Lubbers, 't Wiemelink
H. v.d. Barg, Molenweg 31
W. de Gruiter, H. v. Gelreweg
K. Ploeger, v. Heekerenstraafó

Gevraagd, zo spoedig mogelijk:

FLINKE HULP
voor het schoonhouden van de
Nutskl'eu'tersch'ool te Vorden

Aanmelden:

Mevr. P, Kater-van der Hoef
Mol'enweg 13

Vrijdag en zaterdag:

KAAPS VIOOLTJE
ƒ 1,50

rose of blauw

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

Vorden
de Bongerd:
te bouwen premiewoningen (2 onder een
'kap) met garage en cv. Ind.: 'hal, keuken,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, zolder.

iPrijs ƒ 54.500,- k.k. totale premie ten gunste
van koper ƒ 5442,-

de Steege:
Nog één van de 4 te bouwen luxe heren-
huizen met garage -en ov. Uitstekende situe-

g, grote tuinen op 'het zuiden, 2 onder
"e'en kap, royaal balkon op het zuiden.
Ind. begane grond: entree met open spiltrap
en garderobefcast, eetkeuken (4x3 m.) , extra
grote L-vormige woonkamer (42 m).
1ste verdieping: 4 'slaapkamers, 'badkamer
met 2e toilet, 2e verdieping: grote zolder.
Prijs ƒ 65.200,„ 'k.k.

Hengelo (GIA.)
Sterreweg:
4 te bouwen ruime premiewoniingen (2 onder
een kap), met garage en cv. Ind.: 'hal, keuken
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, zolder.
Veel extra voorziening'en, goede ligging.
Prijzen vanaf ƒ 55.100,- k.k.
lage overdrachtskosten. Totale premie ten
gunste van koper ƒ 6372,-

Inlichtingen:

Makelaarskantoor PETERS ÜV.
Stationsplein 35 - Zutphen
Tel. 05750-5747 b.g.g. 05752-1820

Dir. W, van der Linden. Lid NBM mak. in
onr. goederen
M. Peters, makelaar in ass.
Vraagt vrijblijvend onze uitgebreide brochure

Je gaat trouwen en een huis inrichten. Dus
stap je bij 'Het Binnenhuis' binnen en dan zie
je een kollektie vloerbedekkingen, gordijnen,
vitrages emz. die dromen tot een werkelijkheid
maken. Zo ben je in één keer klaar. En dan
krijg je die geweldige service en nazorg, om
maar niet te spreken van een deskundig advies
en dat vakmanschap, waarmee je 'huis omge-
toverd wordt in een gezellige sfeervolle wo-
ning. Natuurlijk ga je dan naar die woning-
inrichting:

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Op woensdag 31 maart 1971 zal het

nieuwe bankgebouw Ruurloseweg l

officieel worden geopend door de

Edelachtbare Heer A. E* van Arkel,
*

burgemeester van de gem. Vorden.

Ter gelegenheid hiervan zal het nieuwe bank-

gebouw des avonds van 19.30 tot 21.00 uur

opengesteld zijn ter bezichtiging.

Iedereen is van harte welkom!

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

960 VESTIGINGEN

MODESHOW
Mode op de voet volgen !

Komt u maar kijken op:

DINSDAG 6 APRIL 8 UUR n.m.
in zaal Bakker

U aangeboden door:

Fa Jansen schoenen
Fa Kroneman hoeden
Fa Visser confectie

Entree ƒ 3,- (inklusief koffie-complet)

Muziekvereniging Concordia
te Vorden

U allen hebt er dit jaar aan meegewerkt, dat wij
ons eeuwfeest kunnen vieren.
Hetzij als donateur, medewerker in akties of op
welke wijze dan ook.
Wij waarderen dit ten zeerste !

Het doet ons dan ook veel genoegen
u te kunnen uitnodigen op onze

JUBILEUMUITVOERING
op zaterdag 3 april 1971
in het nutsgébouw, aanvang 7.30 uur.

Programma;
1 CONCERT m.m.v. de drumband

geheel o.l.v. de heer K. Wolters.

2 BONT PROGRAMMA
met zang, revue, schetsen en muziek.

3 DANSEN
met medewerking van 'De Zwervers'.

Toegang gratis!
Kaarten verkrijgbaar vanaf 27 maart 1971
bij Hassink en Eyerkamp.

Jubileum receptie
zaterdag 3 april 1971 van 14.00-16.30 uur
in 'het Wapen van Vorden (F. P. Smit).



'n eigen'wijs
portret

van
jonge mode!

Laat hem maar schuiven. Wat hij ook
uitzoekt - een broek, een stoer jack voor
alledag of een kompleet pak - u zult het
bijna altijd eens zijn met zijn keus.
Omdat het zorgeloos-sterke materialen
zijn, fijne kleuren en perfekte modellen.
Zelfs de prijs lijkt wel berekend op zijn
zakgeld... Probeer het maar eens!

Profiteer er van, zolang het kan

diepvriesprodukten

Koop nu een

'Esta' diepvries-
kist of kast

Een buitenkans

om direkt uit te buiten !

Voorbeeld;
U koopt een Esta 200 liter diepvrieskist

U betaalt ƒ 499,-
Gratis diepvries
levensmiddelen ƒ 100,-

U investeert slechts ƒ 39§,-
Diepvriezers zijn er met een inhoud van 70
tot 600 li'ter.
Kom ze zi'en in onze showroom!

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Blokkeukens
kunst s tof b ékledin g,

prachtige en degelijke
uitvoering, met zeer

vele aanbo'uwmogelijk-
heden, in alle maten,

uit voorraad te
leveren

Doe-het-zeEf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Kunststof
keuken-
kasten

50 cm breed slechts
ƒ55,-

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Openbare verkiezings-
bijeenkomsten VVD

Zutphen:
Op 29 maart a.s. spreekt de heer H. WIEGEL
in de foyer van de Buitensociëteit (aanv, 8 u u r ) .

Brummen:
Op 2 april a.s. spreekt Mr H. VAN RIEL
in 'Co'ncor'dia' (aanvang 8 uur ) .

Ruimschoots gelegenheid voor diskussie en vragen

Bent u niet in de gelegenheid om op 28 april a.s. persoonlijk te
stemmen? STEM DAN BIJ VOLMACHT l
Inlichtingen en formulieren bij het afdelings'sekretariaat: Wientjes-
voo'rüseweg 4, Vorden, tel. 6731. (Uiterste dat. indiening 15 april).

Bestuur af d. Vorden

SIMCA1100

H.H. VEEHOUDERS

KAPBROEKEN
voor uw koeien, oersterk en
solide. Direkt uit voorraad.

A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : U)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik geschikt
voor schuren, werk-

plaatsen, loodsen, ga-
rages, enz. enz.

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Houd hem in de gaten, die Simca 1100 ! Hij ziet er uit als een
ruime, praktische gezinswagen en is daj^tuurlijk ook. Maar
kom eens proefrijden. In 'no time' zit hî p 80. Bij 110 spint
hij als een poes. De bocht neemt hij met zijn voorwiel-
aandrijving als geen ander. Hij is in acht verschillende
uitvoeringen waaronder de nieuwe Special. En dat voor een
prijs

AUTOBEDRIJF

A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 - Vorden . Telefoon 1256

Uw interieur
uw eigen
wereld !

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen 170
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. ontbijtspek 140
200 gr. boterhamworst 80
500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:, ;i

J. H. Hilferink, telefbon 1619, De Boonk 39
Garage fragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-aVond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Japonnen en pakjes dragen
dat kan iedere vrouw!
Maar maken dat is een vak.

Meisjes
kom dat bij ons leren, je zult er-
varen hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken
?n inlichtingen vragen bij:

Confectie-

bedrijf AMMERS
Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708

Weer aan de schoonmaak... Wij helpen u ...
Tapijt
Door kamerbreed tapijt wordt uw kamer groter !
Er zijn legio kwaliteiten, kleuren en dessins.

Desso Bergoss
Verto Parade Heugategels Tredford
Laat u adviseren - Wij helpen u graag ! U heeft al
kamerbreed tapijt (incl. leggen) per m voor ƒ 79,50

Harde vloerbedekking
Wij bedoelen hiermede in keukens, gangen en

slaapkamers. Tal van frisse kleuren en kwaliteiten

Krommenie, Balatred, Tapif !ex3 Fïësta, Novilon
Moeilijk Wij helpen u graag !

Vitrage
Vitrage is de make-up van uw woning
Er is veel keuze, met en zonder loodveter

Gardisetfe Egger-vitrage garanderen uw sfeer!
Uw keuze ? Voor advies helpen wij u

Gordijnstoffen
Mooie gordijnen, tja, smaken verschillen maar in:

Weefstoffen, Dralons, Damasten, Velours
is een enorme keus. Komt u maar eens kijken.

Wij maken u graag

Wegwijs 1

Zonwering
Zit u een beetje met het zonnetje?

En toch wilt u er van profiteren

LUXAFLEX - BALASTORi voor binnenzonwerïng
MAKIS0L voor buitenzonwering
Mooi materiaal om de zon naar uw hand te zetten

Vakbekwaam helpen wij u

WONINGINRICHTING

Visser Vorden H-I
naar

Telefoon 05752-1381
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Voetbal

Vorden speelde met 3-3 gelijk
tegen Bredevoort
Vorden stelde het eerste klasserschap zondag vrij-
wel zeker, door gelijk te spelen tegen Bredevoort.
Vorden startte met de wind i'n de ruig en had dan
ook zo'n overwicht, dat Bredevoort het van uit-
vallen moest hebben (die niet zonder gevaar wa-
ren!) .

Aan weerszijden waren kansen. Een ervan werd
door Hengeveld ingekopt na goed werk van Buunk.
Dit was tevens de ruststand.

Na rust 'kwam Bredevoort opzetten, 'hetgeen al di-
rekt tot sukses leidde door de middenvoor 1-1.
Toen Besselink over de bal trapte was het de links-
btïiten die goed profiteerde 2-1.

Vorden liet het er niet bij zitten en Hengeveld
maakte zich vrij en schoot beheerst in 2-2. Een
kwartier voor tijd nam Vorden zelfs de 'leiding.
Buunk speelde zich in kombinatie 'met Holsbeeke
goed vrij en doelpuntte 2-3. Toen Besselink een
overtreding veroorzaakte gaf de scheidsrechter een
panalty. Alvoren deze panalty werd genomen de-
monstreerden weer eens een aantal spelers en toe-
schouwers hun gebrek aan sportiviteit, door onder
elkaar op de vuist te gaan. De penalty
werd benut, zodat Bredevoort toc'h nog een gelijk
spel in de wacht sleepte.

se Boys 4, na bij rust met 1-0 te hebben achter-
gestaan. Dostal maakte de treffer.
Vorden 5 leed een onfortuinlijke 1-0 nederlaag
tegen Baakse Boys 3, al demonstreerde Vorden
een grote schotloosheid.
Vorden 6 won met maar liefst 9-0 van De Horven
6, dat geen schijn van kans had.
Vorden 7 leed in Voorst een 6-2 nederlaag tegen
het felle Voorst 6.

Ratti 1 ieeskensveld 1 0*2
Zaterdagmiddag heeft Ratti de belangrijke wed-
strijd tegen Deeskensveld verloren met 2-0, wat
betekent dat deze ploeg nu aan de kop gaat met
3 punten voorsprong.

•, In de eerste helft ging het goed tegen elkaar op.
Kerkhoven kreeg eer; fraaie kans, doch zijn schot
was te slap. Ook Deeskensveld 'deed er iets aan',
maar doelman Wassink was in grote vorm, al had
hij hulp van paal en lat nodig.

Na de thee een iets sterker Ratti, doch Deeskens-
veld bleef goed komen en had sukses, toen de Ratti
doelman zich verkeek op een hoge bal, hetgeen 0-1
betekende. Tien mnuiten voor tijd werd 'het 0-2,
toen de linksbuiten goed inkopte.

Ratti gaf de moed niet op, Geurds werd vervan-
gen door Ribbers, Het mocht echter niet baten.
Het bleef 0-2, waarmee de Deeskensveld-ploeg 2
zeer kostbare punten in 'de wacht sleepte!

Turnen

Gerda Hellewegen de
beste in Varsseveld

wedstrijden van de turnlkring De Graafschap uit-
stekend voor de dag gekomen door als eerste voor
mej. Droppers uit Winterswijk, te eindigen.

'De damesploeg van Sparta deed 'het ook als team
zeer igoed, door als tweede te eindigen. Het was
voor Sparta spijtig dat mej. Jansen bij het iinturnen
onwel werd, zodat ze niet mee kon dofen. Hier-
door ontging Sparta de eerste plaats.

Individueel kwamen de dames uit Vordien tot de
volgende prestaties: Hanny Meenink 27,95 pnt,
Truus Oonk 27,25, Inie ter Beest 26,85 en mevr.
de Gruyter 26,70 punten.

