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't Is toch eingelek een veurrech ,um in, wat ze nuunit
een beschaafd land, te wonen - een land waor at de
mensen zo'n betjen wet waor at ze zik tegenaover me-
kare an te hollen hebt. Niet dat de mensen in zo'n land
better zollen weezen as de veurolders die in de natuur
leèven - daor gleuf ik niks van - maor de omstandig-
heden bunt zoo anders. D'r wodt nog wel es espötterd,
veural in de politiek, maor in werkelekheid is et niet
zoo slim. Wie in disse tied hier niet weezen kan, kan
nergens weezen . . .
Zoo was ik an 't filosofeern toe ik an de kante van de
weg et verkeer ston te bekieken. Hier hebt nou alle
mensen even volle rech. Al hef soms een auto veurrang
bi'j een fietse - wie of d'r in de auto of op de fietse zit
- daor wodt niks nao ekekken. At er een ni'je auto
van 't duurste soort veur de veurrangsweg steet mot e
alles wat daor an kump veur laoten gaon. Of dat nou
een veuranstaond persoon is, een boer met de meswagen
of een schooljungesken op de fietse - meneer hef netjes
te wachten tot ze veurbi'j bunt. En at die dure meneer
dat heel gewoon vindt en vrendelek blif is dat een be-
schaafd man. En met minder kan e niet toe. Maor daor-
veur hoeft e nog gien dure meneer te weezen.

Veur een tied zaog ik een olde rammelkaste van een
v n u h wagen ankommen, volepakt met old iezor - een
jonge keerl an 't stuur. Ik zaog um vaart minde^n - daor
spöllen een paar kinder an de weg - hic toeten effen
en ree kalm deur. Effen wieter gaf e weer gas. Ik hebbo

i um ezwaaid - in die wagen zat ok een beschaafd
man. Maor aovoral zit 't verkeerden tussen. Ik fietsen
vlak veur een splitsing en wol rechtsaf. Van rechts

urnen twee jonges, bi'j mekare op een brommer -
/ie wollen linksaf. -Ruumte was t'er zat, maor nee m< l
een gezichte van: ,,alle;s an de kante veur ons" ging et
de binnenbochte deur. Ik remmen af en 't ging goed.
Maor ik had die jonges wel es effen willen sprekken.
! ) ; u i l ia 'k e/.eg: ,,At ow van huus uut gien fatsoen bi'j-

li is, dat ku'j niet helpen, maor i'j mossen nou ve-
, a n ow eigr.ns zoo wies ween um ow an de regels

te hollen. Wa'j nou doet is geveurlek en et liekt ok zou
nwies en dom!"

Zuk soort mossen ze d'r an de oorne bi'j halen at 'r
s ni 't ziekenhuus ebrach wodt of' op

de operatietaofel likt. Misschien zei eur dat nog iets.
(U-lukkig bunt 't maor enkelen zoo, maor zie maakt dan
ok genog te doene. Daorumme dit stuksken. In de hoppe
dat ze et leèzen zult . . .

d'n Oom

GEMEENTE VORDEN
Op l februari a.s. hoopt de Edelachtbare Ht

A. i;. VAN AKKEL

gedurende 25 jaren het ambt van burgemeester
der gemeente Vorden te hebben vervuld.

Ter gelegenheid daarvan zal aan de jubilaris op
die datum des namiddags van 16.00 tot 17.30 uur
in „'t Wapen van Vorden" (Smit) een receptie
worden aangeboden.

Allen, die burgemeester en mevrouw Van Arkel
wensen te feliciteren, zijn van harte welkom.

Aangezien de burgemeester over twee jaren met
pensioen gaat, verzoekt de jubilaris tijdens deze
receptie geen toespraken te houden.