Vorden 3 speelde in Eibergen gelijk tegen Biberg- Onze plaatsgenote Gerda Hellewegen is tijdens

In Nijverdal namen 3 meisjes 'deel aan distrikts-
wedstrijden. De Sparta-tmeisijes kwaimen duidelijk
nog wat routine tekort (Hermien Flamlma, Ria Go-
tink en W'i'llemien Rietmna) en vielen daardoor
net niet in de prijzen.

Graafschaprij der s
weerden zich goed
Tijdens een wedstrijd in Neede, meetellend voor
het kampioenschap van Nederland, kwamen enke-
le Graaf'Schaprij'ders zeer goed voor de dag:

Junioren tot 125 cc: Bussink O strafpnt; Junioren
'tot 175 cc Hoftijzer O strafpnt, Junioren boven 175
cc Berendsen O strafpnt en Wiering 11 strafpun-
ten, Tot 125 cc Veenstra O straf pnt, Jansen l straf-
pnt, Senioren boven 250 cc Lenselinlk O strafpnt
en Pardijs 6 strafpunten.

Het juniorenteam van-De Graafschaprijders ein-
digde op een fraaie 2e plaats met 11 strafpnt. Het
senioreriteam eindigde eveneens op de 2e plaats
met 6 strafpunten.

Dammen

Bennie Smeenk hield woord en werd
kampioen van Gelderland!
In de finale partij tegen Van Roekei om het Gel-
ders Jeugdkampioenschap, heeft Bennie Smeenk
het spel goed gespeeld en rustig naar remise 'ge-
werkt, wat -hem de titel opleverde.
Dit kampioenschap geeft hem gelegenheid om mee
te dingen naar de natinoale titel, welke partijen
zaterdag beginnen.
Wim Wassink kwam , verdienstelijk op de zesde
plaats. Wim wist zijn laatste partij tegen Leinenia
uit Tiel te winnen.
De uitslagen en overige wedstrijden uit de laatste
ronde waren:
Achterstraat-Wouters 0-2, Van Roekel-Meyer 2-0,
van Tongeren-van Aalten 0-2, Berends-Schouten
1-1. De eindstand van dit tournooi 'luidde:
l Smeenk 11-18, 2 van Roefkei -1-17, 3 Wouters
11-16, 4 Achterstraat 11-15, 5 Meyer 11-12, 6
Wassink en van Aalten 11-11, 8 Schouten 11-10,
9 Berends 11-9, 10 Leinema 11-6, 11 G. van Roe-
kei 11-4, 12 van Tongeren 11-3.

Onderlinge damkompetitie

In zaal Es'kes werd gespeeld:

Offereins-Oukes 2-0, Klein Kranenbarg-Heuvink
0-2, Wiersma-Hulshof 1-1, Nijenhuis-Wansink

2-0, Wassink-Dimmendaal 0-2, Esselink-Wassink
0-2, Stoet j es-ter Beest 1-1.

Bij de jeugd:

Bosboom-Bolink 0-2, Harmsma-Grotenhuis 0-2,
Ma'sselink-J. Geerken 0-2, T. Harmsma-jBolink
2-0, Schuurman-Grotenhuis 0-2, Bargeman-Boudri
2-0, G. Geerken-Grotenhuis 0-2.

Bomen in Oost-Gelderland

GINGKO BILOBA - sierlijke oosterling
Sierlijk en eigenaardig is de prachtige parkbOom, die enkele eeuwen
geleden uit Oost-China en uit het land van de Rijzende Zon Japan
werd ingevoerd. Eigenaardig, omdat hij, hoewel evenals de conifeer
tot de naaktzadigen gerekend, toch een werkelijke loofboom is. 'De
loofbo'Omachtige Gingko, zullen we maar zeggen, komt in ons land
als park- en tuinboom voor, o.a. in Eibergen, in Tiel (de Amt-
laan), in Hummelo (Park Enighuilzen), in Locheim (M, Naeflaan 38)
in Zutphen (Slingerbos tussen Coehoornsingel en Buitengracht),
op de Slangenburg en in Vorden. De boom is bij (sommige) 'hove-
niers wel te koop. De Gingko vraagt een doorlatende, losse grond
en kan bijgevolg in onze tuinen gunstig worden aangeplant, mits hij
een vrijstaande plaats verkrijgt en hij zijn kroon in liefst a'lzijdig
licht kan ontwikkelen.

Ook goed zal hij het als laaniboom doen, waardoor een zWaar en
intensief verkeer de bodem tenminste niet tot ondoorlaatbare hard-
heid wordt vastgestampt!

Trouwens dit geldt voor veel meer soorten, die door het gemoto-
riseerde verkeer heden ten dage, om zo te'zaggen: 'bij bosjes' kapot-
gaan. (We hopen in een afzonderlijk artikel terug te komen op de
gevaren dïe onze (laan)bomen bedreigen en: welke soorten het als
laanboom het beste doen). Ben tamelijk oude Gingko staat er in
de Grotestraat in Eübeng'en. Vlak voor het huis waar de dichter-
predikant Willem Sluyter (1627-1673) heeft gewoond en gedicht,
en - gepreekt in de mooie gothische Hervormde 'Kerk uit die 14-15e
eeuw. Waar ook de essayist Menno ter Braak werd geboren - in
datzelfde huïs! Waar hij als kind heeft gespeeld bij de meer dan
200 jaar oude boom, die in de herfst zijn tedere bladen sierlijk, als
goudgele waaiertjes 'blinkende in zon en wind beweegt, om ze
straks als evenzovele gouden plakken om zich heen te strooien. De
huidige eigenaar-bewoner van dit historische huis, is de vriendelijke
heer G. H. Iliohan, 85, die altijd bereid is om over Eibergen en
omgeving te vertellen en die velerlei merkwaardige dingen uit zijn
verzameling kan tonen.

'Maidenhair9

de Gingko j^ben om de langl'oten spira'alvor'mig, terwijl ze
kortl'otten in^R-ansen staan. Ze 'bestaan uit parallel gespreide l^het
blad verbonden naalden, in de figuur van een waaier en zodanig
fijn van weefsel, dat de Engelsen spreken van 'maiden-hair': een
Speelse uitdrukking, die men heel goed kan plaatsen. Ook in Vorden
in de tuin van dr de Ronde, aan de Zutphenseweg, staat een fraai
exemplaar 1ÉB| een lichte, losse kegelvormige kroon, - de bij^k is
ver voor de^orlog bij een Limburgse hovenier gekocht. En^f de
'Kew'-gardens van Londen, waar meer dan 2500 bomen uit de hele
wereld zijn bijeengebracht, heeft ook de Gingko Biloba zijn plaats
in hoogten van 15-30 m.

De Engelsen beweren wel dat 'zij de Gingkto's het eerst in Europa
hebben ingebracht in 1754, maar het waren onze 'roemruchte vade-
ren met de beste relaties in Japan', 'die al in 1730 de boom naar de
stad Utrecht 'brachten. Het hout van de Gingko is blank, zijdeach-
t'ig glanzend en fijn van nerf. Het laat zich goed snijden, draaien,
gutsen en alzowel prachtig politouren; een uitgezochte fijne hout-
soort «voor houtsnijders en schrijnwerkers.

1) Maidenhair tree -: Venushaarboom.

De in de zomer helder-groene vijf tot acht cm grote bladeren van

Ben 'bomen-ingenieiir' om hem zo eens te noemen, vertelde dat hij
bij koud, vriezend weer, eens toevallig zijn hand had gelegd op de
stam van een Gingko in Almelo. En dat tot zijn verbazing de stam
warm had aangevoeld. Dit kan in tegenstelling tot inheemse (le-
vende) bomen, die (anders dan doodgaande) fa de felle zon toch
koel kunnen aanvoelen. Zou dat door de sapstroom komen, vroeg
ik als leek voorzichtig. 'En even voorzichtig antwoordde de bos-
bouwkundige dat het onder bepaalde omstandigheden wellicht niet
onmogelijk was. De heer G. Beltman, rentmeester op het Inadgoed
Slangenburg bevestigde dit en deed zijn gasten vroeger van deze
merkwaardige Gingiko-eigenschap 's winters tastend getuige zijn.

De Gingko komt laat in het blad. Zijn bloeitijd is mei-juni. Zowel
de mannelijke als de vrouwelijke bomen hangen of staan, resp. op
de kortloten. Het handboek zegt, dat meestal één vrouwelijk eitje
'rijpt tot een rondgeel steen'vruchtig zaad' dat ongeveer 2 cm in
doorsnee is en sterk doet denken aan een gele pruim. De zaden
worden in China gegeten,

(Gingko van Dr de Ronde)

Stekken is mogelijk en kan tot resultaten leiden met behulp van
de groeistof Rhizopon AA is B indoly boterzuur, 2%. Stekken
snijden in maart-april en wel die, welke van e'en eindknop zijn voor-
zien. De potten binnenshuis houden, bij voorkeur in een lauw-
warme bak plaatsen.

In Japan staat deze sierlijke oosterling in hoog aanzien, hij doet er
•als (heilige) tempelboom dienst.

HENRI VAN DORSTEN



Gemeente Vorden
stelde de begroting voor het dienstjaar 1971 vast

Vrijdagavond had de gemeenteraad van Vorden de taak de gemeentebegroting voor
het dienstjaar 1971 vast te stellen. Het is voor de betrokkenen een plezierige bezig-
heid geworden. De begroting vertoont nl. een overschot van ruim ƒ 162.000,— en dat
is, vergeleken met zoveel andere gemeenten, een verheugend verschijnsel te noe-
men.

Zij die gedacht hebben dat het vaststellen van de gemeentebegroting gepaard zou
gaan met „vuurwerk" zijn bedrogen uitgekomen, want alle frakties in de raad
toonden tijdens de algemene beschouwingen veel waardering voor het beleid van
B & W. Nu moet gezegd worden dat het spelletje uitstekend is gespeeld, want op
verzoek van B & W hadden de verschillende politieke partijen de algemene beschou-
wingen reeds van te voren bij het kollege ingediend, zodat burgemeester en wet-
houders tijdens deze vergadering uitvoerig konden ingaan op de op- of aanmer-
kingen van de frakties.

Het kollege heeft zich prachtig van haar taak gekweten want wij kunnen ons niet
herinneren ooit eerder bij het vaststellen van een gemeentebegroting in Vorden
meegemaakt te hebben, dat na de zeer uitvoerige antwoorden van B & W zo een
eensgezinde raad te hebben meegemaakt. Alle frakties toonden zich nl. zeer inge-
nomen met de antwoorden van B & W.

Ook had men op het gemeentehuis de werkzaamheden van de pers vergemakkelijkt
door zowel het rapport van de begrotingskommissie alsmede de reakties van B & W
op de algemene beschouwingen samen te bundelen tot een soort boekwerk. Zeer
overzichtelijk en daarvoor alle respekt.

Kort samengevat
Aangezien de beschouwingen en de antwoorden daarop
van B & W zeer uitvoerig waren zullen we ons hieron-
der beperken tot het memoreren van de voornaamste
punten. Elders in dit verslag uitgebreid nieuws over het
rapport van de begrotingskommissie, de algemene be-
schouwingen en de reakties van B & W.
De begroting werd onderzocht door de raadsleden R. J.
van Overbeeke (KVP), J. W. M. Gerritsen (Binding-
Rechts) en G. Koerselman (PvdA).
Namens de kommissie drong de heer Koerselman er bij
B & W op aan grote zorg te blijven besteden aan het
wegennet in Vorden. B & W delen de mening van de
heer Koerselman. Dit jaar is ƒ 44.000,— meer uitgetrok-
ken voor het onderhoud van wegen, aldus burgemeester
Van Arkel.
De heer Overbeeke wees er o.a. op dat in de nieuwe
woonwijken veel straten zijn geblokkeerd door gepar-
keerde auto's aan weerskanten van de weg. Ambulan-
ces en brandweerauto's kunnen in bepaalde gevallen
onmogelijk door de straten manoevreren. B & W zullen
zich beraden welke maatregelen er genomen kunnen
worden.
De 'heer Gerritsen bepleitte namens de kommissie ge-
lijke posities voor alle sportverenigingen in Vorden. Zo
vond hij de huur (ƒ 300,—• per jaar) die de voetbalver-
eniging Vorden aan de gemeente betaalt, te weinig. Dit
wordt met ingang van l januari 1972 ƒ 900,—• aldus B
& W. Verder achtte de kommissie realisering van plan
West bittere noodzaak. (Dit laatste was ook de wens
van vrijwel alle frakties.) De stedebouwkundige is in-
middels opdracht gegeven een schetsplan klaar te ma-
ken voor het bestemmingsplan Vorden-West, aldus B
& W.
Namens de fraktie van de KVP hield de heer W. B. J.
Lichtenberg een algemene beschouwing. Hij wees o.a.
op verbetering van het wegennet speciaal met betrek-
king tot de agrarische beroepsbevolking. Het bedrijf van
de agrariër moet altijd goed bereikbaar zijn. De bljz.
begraafplaats op de Kranenburg zal binnen enkele jaren
te klein zijn. Binnen afzienbare tijd komen B & W
hierop terug, aldus werd de heer Lichtenberg medege-
deeld.

De beschouwing namens de fraktie van Binding-Rechts
werd gehouden door de heer M. H. Gotink. Hij betreur-
de o.a. de Gedeputeerde Staten in Arnhem van mening
zijn, dat de groei van de gemeente Vorden aan banden
moet worden gelegd. Dit in verband met de realisering
van plan West.
Namens de fraktie van de PvdA bepleitte de heer J.
Bosch een verlaging van de rioolrechten met 10 procent
(niet haalbaar aldus B & W). De PvdA toonde zich
evenwel wel bereid dit verzoek tot verlaging te laten
vallen, mits de gemeente dan zal trachten te komen tot
de bouw van een sporthal. B & W betwijfelen of een
sporthal „uit" kan voor een gemeente van 7000 inwo-
ners. Wellicht is een tweede grote gymnastiekzaal een
haalbare kaart. In elk geval zullen B & W zich in deze
materie verdiepen.
Namens de frakties van de CH en AR hield de heer
Z. Regelink een algemene beschouwing. Hij bepleitte o.a.
een snelle oplossing voor het probleem vuilverwijdering.
B & W hebben de gemeente Zutphen bericht, bereid te
zijn mede te zullen werken aan een oplossing voor het
gemeenschappelijk verwerken van vuil.
De heer H. Tjoonk sprak namens de VVD. Ook hij sneed
onderwerpen aan als verbetering van wegen, woning-
bouw, vuilnisophaaldienst. Zoals ook Binding-Rechts in
het verleden al eens deed, wees de heer Tjoonk op de
noodzaak van een gemeentelijk grondbedrijf. B & W
streven ernaar dit grondbedrijf per l januari 1972 te
hebben.
De begroting 1971 werd uiteindelijk met grote instem-
ming van de raad goedgekeurd.

Kort allerlei uit de Vordense raad
Behalve de begroting kwamen deze avond nog enkele
andere agendapunten aan de orde. Zo werd de sport-
vereniging Ratti een éénmalige subsidie verleend van
ƒ 15.000,— voor de aanleg van een tweede speelveld. Dit
is noodzakelijk geworden want Ratti heeft momenteel
10 elftallen t.w. 3 seniorenelftallen afdeling zondag; 2
seniorenelftallen afdeling zaterdag; l veteranenelftal;
2 juniorenelftallen en 2 pupillenelftallen. Van het r.k.
kerkbestuur heeft Ratti een stuk grond kunnen pachten
voor onbepaalde tijd.
Ten behoeve van een dynamisch archief op het gemeen-
tehuis besloot de raad ƒ 12.540,—• beschikbaar te stellen
voor een zgn. paternosterkast. In dit bedrag is begrepen
ƒ 1.500,— voor mappen en ƒ 1.450,— voor het aanbren-
gen van een krachtstroomkabel. Voor voorzieningen in

het gemeentehuis besloot de raad een bedrag van ƒ 17.
000,— beschikbaar te stellen. Rond ƒ 14.000,— werd
uitgetrokken voor een arbeidstechnisch onderzoek in de
buitendienst van gemeentewerken. Het presentiegeld van
de raadsleden zal voortaan ƒ 29,— bedragen.
Een voorstel van mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg (Pv
dA) om de PTT te verzoeken de telefooncel uit het dorp
te verplaatsen naar plan Boonk vond behalve bij de he-
ren G. Koerselman en J. Bosch, geen genade in de ogen
van de raad. Wel zal men bij de PTT blijven hameren
op een cel in genoemde wijk.

Rapport begrotingskommissie
Op mij rust de plicht als eerste rapporteur onze bevin-
dingen in te leiden, aldus de heer Koerselman.

BEVOLKING
Vorden heeft een mijlpaal bereikt en het 7.000 inwoner-
tal overschreden. Deze gestage aanwas zou het vermoe-
den kunnen wekken, dat J^t leef- en woonklimaat van
onze mooie gemeente ei^Bag zijn. Het is een vurige
wens van de kommissie, nat ook hogerhand dit moge
beseffen en ons niet zal beletten de natuurlijke groei
van onze bevolking door voorzieningen op te vangen.
Vanzelfsprekend houdt dit in dat de nodige ruimte in
bestemmingsplannen ons jiiet mag onthouden, immers
ook „administratief" kar^Bm gehinderd worden in een
groeiproces. Hiermede is feitelijk al kommentaar gege-
ven op de werkloosheid, de woningzoekenden en de wo-
ningbouw in onze gemeente. Het is verheugend te mo-
gen konstateren, dat alleen al voor onze wegen een be-
drag van ƒ 44.000,— méér werd uitgetrokken op deze
begroting dan vorig jaar. Onze gemeente is zeer uitge-
breid en het is dan ook goed, dat ons wegennet de volle
belangstelling heeft. De kommissie wil er echter op blij-
ven aandringen dat uw kollege grote zorg zal besteden
aan' de verbetering van onze wegen, dusdoende de ver-
keersveiligheid bevorderend, maar ook onze achtergeble-
ven gemeentenaren in het zand, (lees: modder) niet ver-
geten worden, door een snel en goed programma van
verdere wegverharding te realiseren. Door de rekon-
struktie van de weg Hengelo-Vorden tot een bijna-snel-
weg,/ is het ons inziens noodzakelijk bij de HEK aan te
dringen op spoedige realisering van het rijwielpad. Wij
wijzen nadrukkelijk vooral op de veiligheid van school-
kinderen, die veelvuldig van deze weg gebruik maken.
Speciaal wil de kommissie aandacht vragen voor een
goede, doch vooral snelle aanpak voor verbetering van
de verharding van de Mispelkampdijk, daar de nieuwe
wijk Boonk hier dringend behoefte aan heeft. Met een
traditie geboren punt wil ik mijn afdeling besluiten, nl.
uw kollege, waarin twee nieuwe wethouders, speciaal
attent te maken op het zgn. groen in de bebouwde kom.
Verhoog door de natuur ons leefklimaat, aldus de heer
Koerselman.

WOONWAGENKAMP
Vervolgens sprak de heer Van Overbeeke namens de
begrotingskommissie. Als eerste punt vroeg hij aandacht
voor het woonwagenkamp. De kommissie heeft gekon-
stateerd, dat een afrastering nodig is. In verband met
deze post wil de kommissie bij B & W blijven aandrin-
gen Op een zo spoedig mogelijke definitieve sluiting van
dit kamp. Wellicht is het mogelijk bij de onderhavige ge-
meenten te informeren, hoe het gesteld, is met de reali-
sering van de regionale woonwagenkampen. Voor onze
gemeente is de opheffing een uitkomst en voor de woon-
wagenbewoners een veel betere akkomodatie. Wij beve-
len deze zaak gaarne bij uw kollege voor speciale aan-
dacht.

ATOBOXEN
Wat betreft de exploitatie van autoboxen is de kom-
missie van mening, dat het overweging verdiend, dit
over te dragen aan de Woningbouwvereniging ,,Thuis
Best", vooreerst om grotere dienstbaarheid aan de ge-
bruikers te geven en ook om meer efficiënte bedrijfs-
voering. Hetzelfde zou kunnen gelden voor het centraal
antennesysteem, aldus de heer Van Overbeeke.

WELSTANDSTOEZICHT
Bij het bezien van deze post kwam het de kommissie
gewenst voor speciale aandacht te schenken aan de ver-
ordening voor de leges voor bouwvergunningen en wel
de inbouw van de kosten Welstandskommissie. Door de
ontwikkeling van de laatste jaren is het wellicht wen-
selijk deze verordening aan te passen.

BEGAANBAARHEID IN DE BEBOWDE KOM
In de bebouwde kom, maar vooral in de nieuwe woon-
wijken zijn veel straten geblokkeerd door geparkeerde
auo's aan weerskanten van de weg. Ambulances en
brandweerauto's kunnen in bepaalde gevallen onmogelijk

door de straat manoeuvreren. Ook de veiligheid van
kinderen is in het geding. De kommissie zou gaarne zien
dat hierin verbetering wordt gebracht, bv. door middel
van verwisselbare parkeerverboden voor één kant van
de straat, aldus de heer Van Overbeeke.

VERHARDING VAN ZANDWEGEN
Hierna sprak de heer Gerritsen namens de kommissie.
Als eerste punt roerde hij de verharding van zandwegen
aan. De heer Koerselman heeft zojuist al gekonstateerd
dat uw kollege een open oog en goede aandacht heeft
voor ons wegennet. De eerste aanpak van dit kollege
mag de raad doen hopen, dat wij wat betreft onze we-
gen een goede toekomst tegemoet gaan. Ook de rekon-
struktie van de voornaamste verbindingswegen bv. de
Lindeseweg en de Schoneveldsdijk zijn in de planning
opgenomen. Een element echter ontbreekt op deze be-
groting en wel een o.i. onmisbaar element nl. onder de
post verharding van zandwegen. Juist deze post, die uit
traditie een vertrouwenspost was van de raad aan uw
kollege, willen wij niet missen. Door deze post machtigt
de raad uw kollege als dagelijks bestuur van onze ge-
meente, vele problemen op te lossen, die ontstaan bij de
verharding van zandwegen, aldus de heer Gerritsen.

ARBEIDSLONEN GEMEENTEWERKEN
De begroting geeft een opsomming van een gedeelte
van deze arbeidslonen en traktikosten ad ƒ 128.432,—
welke door uitvoering van kapitaalswerken moeten wor-
den gedekt. Hieruit mag verondersteld worden, dat op
langere duur gezien, onze kapaciteit van de gemeente-
werken te groot is. Reeds bij de vorige begroting is
hierop uitvoerig ingegaan. Dit jaar primaire loonsurplus
ƒ 105.561,—, vorig jaar ƒ 105.227,—. In geld uitgedrukt
geen verschil dus. Als men echter de loonontwikkeling
van 1970 meerekent, dan is het duidelijk, dat het stre-
ven naar inkrimping van kapaciteit resultaat heeft ge-
had. De kommissie wil duidelijk stellen, dat zij zeer te-
vreden is dit positieve resultaat te kunnen konstateren,
temeer daar juist dit punt vorig jaar het knelpunt bleek
te zijn. Ook is de kommissie verheugd van de betrokken
diensthoofden vernomen te hebben, dat de dekking van
deze lonen middels kapitaalswerken voor de jaren 1971
en 1972 geen gevaar zullen lopen. M.a.w. deze kapaciteit
van gemeentewerken kunnen wij nu gebruiken gezien
de werken, die onderhanden zijn en de werken met hoge
prioriteit, die in uitvoering genomen kunnen worden
volgens de ruimte van deze begroting en naar het zich
laat aanzien van de begroting 1972. Een uiterst op in-
krimpen gebaseerd beleid zal hierna het nodige effekt
te zien geven. Realisering van plan West, dat wij ove-
rigens bitter hard nodig hebben voor de noodzakelijke
woningbouw, zou hie^«n belangrijke faktor kunnen
vormen. De kommissieadviseert uw kollege dan ook op
de ingeslagen weg voort te gaan, met dien verstande
echter, om alles maar dan ook alles op alles te zetten
om plan West uit de grond te doen verrijzen, aldus de
heer Gerritsen. ^^

GYMNASTIEKLOKAAL EN SPORT VELDEN
Betreffende de sportvelden werd ten laste van de be-
groting gebracht, inklusief rente en afschrijving ƒ 17.
377,—. De opbrengst daarentegen is slechts ƒ 300,—.
Hierdoor blijft ruim ƒ 17.000,— ten laste van de ge-
meente. De kommissie heeft hierentegen enkele bezwa-
ren; 1) de akkomodatie werd sterk verbeterd, in.enkele
jaren tijds werden twee speelvelden toegevoegd. 2) de
prijsstijgingen der laatste jaren werden niet verhaald;
3) de gunstiger positie van de gebruiker t.o.v. andere
sportverenigingen. Daar de kommissie van mening is,
dat iedere rechtgeaarde sportbeoefenaar hier open oog
voor heeft, wil zij uw kollege voorstellen hierin verande-
ring te brengen en zulks vanzelfsprekend om een spor-
tieve ronde tafel. Het lijkt de kommissie wenselijk het
daarheen te leiden, dat alle sportverenigingen in onze
gemeente een gelijke positie hebben m.b.t. voorzieningen
uit de algemene kas, wel naar gelang van blangrijkheid
en ledensterkte. Ook zou het aanbeveling verdienen een
zo optimaal mogelijk gebruik te bevorderen door juiste
gerichte maatregelen hiervoor uit te werken. Anderzijds
behoeft de gebruiker van de gemeentesportvelden niet
te schrikken, daar het ook weer onze bedoeling niet is,
de sportvelden te misbruiken, of de volle kostprijs door
te berekenen. Bedoeld en gevraagd wordt slechts een
billijke en sportieve oplossing. Analoog hieraan zou uw
kollege aan de gebruikstarieven van het gymnastiek-
lokaal dienen te sleutelen. Ook hier is de grondge-
dachte weer, dat iedere sportbeoefenaar, navenant het
niet zelf kunnen betalen, zo/veel als mogelijk gelijkbe-
rechtigd moet zijn.
Nu rest mij nog, mede namens beide andere kommissie-
leden, de raad te mogen adviseren de begroting, zoals
ons aangeboden, goed te keuren en hierdoor dit kollege
van B & W te machtigen haar beleid in deze zin door
te zetten en haar dagelijks bestuur naar deze geest te
vervolgen, aldus de heer Gerritsen.