Aan de receptie gaat een buitengewone vergade-
ring van de raad vooraf. Deze vergadering begint
om 15.00 uur en wordt in de raadszaal gehouden.
Vorden, januari 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,
G. J. Bannink

de sekretaris,
Drflfhout

Genis
AFSCHEID VAN DE HEREN
G. KOERSELMAN EN JOH. SLAGMAN

Op 21 januari moest de Gems Personeelsvereniging op
haar jaarvergadering afscheid nemen van 2 bestuurs-
leden, die gedurende vele jaren met recht steunpilaren
van de vereniging zijn geweest, nl. de heren G. Koer-
selman (65) en de heer Joh. Slagman, de eerste wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de hr
Slagman om gezondheidsredenen aftreedt.
In 1955 werd de heer Slagman tot penningmeester ge-
kozen. De heer Schuurman memoreerde een en ander
ter vergadering: 'als de vergadering ooit een besluit
heeft genomen waarvan zij nooit spijt heeft gehad, dan
is dat wel deze keer geweest. Wat heeft 'ome Johan'
veel werk verricht, veel meer dan zijn funktie van pen-
ningmeester vereiste.
Ome Johan namens alle leden van onze vereniging har-
telijk dank. Heer Koerselman; u bent vele jaren voor-
zitter geweest. De manier waarop en vooral de humor
van u heeft ieders bewondering.
De heer Schuurman kon namens de vergadering mee-
delen, dat beide heren zijn benoemd tot de eerste ERE
LEDEN van de Gems Personeelsvereniging en overhan-
digde hen enkele kado's als symbool van erkentelijk-
heid.

Bevolkingsloop
Het aantal inwoners in Vorden bedroeg op 31 december
1970 precies 6998. In 1971 werden 118 babies geboren
terwijl 79 inwoners overleden. Het aantal ingekomen
personen bedroeg 452 terwijl er 369 vertrokken. Dit re-
sulteerde in een aantal inwoners per 31 december 1971
van 7120.
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Z I L V E R W I T E D E L . S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Onderscheiding
Do Ivcr Ruisbroek van de voetbalvereniging Vorden
kreeg zilveren speld van verdienste der KNVB
De heer Smsbroek reeds meer dan 35 jaren sekr.-penn.
van de w Vorden keek zaterdagavond wel even ver-
rast toen hij door de heer Honderslo uit Winterswijk
(bestuurslid der GVB) werd verzocht om op het toneel
te komen.
Wegens zijn grote verdienste voor de voetbalsport (en
in het. bijzonder voor Vorden) werd de heer Emsbroek
de zilveren speld op de revers gespeld.
Een duidelijk ontroerde heer Emsbroek hoopte in zijn
dankwoord nog vele jaren de w Vorden te mogen die-
nen. Een en ander vond plaats tijdens de jaarlijkse
feestavond van Vorden, waaraan voor de pauze werd
meegewerkt door het kabaret-gczelschap XYZ uit En-
schede. Na de pauze konden de vele aanwezigen een
dansje maken onder de vrolijke tonen van het dans-
orkest The Moodchers.

Prinses
Beatrix
wordt
34 jaar
Minister-president Biesheuvel ver-
klaarde onlangs dat de koningin
over twee jaar, op haar 65e verjaar-
dag, niet zal aftreden.

Dit zal onW kroonprinses Beatrix,
die 31 januari 34 jaar hoopt te wor-
den, de gelegenheid geven een be-
langrijk deel van haar tijd te schen-
ken aan haar gezin.

elkeEvenals elke andere moeder zal zij
zich graag aktief bezighouden met
de opvoeding van haar zoons. Dat
de drie prinsen voorbeeldig groeien
kunnen wij van tijd tot tijd konsta-
teren als er een serie foto's van hen
in de kranten verschijnt.

Wij hopen dat de prinses op haar
kasteeltje „Drakestein", een goede
verjaardag zal hebben.

Jaarvergadering Gelderse
Mij van Landbouw, afd. Vorden

H. BOUWMEESTER NEEMT AFSCHEID
ALS BESTUURSLID VAN DE AFD. VORDEN

De jaarvergadering in zaal Smit was goed bezocht.
Voorzitter Mennink verwelkomde de leden hartelijk en
wenste hun een goed nieuwjaar toe. Hij gaf in vogel-
vlucht een overzicht van de boerenstand in het jaar 1971.
Het afgelopen jaar bracht geen bestuurswijzigingen.
De heer Vruggink werd op de jaarvergadering van l
febr. 1971 als bestuurslid herkozen.
Na hot jaarverslag van de sekretaris deelde de pen-
ningmeester Bouwmester sr mee, dat er nog een klein
batig saldo is.

LANDBOUW VEEFONDS
In hte bestuur kwam het afglopen jaar een wijziging
door het bedanken van de heer Jansen, die sedert 1965
voor het fonds werkzaam was geweest. Hij werd door
de vorozitter dank gebracht voor zijn werk in de ver-
gadering van december jl.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: H. J.
Pardijs voorz., J. Wesselink sekr.-penningm., D. Let-
tink, H. M. A. Helmink, W. Klein Bramel, H. Bog-
ohelman, A. G. Wesselink en H. Obbink Jr.
Het jaar 1971 was voor het fonds geen ongunstig jaar.
Pet 31 dec. 1971 moest nog een schadegeval uitbetaald
worden. De opbrengst van een schadegeval in het nieu-
we jaar is geboekt.
Bij begin van dit jaar waren verzekerd 1010 runderen
van 119 eigenaren en 96 stuks jongvee vn 29 eigenaren.
Bij de zomerschatting waren dit: 9jO (113 eig.) en 85
(29 eig.), terwijl de totaal op dat moment verzekerde
warde ƒ 955.800,- bedroeg voor rundvee en ƒ 42.500,-
voor jongvee. In het Ie halfjaar werden 7 runderen
overgenomen in het 2e 4 stuks. Hiervan werden 4 stuks
geheel afgekeurd.
Zowel voor rundvee als voor jongvee werd over het
gehele jar l pet premie van de verzekerde waarde ge-
heven. In verband met de hoge veeprijzen werd besloten
de verzekerde waarde voor rundvee van ƒ 900- tot
ƒ 1000,- te verhogen terwijl met ingang van 16 jan.
1972 de max. verzekerde waarde voor rundveeverze-
kering wordt gebracht op ƒ 1100,- en voor jongvee op
ƒ 700,-.

LANDBOUW PAARDENFONDS
Uit het jaarverslag van G. W. Eijerkmp bleek dat per

31 dec. 1970 van 60 eigenaren waren verzekerd in klasse
A 58 paarden voor ƒ 61.250,- en in klasse B 38 paarden
voor ƒ 47.250,- totaal ƒ 109.500,-
In 1970 werd voor 3 paarden een bedrag uitgekeerd
van ƒ 3500,-. De opbrengst van deze dieren ƒ 1465,15.

Bij de bestuursverkiezing werd Bouwmeester sr welke
zich niet meer herkiesbaar stelde vervangen door diens
zoon H. Bouwmeester, die zijn benoeming aanvaardde.
De voorzitter dankte de heer Bouwmeester sr die ge-
durende 34 jaar een funktie heeft vervuld voor zijn werk
in het belang van de afd. verricht en overhandigde hem
als blijk van waardering een fraaie vulpen.

De heer Bouwmeester dankte voor de tot hem ge-
sproken woorden en het aangeboden kado.
In plaats van G. H. Jansen werd als lid van het Vor-
dens Landbouw Veefonds benoemd A. H. Flamma.

Na de pauze werd door een 3-tal leden inleidingen ge-
houden door H. Bouwmeester jr over Pluimveehouderij,
D. Eggink over Varkenshouderij en J. Lenselink over
Rundveehouderij. Over deze inleidingen volgde een ge-
animeerde bespreking.
Aan het slot dankte de voorzitter allen die tot het wel-
slagen van deze avond hadden meegewerkt.

GHUenAR
Zoals we enige tijd geleden melden zijn de CHU en
AR kiesvereniging besloten de aktie naar buiten ge-
zamenlijk te voeren. In het kader daarvan zal de eerste
openbare vergadering gehouden worden op vrijdag 4
februari.

Als spreker zal optreden dr A. J. Vermaat te Voort-
huizen, fin.-ekon. specialist van de AR fraktie in de
Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij zal dan de
financieel-ekonomische toestand van het land behan-
delen.
De vergaderingen zullen om beurten door de voorzitters
van de CH en AR kiesverenigingen worden geleid.
Deze eerste vergadering zal onder leiding staan van
de heer Snoeyink, voorz. van de CH kiesvereniging.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal)

Dienst van Schrift en Tafel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds P. A. Bohlmeyer te Eefde-Gorssel
19.00 uur ds J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9 30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.