Antwoord van B & W op het rapport
van de begrotingskommissie
Zoals wij ook reeds in de aanbiedingsbrief bij de ont-
werpbegroting voor 1971 hebben opgemerkt vervult een
mogelijke stagnatie in de sociale woningbouw ons met
grote zorg. Voor de bouw van woningen in deze sektor
is de kapaciteit in de thans vigerende bestemmingsplan-
nen bijna uitgeput. Het is derhalve noodzakelijk, dat op
korte termijn gekomen wordt tot het vaststellen van
het nieuwe bestemmingsplan Vorden West. Op 27 no-
vember jl. hebben wij hierover een uitvoerig schrijven
gericht aap Gedeputeerde Staten, terwijl wij de nood-
zaak hiervan nogmaals hebben bepleit in het onderhoud
dat wij met enkele leden van Gedeputeerde Staten op
26 februari jl. hebben gehad. Van hogerhand is men
tegen een snelle groei van de gemeente. Deze groei dient
beperkt te blijven tot de natuurlijke aanwas en tot de
behoefte van de aanwezige industrie. Vorden mag der-
halve geen forensengemeente worden. In dit verband
merken wij op, dat onze gemeente enkele jaren geleden
nog een inkomend pendelsaldo had. Hierin is wellicht
de laatste jaren enigszins verandering gekomen, doch
nog steeds heeft onze gemeente in vergelijking met de
buurtgemeenten een hoge inkomende pendel. Ook heeft
onze gemeente door haar ligging en door het min of
meer stagneren van de woningbouw in de gemeente

Zutphen en Warnsveld in de laatste jaren een toene-
mende druk van woningzoekenden en partikuliere bou-
wers ondervonden. Bovendien wordt er door het rijk nog
steeds van elk komplex hoe klein ook, een voorkeurs-
woning geclaimd, die dan moet worden toegewezen aan
degenen, die door de minister van Volkshuisvesting op
de voorkeurslijst zijn geplaatst, alhoewel zij geen direkte
ekonomische binding met onze gemeente hebben. Aan
onze stedebouwkundige hebben wij opdracht gegeven
een schetsplan klaar te maken voor het bestemmings-
plan Vorden West.

WEGENNET
Zoals ook uit de ontwerpbegroting en uit de staat van
in 1971 te doene investeringen blijkt, heeft het wegen-
net in onze gemeente onze volle aandacht. Voor de eerst-
volgende vergadering willen wij u een voorstel doen
toekomen voor de verbetering en verharding van de
Schoolhuisweg. Ook hebben wij een verzoek ingediend
nog enkele onverharde wegen op het raamontsluitings-
plan geplaatst te krijgen. Voor zover wegen voor het
doorgaand verkeer van enigszins belang zijn en een
gesloten wegdek niet teveel schade zou toebrengen aan
het landschapsschoon (ook de rekreatieve funktie van
onze gemeente mag niet uit het oog verloren worden),
zullen u voorstellen bereiken tot verhard, over te gaan.
Met betrekking tot de verbetering van de Mispelkamp-
dijk zal u zo spoedig mogelijk een voorstel bereiken. De
direktie van de HEK zullen wij verzoeken zo spoedig
mogelijk tot de aanleg van een fietspad langs de ver-
beterde weg Vorden-Hengelo G over te gaan.

KAMP DOETINCHEM
Zolang het regionale kamp in Doetinchem niet klaar is,
kan nog niet worden overgegaan tot een definitieve slui-
ting van het plaatselijke woonwagenkamp. Als dit kamp
gereed is zal slechts in zeer bijzondere gevallen, bv.
personen die beroepshalve op bewoning zijn aangewezen
in verband met kermis- en circusexploitatie ontheffing-
kunnen worden verleend van het verbod standplaats in
de gemeente in te nemen.
In principe staan wij niet afwijzend tegenover het voor-
stel van de kommissie om de autoboxen en de centrale
antennesysteem in eigendom en beheer over te dragen
aan de Woningbouwvereniging „Thuis Best". Wij zullen
ons hierover zo spoedig mogelijk met deze woningbouw-
vereniging in verbinding stellen.

WELSTANDSTOEZICHT
Tot nu toe werden aan een aspirant-bouwer naast de
normale leges een bedrag voor welstandstoezicht in re-
kening gebracht. Wij zullen onderzoeken of het mogelijk
is het legestarief zodanig te verhogen, dat de kosten van
het welstandstoezicht daaruit bestreden kunnen worden.

BEGAANBAARHEID WEGEN IN DE BEBOUWDE

KOM
In het algemeen zijn wij geen voorstanders van het
steeds wisselen van het parkeerverbod in dezelfde straat.
Dit werkt overtredingen nl. in de hand. Niettemin zullen
wij nagaan in welke straten het parkeren van auto's aan
beide kanten hinder veroorzaakt aan het doorgaande
verkeer en ons dan beraden welke maatregelen het beste
kunnen worden getroffen.

ARBEIDSLONEN GEMEENTEWERKEN
Deze bijdrage wordt voor 1971 geraamd op rond ƒ 354.
000, . Het vorig jaar bedroeg deze raming rond ƒ 322.
000, . Weliswaar is het personeel dat onder dit volg-
nummer is opgesomd vergeleken bij het vorig jaar met
één verminderd, doch door de steeds stijgende lonen
komt dit niet tot uitdrukking in een verlaging van de
raming op deze post. Integendeel zelfs, de raming voor
1971 is rond ƒ 32.000,— hoger dan die van het vorig jaar.
Aangezien geraamd is dat evenals vorig jaar een bedrag
ad rond ƒ 105.000,— ten laste van kapitaalswerken dient
te komen, betekent dit eerder genoemd bedrag van
ƒ 32.000, geheel door de gewone dienst moet worden
opgevangen. Met u zijn wij van mening, dat door het
verder bouwrijp maken van gronden in de bestemmings-
plannen in verband met de voortschrijdende bebouwing
de eerste twee jaren de dekking van eerder genoemd be-
drag aan arbeidslonen uit kapitaalswerken wel zal kun-
nen plaatsvinden. Overigens menen wij op dit probleem
thans niet dieper te moeten ingaan, doch eerst het re-
sultaat van het in te stellen arbeidstechnisch onder-
zoek b'ij gemeentewerken te moeten afwachten.

SPORTVELDEN EN GYMNASTIEKLOKAAL

Het jaarlijks onderhoud van de sportvelden en de rente
en afschrijving op de kosten van aanleg daarvan zullen
naar raming voor 1971 inderdaad ƒ 17.377,— vergen.
Aan huur voor de drie velden wordt van de voetbalver-
eniging Vorden slechts ƒ 300,— ontvangen. Met de kom-
missie zijn wij van mening dat verhoging van dit reeds
jaren geldende huurbedrag om de redenen door de kom-
missie genoemd aanbeveling verdient. Onze gedachten
gaan daarbij uit naar een huurbedrag van ƒ 300,— per
speelveld ingaande l januari 1972. Wij zullen hierover
kontakt opnemen met bestuur van de voetbalvereniging
Vorden en dan tevens in goed overleg trachten ook een
oplossing te vinden voor het vraagstuk van het inciden-
teel gebruik van de velden door andere verenigingen.
Sedert medio 1966 wordt voor het gebruik van de gym-
nastiekzaal ƒ l,— per uur gevraagd. Gezien de sinds-
dien sterk gestegen kosten van onderhoud, schoonhou-
den etc. van het gebouw achten ook wij hier een verho-
ging van het uurtarief alleszins gerechtvaardigd. Wij
denken hierbij aan een uurtarief van ƒ 2,— voor sport-
verenigingen wier leden voornamelijk uit jeugdleden be-
staan en aan een uurtarief van ƒ 6,— voor sportvereni-
gingen etc. zonder of met een zeer gering aantal jeugd-
leden. Deze tariefsverhoging zouden wij eveneens per
l januari 1972 willen laten ingaan.

Algemene beschouwingen KVP
Volgens de KVP moet worden vooropgesteld, dat de
primitieve begroting 1971, ook al ziet hij er gunstiger
uit als in 1970, geenszins toestaat het voeren van een
„kan niet op"-politick. De KVP meent voldoende reali-
teitsbesef te hebben om datgene te wensen wat enige
kans op realisering heeft, aldus begon de heer Lichten-
berg zijn beschouwing.



DE WONINGBOUW
Naast het optreden van hartinfarkten is de woningnood
volksvijand no. 1. Uit zowel ekonomisch als sociaal oog-
punt bezien, is het een nationale schande dat we ruim
25 jaar na de Tweede Wereldoorlog er nog niet in ge-
slaagd zijn de woningnood op te lossen. Vanzelfsprekend
maken we uw kollege geen verwijt, want het is ons
bekend dat e.e.a. uw volle aandacht heeft. Wij noemen
echter bij deze gelegenheid een paar suggesties te moe-
ten doen.
a. Gezien de gedachtengang van hogerhand i.v.m. de

groei van onze gemeente zal het noodzakelijk zijn om
de doorstroming met kracht aan te pakken en uit te
voeren. Zolang de woonruimtewet nog van kracht is,
heeft volgens onze fraktie het kollege van B & W
hier een belangrijke taak.

b Gezien de beperkte hoeveelheid bouwgrond, waar-
over onze gemeente beschikt, komt het ons voor,
dat kreatie van een nieuw plan een gebiedende eis
is.

c. Een nota opstellen i.v.m. krotopruiming. Het moet
• volgens ons toch mogelijk zijn, wanneer er een gron-
dig plan is, in aanmerking te komen voor een extra
kontignent, alvorens alle krotten zijn opgeruimd. Dit
laatste lijkt ons niet mogelijk vanwege het beperkte
alternatief dat er in deze aanwezig is.

d. Het streven naar het opstellen van een beleidsnota
op intergemeentelijk niveau. Hoe groter het plan,

'des te beter gehoor bij hogere instanties verwacht
mag worden. Bij de plaatselijke woningbouwkorpo-
ratie leeft eveneens, de gedachte en we zouden het
zonder meer toejuichen dat ook uw kollege deze me-
ning zou dellen. Een duidelijk antwoord omtrent deze
gedachtengang zouden wij op hoge prijs stellen.

WEGENNET
Het verheugt ons dat er ook dit jaar plannen zijn tot
het uitvoeren van kapitaalswerken, die verbetering van
ons wegennet betekenen. Onze fraktie is van mening,
dat uw kollege de mening is toegedaan om bestaande
wegen te verbeteren, te laten prevaleren, boven het ver-
harden van alle zandwegen. Mede met het oog op land-
schapsschoon en toeristen kan dit te rechtvaardigen zijn.
De KVP meent u echter op het volgende te moeten at-
tenderen. Als er één bevolkingsgroep is die met schok-
kende veranderingen te maken heeft, is het wel de agra-
rische beroepsbevolking. Het vervoer met paard en wa-
gen, alsmede het hebben van veel mankracht per be-
werkingseenheid is voorgoed verleden tijd. De agrariër
die tegen de normale kostprijs wil produceren zal zijn
bedrijf moeten aanpassen aan de moderne tijd, d.w.z.
dat het mengvoer per bulkauto moet kunnen worden
aangevoerd en dat de melk per tankauto kan worden
afgehaald, om over andere grote machines maar niet
te spreken. Een en ander betekent dat elk bedrijf dat
levensvatbaarheid heeft, met een harde weg ontsloten
moet worden. Dit betekent niet verharden van alle zand-
wegen, dit betekent wel ontsluiting van alle agrarische
bedrijven. De KVP meent dat de burgerlijke overheid ook
voor deze gang van zaken een open oog moet hebben.
Graag zouden wij van u vernemen, hoe uw kollege over
een en ander denkt en in hoeverre u plannen hebt om
deze gedachtengang gestalte te doen geven.

BESTEMMINGSPLAN
Door allerlei omstandigheden is het bestemmingsplan
Kranenburg nog steeds niet goedgkeurd. Zonder over
dit plan in details te gaan treden verzoeken wij u, alles
in het werk te stellen om genoemd plan goedgekeurd te
krijgen. Wanneer ook op de Kranenburg met een vrij
korte procedure gewerkt kan worden aan woningbouw
e.d., zou ons wenselijk zijn.

REKREATIE
Het is bekend dat Vorden, met enkele buurtgemeenten
samenwerkt i.v.m. het maken van een rekreatieplan.
In de naaste toekomst zal ook de Nederlandse wetge-
ving zijn invloed op de rekreatie aanwenden. Wij den-
ken in deze aan de verplichtingen om een camping aan
te sluiten op de zuiveringsinstallatie, dit uit oogpunt van
hygiëne en volksgezondheid. Wij willen in dit verband
informeren naar het volgende:
a. In hoeverre zijn er al konkrete plannen gereed? Niet

alleen voor Vorden maar voor de gehele Achterhoek
lijkt het ons urgent.

b. Welk deel van de te realiseren rekreatiecentra is of
wordt Vorden toebedeeld. Dit laatste lijkt ons belang-
rijk voor het plaatselijke toerisme en daardoor ook
voor de plaatselijke middenstand.

BEGRAAFPLAATS
Het gestadig groeien van het aantal Katholieken in onze
gemeente heeft tot gevolg dat de bijzondere begraaf-
plaats op de Kranenburg binnen enkele jaren te klein
zal zijn. Wij kunnen nu nog niet overzien in hoeverre
krematie ook op het platteland ingang zal vinden en
menen daaromtrent u nu reeds van deze situatie op de
hoogte te moeten brengen. Onze vraag is: wil uw kol-
lege naar een oplossing zoeken of geeft u er de voorkeur
aan dat de Katholieke Kerkgemeenschap een plan op-
steld ? aldus de heer Lichtenberg.

Antwoord B & W
Inderdaad geeft de ontwerpbegroting voor 1971 een
gunstiger beeld dan de begroting voor 1970 te zien. Ui-
teraard dient bij het aanpakken van nieuwe kapitaals-
werken en -investeringen een weloverwogen beleid te
worden gevoerd. Dit niet alleen om budgettaire redenen,
doch ook om te voorkomen dat bepaalde beslist nood-
zakelijke kapitaalswerken door gebrek aan financie-
ringsmiddelen niet ten uitvoer kunnen worden gebracht.
Bij dit laatste denken wij aan komende bouw van een

nieuw protestant-christelijke kleuterschool, uitbreiding
en verbouw van bestaande scholen en aan grondverwer-
ving in het nieuwe bestemmingsplan Vorden West.

DE WONINGBOUW
Zoals wij reeds in de aanbiedingsbrief bij de begroting
voor 1971 en ook in het antwoord op het rapport van de
begrotingskommissie hebben opgemerkt, vervult een
dreigende stagnering in de sociale woningbouw ons kol-
lege met grote zorg. Met u zijn wij van mening dat de
doorstroming met kracht dient te worden bevorderd.
Nu praktisch het gehele gemeentelijke woningbouwbezit
in eigendom en beheer aan de woningbouwvereniging
„Thuis Best" is overgedragen heeft deze vereniging hier
een belangrijke taak. Zij is nl. gehouden op haar huur-
ders druk uit te oefenen door te stromen en alleen zij
kan in het uiterste geval tot beëindiging van een huur-
overeenkomst overgaan. Bij het verlenen van een ver-
gunning ingevolge de Woonruimtewet, dient ons kollege
zolang deze wet voor onze gemeente nog van kracht is,
er op toe te zien, dat geen woningen worden betrokken
door gegadigden die wat de hoogte van hun inkomen be-
treft, daarin niet thuis horen. Zoals u bekend is, acht
ook ons kollege een spoedige totstandkoming van het
bestemmingsplan Vorden West een gebiedende eis. Ove-
rigens verwijzen wij, u naar tiet door ons kollege ter-
zake opgemerkte in de aanbiedingsbrief en naar ons
antwoord op het rapport van de begrotingskommissie.
Het ligt in ons voornemen aan de krotopruiming meer
aandacht te besteden. Momenteel gaan wij na, welke
percelen daarvoor in eerste instantie in aanmerking ko-
men. De nog steeds in onze gemeente heersende grote
woningnood en ook de geringe hoeveelheid aanwezige
bouwgrond spelen hierbij echter een rol.
Teneind tot een zekere kontinuiteit te komen en ook om
tot een aanvaardbare prijs te komen achten wij een in-
tergemeentelijke samenwerking op het gebied van de
sociale woningbouw gewenst. Toen aan het eind van het
vorig jaar dan ook bij alle gemeenten door het betrok-
ken ministerie een enquête naar de toekomstige woning-
behoefte werd ingesteld, zijn de formulieren na een ge-
houden bespreking door een negental gemeenten geza-
menlijk ingezonden. De toewijzing blijft echter aan elke
gemeente afzonderlijk plaatsvinden. Intergemeentelijke
bouwstromen kunnen echter ook stagnerend werken, bv.
als één der deelnemende gemeenten niet tijdig over
bouwrijpe grond beschikt.

HET WEGENNET
Zowel het verbeteren van reeds verharde wegen als het
verharden van zandwegen heeft de aandacht van ons
kollege. Zoals wij reeds in ons antwoord op het rapport
van de begrotingskommissie hebben vermeld, wordt ge-
tracht alsnog een aantal zandwegen op het raamont-
sluitingsplan geplaatst te krijgen. In dat antwoord heb-
ben wij er ook reeds op gewezen, dat bij het verharden
van zandwegen en aan diverse andere faktoren zoals
financiële landschappelijke en rekreatieve waarden niet
geheel kan worden voorbij gegaan.

BESTEMMINGSPLAN KRANENBURG
Het ontwerp bestemmingsplan hopen wij nadat daarin
enkele geringe wijzigingen zijn aangebracht binnenkort
opnieuw ter inzage te leggen.

REKREATIE
Met betrekking tot het gemeenschappelijk rekreatiebe-
raad hebben wij u in onze aanbiedingsbrief bij de ont-
werpbegroting reeds geïnformeerd. Zoals wij daarbij
reeds aangaven zijn in het kajto- van de voorbereiding
van het gezamenlijke rekreafl^^an voor diverse groe-
pen inwoners, die daarbij betrokken zijn, hearings ge-
houden bv. landgoedeigenaren, Verenigingen voor
Vreemdelingen Verkeer, horecabedrijven, kampeerbedrij-
ven, ruiterverenigingen etc. Een vorm van inspraak, die
ook wij onderschrijven, doch die de voorbereidingsfase
uiteraard verlengt. Van een afgerond rekreatieplan voor
de onderhavige vier gemeenten kan dan ook nog niet
worden gesproken. In de aanbiedingsbrief hebben wij
reeds opgemerkt, dat wij de raad uitvoerig zullen in-
lichten, zodra de voorbereiding in een verder gekomen
stadium is komen te verkeren. Het beraad over de re-
kreatiestruktuurschets tussen de vier samenwerkende
gemeenten is nog gaande. Het ligt in de verwachting
van de landschapsdeskundige ir Voogt in het najaar de-
ze schets gereed te hebben.

R.K. BEGRAAFPLAATS
Van uw mededeling, dat de bijzondere begraafplaats op
de Kranenburg binnen enkele jaren te klein zal zijn, heb-
ben wij goede nota genomen. In welke richting daarvoor
een oplossing moet worden gezocht kunnen wij in een
zo kort tijdsbestek niet aangeven, aangezien daaraan
verschillende facetten zijn verbonden. Ook dit vraag-
stuk zal echter de aandacht van ons kollege hebben.
Wij hopen hierop binnen afzienbare tijd terug te komen,
aldus B & W.

Algemene beschouwingen
Binding-Rechts
PRINSJESDAG 1971
Wij zijn vanzelfsprekend verheugd, dat ons ook dit jaar
een sluitende begroting wordt aangeboden. Indien ech-
ter de uitkeringen uit het gemeentefonds geen gelijke
tred houden met de verplichtingen, die ons van hoger-
hand worden opgelegd, dan is er grote reden tot be-
zorgdheid voor de toekomst. Hopenlijk zullen vele poli-
tieke partijen gaan inzien dat als deze toestand nog lan-
ger voortduurt, de gemeentelijke autonomie zal verstik-
ken. In grote lijnen kan onze fraktie instemmen met
hetgeen tot heden toe waargenomen kan worden van

het beleid van het nieuwe kollege. De meningen weer-
geven in het begrotingsrapport van de kommissie wor-
den door ons gedeeld. Deze laatste opmerkingen zou
men kunnen betitelen als vrolijke voorjaarsgeluiden,
ware het niet dat toch een donkere wolk ons ervan
weerhoudt dartele sprongen te gaan maken, aldus de
heer Gotink. Ook de begrotingskommissie heeft duide-
lijk deze depressie vermeld, nl. de realisering van plan
West. Dit is voor ons een onbegrijpelijke zaak. Het dorp
Vorden en haar omgeving is voor veel mensen, maar
zeker voor de geboren Vordenaar een goed woon- en
leefgebied. Zowel de raad als uw kollege hebben hier
alle begrip voor. Onze financiën worden goed beheerd.
De bevolking wordt, zo goed als onze financiën gedo-
gen, verzorgd. Iedereen is redelijk tevreden en nu komt
Gedeputeerde Staten deze normale en natuurlijke gang
van zaken verstoren. De gedeputeerden in Arnhem zijn
van mening, dat de groei van onze gemeente aan ban-
den moet worden gelegd. Het is treurig, dat wij zo'n
lachwekkende reden moeten vermelden, maar zij heb-
ben gekonstateerd dat onze (natuurlijke) groei groter
is dan de prognose heeft voorzien. Bij het aanhoren van
een dergelijk argument moet men toch onwillekeurig
denken aan het stellen van een diagnose voor deze hoog-
edelgestrenge heren. Moeten de volgende generaties,
moeten onze kleikninderen werkelijk ondergaan in de
grauwe masse, die weldra in onze stedelijke omgeving
zullen ontstaan ?
Wij adviseren uw kollege dan ook de procedure van
plan West met de meeste spoed te dirigeren en bij ne-
gatief resultaat de hogere instanties in te schakelen,
om zodoende het ons toekomende recht te gaan halen
waar het wel gegeven wordt.

RUIMTELIJKE ORDENING
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren heeft onze
fraktie de fraktie van Binding-Rechts, overwegende
bezwaren tegen het bestemmingsplan Buitengebied ge-
opperd en heeft de behandeling in de raad er ons niet
van weerhouden tegen te stemmen. Toegespitst gezien
was het grootste bezwaar van onze fraktie ,,de verkla-
ringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten",
waardoor wij ons onmondig hebben gemaakt. Onze voor-
spellingen van toen liggen nu als naakte waarheid op
tafel. Uw kollege werd de afgelopen maanden hier al
meerdere malen mee gekonfronteerd, dat zult u toch
moeten erkennen. „Wat kunnen wij nu nog waarmaken
tegen deze technokratische ontwikkeling van Gedepu-
teerde Staten". Geloof maar gerust, dit is nog maar het
begin. Er zal heus niet veel tijd meer overheen gaan,
of het leed is niet te overzien. Een normale portie bouw-
grond wordt ons nu reeds onthouden, wellicht wordt het
morgen een vestigingsverbod voor alle Nederlanders.
Ik wil deze beschouwingen besluiten met de wens, dat
wij, uw kollege zowel als de raad, eendrachtig mogen
zijn in onze strijd tegen deze ontwikkeling, aldus de
heer Gotink.

Antwoord B & W
Met u zijn wij verheugd, dat wij ook dit jaar wederom
aan de raad een sluitende begroting hebben kunnen
aanbieden. Dit temeer daar deze begroting ook nog de
ruimte biedt nieuwe investeringen in de kapitaalsektor
aan te pakken. Ook door i^w>rdt op een spoedige rea-
lisering van het bestemmingsplan Vorden West aange-
drongen. Wij zijn hierop zowel in ons antwoord op het
rapport van de begrotingskommissie alsmede ook in
ons antwoord op de algemene beschouwingen van de
KVP reeds ingegaan. Wij l^mnen u de verzekering ge-
ven, dat wij alle geoorloofci^Biiddelen zullen aangrijpen
om dit voor onze gemeente zo nodige bestemmingsplan
gerealiseerd te krijgen.
Ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening is een bestemmingsplan onderworpen aan de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Dit is nu een-
maal een wettelijke regeling.
Wij kennen uw bezwaren tegen de in de voorschriften
behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied opge-
nomen verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeer-
de Staten. Hierop in het kader van deze begrotingsbe-
handeling opnieuw in te gaan lijkt ons weinig zinvol.
Het bestemmingsplan Buitengebied is door de raad
vastgesteld. Ongetwijfeld zijn er tegen dit plan ook be-
zwaren bij Gedeputeerde Staten ingediend. Het lijkt ons
nu het beste en ook het enige de beslissing van dat kol-
lege af te wachten, aldus B & W.