Ondertrouwd: E. Brandenbarg en J. G. Oonk.

Gehuwd: Geen.

Overleden: te Zutphen: Jan Albert Berenpas, 66 jaar,
weduwnaar van C. van Voorthuisen; te Vorden: Gerrit
Jan Janszen, 66 jaar, echtgenoot van B. Barendsen;
Bob van Egdom, 35 jaar, echtgenoot van J. T. M. Brand-
sen.
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SUPERMARKT

PRESENTEERT:

DE BETUWE

confiture of gold jam
DIVERSE SMAKEN

NU PER POT SLECHTS

Groente en Fruit
CHIQUITA BANANEN öft

per kilo %J\J

GOUDGELE ANDIJVIE AO

heef kilo 98

rMRDE UIEN öft

2i/2 kilo 89

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 45 _ft

per kilo slechts j \/

PANKLARE HUTSPOT . ft

500 gram 4*/

HEERLIJKE JAFFA SINAASAPPELEN -|/\O

72 stuks 198

HAGELWITTE BLOEMKOOL ^Q

voor \/O

GOLDEN DEL/CIOUS ftö

2 ki/o 98

CLEMENT/NES *|f\«
lri/n wnr»r I^^KV

HEERLIJK GEBAK f̂lB^^B^

MERGPIJPJES J09

Raak

C4SS/S

literfles van

738 voor
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Doos a 72 euro

f/essen C/asse

Roya/ B/ER

nu weer

575

NORM>5>JL PER PAK 7.22

MAV4N

CEVIT>»M

nu per f/es

van 794 voor

169

Literf/es

fT^LM^INSE

VERMOUTH

voor maar

298

NU

Zoete importwijn

DONNA ROSA

T, 6 liter

van 450 voor

398

«r
Jampot

HAAS

AUGURKEN

nu per pot

119
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«t
RAAKSINAS J9)

/
VAN 7.02 VOOR JH7 ^^F^
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BIJ AANKOOP VAN f 10,- BOODSCHAPPEN

1 grote superreep
CHOCOLADE

VOOR MAAR

P/oer Junior

GEBAK

normaal 120

nu voor

89

Joosfen

KOFFfEKOEK

van 735

voor

119

70 stukken

MILKY

WAY

voor maar

169

De Heer

M'JSKETFLIKKEN

nu

per bakje

119

Pak

GEVULDE

KANO's

geen 105 maar

89

Groot pak

LANGE

VINGERS

voor

69

HEERLIJKE

MOCCA WAFELS
NORMAAL PER PAK 100 NU SLECHTS

Veluco

APPELMOES

literblik 79

E/k 2e blik

49

Liferbffk

ERWTEN

WORTELEN 72

E/k 2e blik

49

Blik a 4 stuks

GEHAKT-

BALLEN

voor slechts

119

Beker

RINSE

APPELSTROOP

voor

69

Del monte

PERZIKEN

litersblik van

238 voor

198

Voor de kinderen

voor

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

FIJNE VERSE WORST

HACHEEVLEES

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

BOTERHAMWORST

BOERENMETWORST

LEVER

HAM

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98

258

328

338

438
750 gram

750 gram

700 gram

750 gram

69

89

89

709

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

^ KOEKJESMELANGE

nu per pak

L4SS/E TOVERRIJST groot pak

van 733 voor

L/TERFL4KON W4S-4F 89

elke tweede liter

FOSFAATVRIJE ZEEPPOEDER

'Tricel' 3 kg

69

123

49

775



Aan allen die van onze
trouwdag een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, betui-
gen wij onze hartelijke dank
W. A. Weulen Kranenbarg
E. Weulen Kranenbarg-

van Emmerik
Zelhem, januari 1972
Palmberg 15

Voor de bewijzen van deel-
neming in welke vorm ook,
door ons ondervonden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze geliefde
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

JOHANNA FREDRIKA
KONING-VAN ARK

betuigen wij onze grote
erkentelijkheid.