Algemene beschouwingen PvdA
De begroting 1971 van onze gemeente vertoont in eers-
te instantie een overschot van ca ƒ 162.000,—; op zich-
zelf een verheugend verschijnsel en we kunnen dan ook
niet anders dan onszelf feliciteren, dat onze gemeente
zo ruim in de financiële jas zit, in tegenstelling tot zo-
veel andere gemeenten.
Waar we uitdrukkelijk op willen wijzen is dit: Hoeveel
woningen we ook gebouwd mogen hebben, hoeveel we-
gen verhard - en daar hebben we grote waardering
voor -, op het gebied van geschikte sport- en ontspan-
ningsakkomodatie in moderne zin, lopen we hier in Vor-
den in de achterhoede. Zo langzamerhand gaat dit de
leefbaarheid op dit gebied aantasten, tevens rekening
houdende met de veranderde samenstelling van de be-
volking. Er zal iets moeten gebeuren en dit zal veel geld
gaan kosten. We wijzen op het gymnastieklokaal, op het
ontbreken van passende ontspanningsruimte voor de
jeugd, geen openbare leeszaal. Een sporthal bv. zou hier
geen overbodige luxe zijn.
Nu kan de gemeente dit niet allemaal zelf tot stand
brengen, ook de diverse bevolkingsgroepen zullen bereid
moeten zijn mee te helpen. Wel kan de gemeente richting
geven aan de ontwikkeling. Wij vragen dan ook op de

investeringsbegroting die wij als een begroting voor
meerdere jaren zien, de kosten voor de bouw van een
sporthal op te nemen. Wij vragen tevens van u een
beginseluitspraak dat eventuele subsidies aan Nutsge-
bouw en Jeugdcentrum zullen passen in het streven naar
een nieuwe, gezamenlijke en algemene akkomodatie.
Wij vragen tevens kontakt op te nernen met de diverse
groeperingen om reeds in 1971 tot overeenstemming te
komen op dit punt en bv. te beginnen met het houden
van een enquête onder de bevolking.
Wij beseffen, dat we aan de ene kant verlaging van de
gemeentelijke inkomsten vragen - rioolrecht - aan de
andere kant verhoging van de gemeentelijke uitgaven
- sporthal -. Wij zijn bereid het eerste punt te laten
vallen mits u het andere punt serieus wilt aanpakken.
Wilt u geen van beiden, dan zullen wij in de komende
jaren op beide punten tegenover u staan, aldus de heer
J. Bosch.

Antwoord B & W
SPORTHAL
Of in een meerjarenplanning ook de bouw van een sport-
hal past, kunnen wij zonder ons daarvoor nader te heb-
ben geïnformeerd niet zeggen. Zoals u bekend is vergt
een sporthal een zeer hoog investeringsbedrag, zelfs al
worden er bijdragen van verschillende instanties ver-
kregen. Of deze bijdragen ook worden verkregen, in-
dien de sporthal alleen maar van belang is voor onze
plaatselijke gemeenschap van 7000 zielen, betwijfelen
wij. Wij willen hierna echter zeker een onderzoek in-
stellen. Wellicht is een tweede grote gymnastiekzaal
een makkelijker haalbare kaart. Met u zijn wij van
mening, dat de huidige gymnastiekzaal te weinig ka-
paciteit heeft, overbezet is en dat er iets zal moeten
gebeuren.

Ons standpunt met betrekking tot de subsidiëring van
het Nutsgebouw en het Jeugdcentrum is u bekend. Al-
leen wanneer tot een gezamenlijke exploitatie wordt
gekomen en aangetoond wordt, dat beide gebouwen van
belang zijn voor onze plaatselijke samenleving, kan sub-
sidiëring worden overwogen. Hierover zijn tussen het
Nutsbestuur en het bestuur van het Jeugdcentrum nog
besprekingen gaande. In deze twee besturen zijn boven-
dien de onderscheidenlijke levensbeschouwelijke- en
maatschappelijke groeperingen in onze gemeente ver-
tegenwoordigd. Wij hebben de beide besturen gevraagd
ons op te geven welke verenigingen etc. van de beide
gebouwen in de toekomst gebruik zullen maken. Ver-
wacht mag worden dat daartoe hunnerzijds een onder-
zoek wordt ingesteld.
Om eerdergenoemde redenen komt het ons niet gewenst
voor een enquête van gemeentewege in te stellen. Dit
achten wij bovendien ook niet op onze weg liggen. Met
alle respekt en waardering die wij voor de Nutsbiblio-
theek hebben, zijn ook wij voorstander van het krijgen
van een goede leeszaal en bibliotheek, die aan de te-
genwoordige eisen voldoet. Eind vorig jaar is het voor-
ontwerp Wet op het Openbare Bibliotheekwerk versche-
nen. De ontwikkeling op dit gebied zullen wij nauwlet-
tend blijven volgen, aldus B & W.

Algemene beschouwingen AR en CHU
Hoewel onze begroting dit jaar uitermate laat versche-
nen is kan ik toch niet nalaten te beginnen met de op-
merking dat ze er goed uitziet. Met een post van „on-
voorzien" van ruim ƒ 162.000,— maakt Vorden een goe-
de beurt tussen de vele gemeenten die met niet onaan-
zienlijke tekorten op hun begroting worstelen. Bij een
zo gunstige begrotingspositie rijst de vraag of het voor-
zieningspeil van onze gemeente gelijke voet houdt met
andere - met onze gemeente vergelijkbare - gemeenten.
Het zou daarom goed zijn, dat het kollege eens te rade
ging bij bevriende gemeenten, waardoor enig vergelij-
kingsmateriaal ter onzer beschikking kwam. Er is van
anderen vaak veel te leren, zo niet dan kunnen we ons
er in elk geval aan spiegelen.

Ik dacht dat wat deze begroting betreft we er behoor-
lijk goed voorstaan. Is het daarom niet mogelijk een
veel bredere publikatie aan onze gemeentelijke positie
te geven. Is het bv. niet mogelijk in gestencilde vorm een
kort uittreksel uit de begroting voor de gemeentenaren
beschikbaar te stellen. Zoals thans o.a. het gemeente-
bestuur van Gorssel met groot sukses doet. Onder de
titel: „Wat doet nu eigenlijk de gemeente en waar ko-
men de centen vandaan". Natuurlijk weet ik dat de be-
groting een openbaar stuk is en dat iedereen er over
beschikken kan als hij het geld er voor over heeft, maar
dat doet men niet. Voor een klein bedrag zou een ver-
korte begroting wellicht bij vele inwoners van onze ge-
meente belangstelling trekken. We leven in een tijd van
inspraak. Ik geloof dat we dit het best kunnen doen
door het beschikbaar stellen van gegevens waaruit het
beleid van de raad en kollege duidelijk valt af te lezen.
Mij moet bij deze begroting nog een opmerking van het
hart t.a.v. de vuilverwerking. B & W hebben nu aan
de gemeente Zutphen bericht, dat zij bereid zijn mede
te werken aan een oplossing voor het gemeenschappelijk
verwerken van vuil. Alles goed en wel maar als de ge-
meente Zutphen nu eens tot de konklusie komt, dat het
vestigen van een stortplaats het best op het grondgebied
van de gemeente Vorden kan geschieden ? Wat dan ?
Zullen wij dan niet zeggen bedankt mijne heren. Wat
zijn de plannen van Zutphen op dat gebied.
Over het algemeen zijn er drie methoden van vuilver-
wijdering:,
Ie. Stortmethode goedkoop maar onhygiënisch;
2e. Afvoer via de VAM duur maar afdoende;
3e. Door vuilverbranding.
Dit laatste kan wel worden afgeschreven omdat dit pas
lonend is voor een gebied met meer dan 200.000 inwo-
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ners. Het wordt beslist tijd dat de gemeente daar hun
gedachten over laten gaan. Hebben B & W zich op al
deze gebieden al georiënteerd. In elk geval zal deze
vuilafvoer een zaak zijn van gezamenlijke gemeenten
dat via een gemeenschappelijke regeling of via gewest
zal moeten worden opgelost, aldus de heer Regelink.

Antwoord B & W

Antwoord B & W
Het vergelijken van onze begroting niet die van andere
gemeenten van ongeveer dezelfde grote levert slechts
beperkt vergelijkingsmateriaal op. Elke gemeente heeft
zijn eigen specifieke problemen, die inhaerent zijn aan
de struktuur etc. van de gemeente. Ook de financierings-
positie en de budgettaire positie van gemeenten met een
ongeveer gelijk inwonertal lopen zeer sterk uiteen, en
doen hun invloed gelden op het voorzieningenpatroon in
een andere gemeente. Bovendien zou een dergelijk ver-
gelijkend onderzoek veel tijd vergen en bij ons streven
om tot een tijdiger aanbieding van de volgende begro-
ting te komen belemmerend werken.

Uw voorstel om desnoods in een gestencilde vorm een
verkorte weergave van de begroting te geven, teneinde
de inwoners in een begrijpelijke taal enig inzicht te ge-
ven in het gemeentelijke huishoudboekje willen wij ze-
ker in overweging nemen.
Op de wijzigingen in het eigen belastinggebied van de
gemeente zijn wij in ons antwoord op de algemene be-
schouwingen van de fraktie van de KVP reeds ingegaan.
Ditzelfde kan wordenopgemerkt met betrekking tot de
vuilverwijdering. Het bepalen van de plaats waar de
stortplaats voor huisvuil zal moeten komen is niet en-
kel aan de gemeente Zutphen voorbehouden, maar is
een zaak van de gezamenlijke gemeenten. Dat hiervoor
onze zo bij uitstek aan natuurschoon rijke gemeente zal
worden uitgekozen, verwachten wij niet, aldus B & W.

Algemene beschouwingen VVD
Het doet de fraktie van de VVD genoegen dat B & W
er dit jaar wederom in geslaagd zijn een sluitende be-
groting aan te bieden en dat het batig saldo meer be-
draagt dan vorig jaar. Waakzaamheid blijft evenwel ge-
boden en wij menen er dan ook weer op te moeten wij-
zen dat het totaal van de loonkosten, dat via de kapi-
taalswerken moet terugkomen, bijzonder hoog is. Wij
zijn van mening dat hiermede terdege rekening gehou-
den moet worden bij het personeelsbeleid, dat zo effi-
ciënt mogelijk gevoerd zal moeten worden ten einde tot
een loonkostenb'esparing te kunnen komen.

WONINGBOUW
De woningbouw in onze gemeente baart zorg, temeer
waar het zich laat aanzien dat nieuwe uitbreiding van
de gemeente slechts met grote moeite en mondjesmaat
tot stand zal komen. Onze fraktie zou bij B & W willen
aandringen op het uitstippelen van een duidelijk beleid,
zodat een ieder weet waar hij aan toe is. Speciaal geldt
dit voor onze industrie. De toekomst van de nog aan-
wezige industrie is nauw verweven met de mogelijkheid
haar personeel in Vorden een woongelegenheid te bie-
den. Een goede maatregel lijkt ons bv. in dit verband
de mogelijkheid tot optie, d.w.z. dat, wanneer een werk-
nemer door vertrek een woning vrijgeeft, de betreffen-
de werkgever deze woning enige tijd beschikbaar mag
houden voor de opvolger. Verder lijkt het gewenst een
zeker percentage van de beschikbaar komende woningen
te reserveren voor de industrie. In het algemeen dient te
worden bevorderd, dat zoveel mogelijk doorstroming
plaatsvindt, zodat de juiste mensen in de juiste wonin-
gen terechtkomen. Verder zou onze fraktie er op willen
aandringen dat de bewoners van gemeente- en „Thuis
Best"-woningen zoveel mogelijk in de gelegenheid ge-
steld worden deze woningen aan te kopen.
Het nieuwe uitbreidingsplan zal niet gemakkelijk gerea-
liseerd worden. Wanneer het echter zover is, zouden wij
de ingezetenen zo nauw mogelijk bij het ontwerpen van
dit plan willen betrekken in die zin, dat men tijdig in
de gelegenheid wordt gesteld wensen en ideeën ter ken-
nis van de gemeente te brengen, of dat men in een
openbare bijeenkomst eens met de geïnteresseerden van
gedachten wisselt opdat een eventuele nieuwe woonwijk
zo aantrekkelijk en leefbaar mogelijk zal zijn.

VUILNISOPHAALDIENST
De vuilnisophaaldienst is een oud probleem, waarvoor
op langere termijn nog steeds geen bevredigende oplos-
sing is gevonden. Ook blijft dit probleem bestaan voor
de buitengebieden, waar „de sloot" of „het bos" nog
maar al te vaak de dienst van vuilstortplaats vervult.
Waar de stijgende welvaart ook een stijgende hoeveel-
heid afval betekent, zal hiervoor in' de toekomst toch
ook een oplossing gevonden moeten worden ten einde
de voortschrijdende vervuiling een halt toe te roepen.
Onze fraktie denkt hier aan tweeërlei mogelijkheden:
- het plaatsen van containers op verschillende punten

in het buitengebied (bv. Kranenburg, Medler, Linde,
Delden, enz.); óf

—• de vuilniswagen elke weeg één buitenroute te laten
rijden.

Misschien dat een doelmatige bontrole door middel van
een goed fungtionerende politieverordening, waarop
reeds jaren gewacht wordt, kan bijdragen tot een beter
milieubeheer. In dit verband zouden wij nog eens willen
terugkomen op onze wensen van het vorig jaar, waarbij
wij de aandacht vestigden op de dorpsverfraaiing in de
kom van het dorp enerzijds en anderzijds in plan Boonk
en plan Zuid. Met alle respekt voor hetgeen gemeente-
werken hier heeft verricht, blijft er nogal wat te wen-
sen over wat bv. de beplanting betreft. Met beperkte
middelen zou hier een veel aantrekkelijker resultaat be-
reikt kunnen worden. Als wij ons dorp attraktief willen
houden voor ons zelf in de eerste plaats, maar ook voor
het toerisme, dienen wij ook iets te bieden. Waarom
anders een bedrag van plm. ƒ 3.000,— verstrekken aan
VVV's en aanverwante organisaties ?

BEGROTINGSKOMMISSIE
Tenslotte zou de VVD-fraktie willen voorstellen om, bij
de samenstelling van de volgende begrotingskommissie
deze niet te beperken tot 3 kommissieleden, doch elke
fraktie, die in de raad vertegenwoordigd is, in staat te
stellen één lid voor deze kommissie aan te wijzen.
Immers, de begroting is de spil waarom de gemeente-
huishouding het gehele jaar draait en elk facet dient
hierin een zo grondig mogelijk inzicht te verkrijgen.

Vele onderwerpen die in de algemene beschouwingen
van de VVD naar voren zijn gebracht, zijn ook reeds
door de andere frakties aangestipt of zijn in het rapport
van de begrotingskommissie vermeld. Wij denken hier-
bij aan samenwerking in regionaal verband, verharden
en verbeteren van wegen, de woningbouw en de vuil-
verwijdering. Wij menen daarop niet opnieuw te moeten
ingaan, doch te kunnen volstaan met verwijzing naar
het door ons kollege terzake reeds eerder opgemerkte.

Ons kollege deelt uw mening, dat ondanks dat de ge-
wone dienst van de begroting een overschot vertoont,
waakzaamheid geboden blijft. Het bedrag aan loonkos-
ten, dat via kapitaalswerken terug moet komen, zullen
wij terdege in de gaten houden. Het terzake voor dit
jaar geraamde bedrag zal vermoedelijk geen problemen
opleveren. Met betrekking tot het vaststellen van een
gedragslijn voor het personeel van gemeentewerken ach-
ten wij het gewenst eerst het resultaat van het in te
stellen arbeidstechnisch onderzoek af te wachten.

Ook wij onderkennen terdege de moeilijkheden, die de
plaatselijke industrie ondervindt bij het aantrekken van
personeel door het niet kunnen aanbieden van een wo-
ning. Wij prijzen ons gelukkig dat het ons kollege is ge-
lukt dit jaar een extra kontignent van 10 woningen te
krijgen voor de industrie ofschoon wij ons bewust zijn,
dat dit aantal maar weinig soulaas biedt. Tegenover
uw voorstel een woning die door het vertrek van een
werknemer in de industrie vrijkomt enige tijd beschik-
baar te houden, teneinde die industrie in de gelegenheid
te stellen een opvolger aan te trekken, staan wij niet
afwijzend. Uiteraard dient te worden voorkomen, dat
een woning te lang leeg blijft staan. Eventueel huur-
verlies dient voor rekening van de betrokken industrie
te komen. In voorkomende gevallen zal overleg worden
gepleegd met de woningadvieskommissie.

Over uw vraag op welke wijze de ingezetenen bij de tot-
standkoming van een nieuw bestemmingsplan kunnen
worden betrokken, zullen wij ons beraden. Ook staan
wij niet afwijzend tegenover uw voorstel woningen die
thans nog eigendom van de gemeente te zijn, aan de
bewoners te verkopen. Uiteraard geldt dit niet voor in
een minder goede staat verkerende woningen en voor
woningen, die als dienstwoning fungeren. Of verkoop
van woningen, die eigendom zijn van de woningbouw-
vereniging „Thuis Best" al dan niet moet plaatsvinden,
staat ter beoordeling van het bestuur van die vereniging.
Naast motieven, die daarvoor pleiten, kunnen ook te-
genmotieven worden aangevoerd.

DOBPSVEKFKAAIING
Ons kollege zal nagaan of er aan de beplanting' in de
kom van het dorp en in het bestemmingsplan Boonk nog
iets te verbeteren valt. Gezien de staat, waarin plan
Zuid momenteel nog verkeert, is het niet mogelijk in
dit plan reeds nu beplanting aan te brengen. Wij wil-
len ons er nader over beraden of het wenselijk is een
kommissie uit de ingezetenen in het leven te roepen,
die ons kollege op dit punt suggesties aan de hand
kan doen.

BEGROTINGSKOMMISSHÉfc
Het heeft de volledige instemming van ons kollege voor-
taan elke raadsfraktie een lid in de begrotingskommis-
sie te doen aanwijzen. Wij stellen de raad voor daartoe
te besluiten (aldus geschiedde).

Vordens Dameskoor
Woensdag 17 maart -hield 'het Vordens Dames-
koor haar jaarvergadering. Na enlke'le agenda-
punten kwam de bestuursverkiezing.
Aftredend waren mevr. Klein Brinke en mevrouw
Wissels, die herkiesbaar waren. Mevr. Rouwen-
honst was niet herkiesbaar. In haar plaats werd ge-
kozen mevr. v.d. Lilnden.
Reis en konkours werden besproken. Er werd toe-
sloten om donateurs te werven, wat jaarlijks een
vast bedrag oplevert. Wamt een vereniging te laten
draaien is in deze tijd een moeilijk probleem.
Hierna was de rondvraag, waarvan de dames goed
gebruik hebben gemakkt. Tegen tien uur -sloot de
voorzitster de vergadering, welke goed bezocht is.

Leven en dood
in Bijbels Licht
Voor de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen
Bond sprak in zaal Eskes drs Wisisink uit Zwolle
over 't onderwerp 'Leven en doo'd in Bijbels Licht'.
Spreker begon met te zeggen dat dit een zeer teer
onderwerp is, waarmee, gezien de kerkelijke rich-
tingen, het -niet iedereen met hem ens zal zijn.

In onze tijd wordt de dood vaak verdoezeld. Ver-
volgens deed spreker enige grepen uit de bijbel
waarbij wij opmerken dat ten tijde van de Aarts-
vaders nog weinig over een leven na de dood ver-
meld wordt, terwijl er tijdens de psalmen sprake
is van een hemel en een dodenrijk. Enige honder-
den jaren voor Christus, ten tijde van de Makka-
beën, is er duidelijk sprake van een herrijzenis na
de dood.

In het Nieuwe Testament lezen wij, aldus spreker,
hoe Jezus woedend werd om de dood van Lazerus
en hem opwekte, evenals de jongeling uit Nairi.
Over de voorstelling dat de mens een ziel heeft die
ten hemel zal stijgen, staat niets in de bijbel. De
gelovigen zullen herrijzen en met Hem leven. Bij
de dood valt de tijd weg en zijn de gelovigen bij
Christus, dit was voor Paulus duidelijk.
Drs WisS'Wik beantwoordde de verschillende vra-
gen voor zover hem -dit mogelijk was, waarna de
presidente hem dank bracht voor zijn duidelijke uit-
eenzetting van een en ander.

WOONT EXTIE

Waterpolo

Heren van Vorden kansloos
tegen WZD uit Wïjhe
De eerste aanvallen waren voor WZC. De Vor-
dense defensie gaf echter -geen krimp. Zelfs kreeg
Vorden 'kans op een voorsprong toen Oud-sen bij-
na raak schoot.
Doelman Velhorst werd verrast door een fraaie
goal van Hillebrand en van Zanten schoot de stand
naar 2-0. Juist voor rust werd het 3-0.
Na hervatting bleek dat de konditie van WZC
goed was want Vorden werd overrompeld. Het
werd 4-0 door van Zanten. Vordien deed er echter

van alles aan en Oudsen sc'hoot tegen de lat maar
het doelpunt kwam aan de andere kant toen alweer
van Zanten (erg goed!) -de eindstand op 5-0 be-
paalde.

Gehandicapte Vordense dames
kansloos tegen Zwolle
In de Votdense ploeg speelden drie jeugdspeel-
sters, die het niet gek 'deden, doch wel routine te-
kort 'kwamen, om goed 'mee te kunnen draaien'.
De Vordense defensie werd al gauw uit positie
gespeeld en de stand werd met de regelmaat van
de klok opgevoerd naar 7-0.
Deze uitslag betekent dat ZZ&PC een fraai uit-
zich heeft op het kampioenschap.

Prestatieloop
sportcomb. 't Medler
zeer geslaagd!
Liefst 175 deelnemers -kwamen naar 't Medler om
mee te do'en aan de prestafieloop, die door de se
Medler was uitgeschreven. Uit a'lle windstreken
waren deelnemers, DoetkLchem, Aalt'en enz. Uit
Eerbeek was de to^fctrekvereniging EHTC aan-
wezig met 15 deel^Rners. Er was ook nog een
loper uit Amsterdam.

De route van 10 en 5 km was door 'de heren Eg-
g'ink en Snellink zo uitgezet, -dat de deelnemers

de -mooie omgeving van kasteel Onstem goed te
zien kregen.

Dat het lang geen ongeoefende dikbuiken waren,
bleek wel omdat om drie uur de 'hele 'meute' weer
binnen was. Onder hen waren veel dames terwijl
de jongste deelnemer de 7-jarige Herbert Brum-
melman een extra applaus kreeg. Van de o.l. school
Linde liepen 17 leerlingen de route uit. Er waren
geen prijzen; wel kregen de -deelnemers een fraai
h e rinn eringsva an-t j e a a n g ebode n.

De organisatie was zeer goed te noemen, de afd.
BH'BO van -mr van Dijk hoefde 'niet in aktie te
komen. Bij start en finish kreeg m'en mediewerki'ng
van de OK die vlaggen en routepijilen beschikbaar
stelde.
Al met al een geslaagd evenement, dat voor her-
haling vatbaar is!

Motergazonmaaiers

Elektrische gazonmaaiers

Accu gazonmaaiers

Handgazonmaaiers
TE KUST EN TE KEUR BIJ DE
VAKMAN DIE ZE OOK REPARE-
REN KAN

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

jeugdspaarpfan

ZILVERVLOOT
10% overheidspremie

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Adverteren doet verkopen

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUK

Porcelein kop en schotels
goed Duits fabrikaat van ƒ 1,55 voor

1-25

Schuurlapje
deze week 40 cent

Roersolman
Winkelcentrum - Telefoon 1364

Donderdag

500 gram
varkenslappen
500 gram Verse lever

3 Hamburgers

Vrijdag en zaterdag
500 gram Verse worst

500 gram Runderlappen

500 gram Riblappen

500 gram Speklappen

Voor de boterham
150 gram Pekelvlees

150 gram Hausmacher

150 gram Boterhamworst

250 gram Koökworst (aan -stuk)

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
Vorden - Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

298

170
98

260
290
398
160

98

68
98
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Derde blad Contact
32e jaargang no. 51

Goedkope
zonwering
Balastore

vele maten uit voorraad
leverbaar

Doe-hei-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Betontegels
30 x 30 cm

Ie soort afgehaald
55 cent per stuk

Doe-hei-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

Betonbanden
5 x 15 x 100 cm

afgehaald 1,85 per stuk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Kunstglazuiar
wandtegels

10 x 20 cm

effen kleur 32 et p. stuk
gewolkt 34 et p. stuk

Keuze uit plm. 15 soor-
ten, alles uit voorraad

leverbaar exkl. BTW

Doe-het-zeBf
centrum
Harmsen

Schoosltraat 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Onze kollektie vrije-
tijdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens kijken,
wat wij hebben aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemden
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
zich in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

AANBIEDING

Pedaalemmer
15,25

13,95

Broodtrontmel
9,75

8,95
Shoemaster
(poetsdoos) 6,05

5.43

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Blauwe
asbest

golfplaten
Uit voorraad leverbaar

lengtes 153 - 183 - 213
248

Spotgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

VOORJAARS-
AANBIEDING

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
nu slechts ƒ 3,—

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
super sneeuwwitte

muurverf
van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Behang
Enorme kollektie

Plaktafels gratis in
bruikleen

Rauhfaser
(struktuurbehang)

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

plakplastic
nergens zo'n keuze

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Asbestboard
(afm. 120 x 250)

l t.m. 5 st. 9,41 p. pi.
6 t.m. 12 st. 7,88 p. pi.

13 t.m. 30 st. 7,21 p. pi.
31 en meer 7,— p. plaat

alle prijzen exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoosltraat 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Wegens het grote raads-
verslag dat wij dit keer
in verband met de ge-
in een t ebegroting 1971
meenden te moeten pu-
bliceren, moest helaas 'het
•vervolgartikel over de
kerken van Kranenburg
en het verslag van de
Varden se Winkeliersver-
enigimlg wijken. Wij zul-
len aan deze twee artike-
len volgende week weer
aandacht 'besteden. Red

Dubbele kampioensmotorcross
Hamové Hengelo G

ZONDAG 28 MAART 1971 - CIRCUIT 'T ZAND - AANVANG 13.00 UUR

— 500 cc SENIOREN EN INTERNATIONALEN (KAMPIOENSCHAP);
— 250 cc SENIOREN EN INTERNATIONALEN (KAMPIOENSCHAP);
— 50 cc SENIOREN;

— ZIJSPANNEN JUNIOREN

Er zijn nog vele koopjes in onze

grote opruiming
ECHTE MERKSCHOENEN ZOALS

Avang, Durea, Hush-Puppies, Swift» Robinson en
Aero nu vele., vele guldens goedkoper
LEUKE JONGENS- EN MEISJESSCHOENEN
ALLEMAAL VEEL VOORDELIGER.

STEL HET NIET MEER LANGER UIT. BEZOEK NU ONZE

opruiming
EN DOE UW VOORDEEL

HET SCHOENENHUIS FA JANSEN
DORPSSTRAAT - VORDEN

40-jarig jubileum
Lammert Velhorst
Op het herstellingsoord ,,De Decanije" te Vorden,
voor ingewijden beter bekend als „Het Oördje",
was het dinsdagmiddag jl. feest want op die dag
herdadht de tuinbaas Lammert Velhorst 'het feit
dat hij 40 jaar geleden bij de herstellingsoordver-
eniging in dienst was getreden.

Begonnen als jongeman van 16 jaar in een korte
broek op 23 maart 1931, leerde hij o.-l.v. de heer
H. Hofmeier alle kneepjes va,n het tuinvak. Na de
aanloopperiode van tuinman is de heer Velhorst
thans ruim twaalf jaar tuinbaas en geeft 'hij leiding
aan het tuin personeel.

'De eerste die dinsdagmiddag ter gelegenheid van
het 40-jarig dienstjubileum de heer Velhorst zijn
gelukwensen kwam aanbieden was burgemeester
A. E. van Arkel. ,,U hebt zich doen kennen als een
plichtsgetrouw ijverig en vakbekwaam medewerker
en tevens als een buitengewoon goede chef. Het
moet prettig zijn te weten dat uw werkzaamheden
zo worden gewaardeerd. Zo worden ze zelfs ge-
waardeerd dat ook het hoogste gezag in ons land
van Hare erkentelijkheid ten opzichte van uw 40-
jarige trouwe dienstvervulling 'heeft doen blijken",
aldus burgemeester Van Arkel die vervolgens de
jubilaris de eremedaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau op de revers (spelde.

Vervolgens sprak de heer Karton, voorzitter van
de Herstellingsoordvereniging de jubilaris toe. ,,In
die 40 jaar dat u hier werkzaam bent, is er hier op
het herstellingsoord veel, ja heel veel veranderd en
is het begrip tuinbaas veelomvattend. Niet alleen
de werkzaamheden in de tuin behoren tot uw taak
('beplantingen, verbouw van groenten etc.) daar-
naast houdt u een oog op de centrale verwarmings-
installatie en verricht u werkzaamheden van aller-
lei aard. U heeft alles gedaan met uw medewerkers
en u heeft kans gezien een team mensen te vor-
men die hun uiterste best doen het geheel keurig
voor elkaar te maken en te 'houden. Voor deze
plichtsbetrachting en trouw is het bestuur u zeer
dankbaar", aldus de heer Karton, die vervolgens
de 'heer Velhorst een geschenk onder couvert over-
handigde.

Namens de kollega's uit de tuin voerde 'hierna de'
heer W. Oonk het woord. Hij schetste de jubilaris
als een man met wie het zeer prettig is samen te

werken. Als blijk van waardering bood hij de heer
Velhorst een prachtige platenkoffer en een platen-
bon aan.

Uit naam van alle patiënten en al het personeel
werd 'hierna het woord gevoerd door de direktrice
van het herstellingsoord, mejuffrouw Stratllng.
Ook zij toonde zich zeer erkentelijk voor de wijze
waarop met „Lammert", zoals zij hem noemde, is
samen te werken. De direktrice overhandigde de
jubilaris vervolgens een rookstandaard en een gro-
te doos ,,vol verrassingen" en voor mevrouw Vel-
horst een boeket bloemen.

De administrateur van de Herstellingsoordvereni-
ging, de heer W. Timmer, sprak hierna een kort
persoonlijk woord vanwege -het feit dat hij nu ruim
20 jaar alles wat de tuin betreft, met de jubilaris
bespreekt. Hij overhandigde de heer Velhorst een
geschenk ander oouvert.

Na dit officiële gedeelte bleef het gezelsc'hap nog
geruime tijd gezellig bijeen. De jubilaris bdeankte
tot slot allen voor de huldebetoon die hem ten deel
was gevallen.

Geslaagd
Onze plaatsgenote mejuffrouw W. A. Gotink
leerlinge van de Rollecate te Deventer, slaagde in
Oudenbos voor de akte N 19 (akte landbouwhuis-
houdlerares).

Luxaflex
zonwering

Uw dealer:

— PRAKTISCH
— DUURZAAM
— EN DEKORATIEF

WONINGtNRlCHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
.VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

25 maart Bejaardenfcr. 14.15 uur in 't nut
25 maart KPO-avond
27 maart Uitvoering Jeugdtoneel KRATO

in zaal Schoenaker

30 maart Vergadering HSV De Snoekbaars
in café Eskes

30 maart Kijkavond school Het Hoge
l april Ned. Bond .'V. Plattelandsvrouwen
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
Vorden"

6 april Ledenvergadering VVV in
café Eskes

6 april Modeshow in hotel Bakker
7 april Hervormde Vrouwengroep -dorp

15 april Herv, Vrouwengr. Wildenborch

SCHUBINK VERKOOPT NIET
ZIJN BAKKERIJ, MAAR WEL,

HEERLIJKE
SLAGROOMTOMPOEZEN

A.s. zaterdag 5 stuks voor

TM
zolang de voorraad strekt !

NEEMT PROEF MET ONZE

Limburgse vlaaien
gevuld met appel, ananas of kersen

Nieuwstad 9

Telefoon 1384

Filiaal Burg. Galléestr. 46

Telefoon 1877

Minister Schut
sprak in Vorden
Op uitnodiging van de AR-kiesvereniging Ndeer-
land en Oranje sprak excellentie ir W. F. Schut,
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening in ,,'t Wapen van Vorden" over het on-
derwerp: ,,Hoogtepunten in de verkiezingsstrijd".
Hiervoor bestond een zeer goede belangstelling,
ook van niet-parijtgenoten.
Spreker bgeon zijn rede met te zeggen dat een mi-
nister nog wel eens wordt aangevallen in zijn be-
leid. Op 28 april a.s., aldus spreker, gaan wij weer
ter stembus en zal een verkiezingsstrijd worden
ook voor vredelievende mensen die een antwoord
dienen te geven in verantwoordelijkheid en bereid
zijn om ja en nee te zeggen. Men dient er echter
geen scheldpartij van te maken, want talenten zijn
echter te zeer verdeeld. Men dient die man te
stemmen uit de vele partijen welke t!hans aan de
verkiezing deelnemen die voor ons Imad en volk
het beste zoeken.

Wij als Nederlanders willen zoveel. We willen
een heleboel. Huizen willen we, méér huizen en
betere. En als wij een dak boven ons hoofd heb-
ben, zijn er weer andere dingen die eigenlijk niet
gemist kunnen worden. We hebben evenwel niets
tegen fabrieken, omdat er nu -eenmaal voor ieder-
een werk moet zijin. Maar de -rook uit die schoor-
stenen willen we niet. Daar moet iets aan gedaan
worden. Zo slaat een vloedgolf van wensen en
verlangens over ons land. Het staat als een paal
boven water, dat op set ogenblik veel van onze
verlangens werkelijkheid kunnen worden, maar al-
les kan beslist niet ineens en beslist niet tegelijker-
tijd. Altijd moet er een keuze gedaan worden. Méér
van dit betekent minder van dat. Het hart van
christelijke politiek is liefde tot God en liefde tot
de naaste. Op die evangelische basis heeft de AR
haar programma geplaatst.
Spreker behandelde voorts de werkzaamheden van
het kabinet De Jong in de laatste vier jaar, welk
kabinet uiterst produktief is geweest door 24 wet-
ten in het leven te roepen ten bate van onze sa-
menleving. Minister-president De Jong heeft dat
varkentje ongelooflijk goed gewassen, aldus spre-
ker. Denk maar eens aan de oplossing in korte
tijd van de wandaden in Indonesië nu twee jaar
geleden,

Wonen, werken en ontspanning zijn drie hoofd-
voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Spe-
ciaal dient gelet te worden op de vorming van en
het onderwijs aan de werkende jongeren. Ook voor
een gezonde ontwikkelnig van landbouw en mid-
den, en kleinbedrijf dient de overheid krachtige
maatregelen te nemen. De vrijheid van de mens
en zijn verantwoordelijkheid moeten maximaal tot
uitdrukking kunnen komen. Echte demokratie is
gebaseerd op de grote waarde van een onlosma-
kelijke koppeling van gezag én vrijheid. Het ge-
zag is van God; het 'heeft zijin doel in het dienen
van de mens. De regels, die ons door de overheid
worden gesteld, zullen wij moeten eerbiedigen,
maar wij moeten als burgers ook kunnen begrijpen
waarom die maatregelen worden getroffen.



UW SCHOENREPARATIE NU NOG
VLUGGER KLAAR

Dinsdag- brengen donderdag klaar;
donderdag brengen zaterdag klaar;
zaterdag brengen dinsdag klaar.

Voor snelle maar vooral vakkundige reparatie

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

Hendrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintips over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Kurkbehang
UITERWEERD

GrasweefseB
UITERWEERD

Behangtegels
UITERWEERD

Fabeltjes-
behang

UITERWEERD

KEUZE UIT MEER
DAN 200 DESSINS

Auto-
behang

UITERWEERD

Houtbehang
UITERWEERD

Beatbehang
UITERWEERD

Kleuter-
behang

UITERWEERD

RUIME PARKEER-
GELEGENHEID

Plakplastic
voor deuren

UITERWEERD

Toilet-
ventilator
UITERWEERD

Suwide
UITERWEERD

Raam-
ventilator
UITERWEERD

Bagetlijsten
UITERWEERD

Plafondtegels
UITERWEERD

TE HUUR: BEHANG-
AFSTOOMAPPARATUUR

UITERWEERD

Autolakken
UITERWEERD

UITERWEERD

Traktor-
verven
TERWEERD

Ladders
UITERWEERD

Witkalk
UITERWEERD

ALUIVaiNIUM JALOEZIëN
5 en 3]/2 cm breed

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Gediplomeerd meesterschilder
Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

NATUURLIJK NIET, MAAR
ONZE MODELLEN ZIJN ZO
MOOI, DE KWALITEIT PRIMA
EN DE PRIJZEN BILLIJK.
HIERDOOR KOMT MEN

MEESTAL TERUG OM TE
KOPEN.

WONINGINRICHTIröG

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,10 per m2

boven de 25 m2 slechts
ƒ /,S5 per m2

inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

1 pak Spar-koffie van 218 voor
2 pa'Hken Spar^mairgarine

150 gram gekookte Gelderse worst . . . .

500 gram Belegen kaas .

10 roll'en drop van 130 voor

199
82

89

279

109

2 blikken Spar-appelmoes van 138 voor 119
'k'i'lo Uien

5 kg Aardappelen

l baa'l Hoes'ttaibletten van 98 voor

Haard- of tv bankje .

net winkelmeisje gevraagd

93

98

89

975

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Wandtegels
15 x 15 cm, kleur wit

en crème

l t.m. 200 st, ƒ 25,76
p. 100 st.; 201-500 st.
ƒ 22,40 p. 100 st.; 501
en meer ƒ 21,28 p. 100
stuks. Inklusief BTW

Doe-het-zelf
centrum
H armsera

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Zondag 28 maart a.s.

THE EVENINC
STARS

NCOKDJA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID
BESTELDE KAARTEN VOOR CORRY EN DE REKELS VOOR 6 APRIL
UITERLIJK AFHALEN A.S. ZONDAG

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Sportkolbcrt
in exclusieve ruit.
Zijsplitten en ticket-
pocket.
Leren knopen.
Alléén bij ons!

ƒ 89,00
Schoolderman

Raadhuisstraat

Wand-
schroten

keuze uit:
vuren, grenen, parana-
pine, Red cedar, Red

merantie, plastic
schroten

Basralocus

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

KOOPT UW MEUBELEN BIJ DE

meubelvoorraad-
houder

— MEER KEUS

— VOORDELIGER IN PRIJS

Zie onze toonzalen Ie en 2e etage

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

UIERNETTEN
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

IJSSALON
BOERSMA

DORPSSTRAAT

geopend

Hotel „Langeler"
HENGELO G

A.S. ZONDAG 28 MAART NA AF-
LOOP MOTORCROSS

gratis dansen
Orkest:

THE METEORS
SFEERVOLLE VERLICHTING
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