Uit aller naam,
Familie Koning

Vorden, januari 1972
„De Kostede"

Voor de CH- en AR-kies-
vereniging zal a.s. vrijdag
om 8 uur in zaal Eskes
Dorpsstraat, optreden

Dr A. J. VERMAAT
lid van de Tweede
Kamer der Staten
Generaal

Onderwerp:
!)<> financieel-ekonomische
toestand van ons land

Ieder is welkom !

Te koop: 4 clubjes. Berend
van Hackfortweg 58, Vor-
den

Uiernetten
Wees zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoende
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk
ƒ 30,—; bij 5 stuks ƒ 28,—.
Franko thuis.

A. R. Wagenvoort
St all n richting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: Beste biggen.
J. W. Oortgiesen, Medler

Gevraagd ter overname:
(Jaskachel gaarne vermelden
merk, kapaciteit en prijs.
Aangeboden: Davonette ko-
lenkachel nootjes 5.
Brieven bureau Contact

Te koop: l houten garage
5 x 3 m fundering beton-
blokken; l kippenhok 10 x
3,5 m; 2 stuks 1-roedige ber-
gen waarvan l z.g.a.n.; l
Koltex schrikdraadtoestel;
l bietensnjjder. B. Zents,
Ganzensteeg, Vorden

Te koop: Biggen.
J. Wesselink, 't Elshof

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STDERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Olietanks extra
zwaar 1200 1. ƒ 125,-
Grondtanks
3000 1.
exkl. BTW ƒ 450,-
Vraagt inlichtingen
over een centrale ver-
warming

G. WEULEN
KRANENBARG

Tel. 1217 en 1811

Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht van
het plotseling overlijden van onze oud-mede-
werker en -kollega, de heer

G. J. JANSZEN

Wij zullen de beste herinneringen aan hem
blijven bewaren.

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden
op 22 januari 1972.

Direktie en personeel
Rijwielfabriek EMPO
H. B. Emsbroek N.V.

Vrijdag 4 februari a.s. bestaat ons bedrijf 40
jaar.

De heer en mevrouw V. J. Dostal vieren dan
tevens hun 35-jarige echtvereniging.

Receptie in de zaal van hotel Bakker te Vorden
van 16.30 tot 18.30 uur.

DOSTAL'S AANNEMINGSBEDRIJF
Onsteinseweg 20, Vorden

UITNODIGING
voor alle leden en huisgenoten voor de

gez. kulturele avond
van de

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
GMvL en Jong Ge/re

op vrijdag 28 jan. om 20.00 uur
in zaal 't Wapen van Vorden

Spreker W. Morman:

Onderwerp: 'Zuid Amerika opnieuw ontdekt'

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBAKTS CALVIL

GOLDEN DELICIOUS v.a. ƒ 3,50
per kist

STOOFPEREN

A.s. zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEVI'S EN WRANLER

corduroy pantalons en jackets

LEVI'S BLUE JEANS

de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

De verzorgster van kleding en
linnengoed op 'Het Enzerinck'

is in het huwelijk getreden en gaat
onze dienst verlaten.

WIJ ZOEKEN VOOR HAAR EEN

opvolgster
Deze werkzaamheden vereisen een
volledige dagtaak.

Indien u voor deze funktie belangstelling heeft,
kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met

Mevrouw Ottens,
Almenseweg 60 te Vorden
tel. 05752-1372 om een afspraak te
maken voor een gesprek waarbij alle
gewenste inlichtingen kunnen
worden verstrekt.

Verpleeginrichting
Huize 'Het Enzerinck' Vorden

EN PARTIJEN
HET ADRES VOOR BRUILOFTEN

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Centrale verwarming
om ze/f te bouwen,
overal alles heerlijk warm!

Vraag vandaag nog alle inlichtingen.

A. B. NIJENHUIS
Vorden - De Steege 5 - Telefoon 05752-1843

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GRV GEBR.BARENDSEN VDRDEN
VM DBF H

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

verzoekt u vriendelijk de

kontributie 1972
ad f 15,-
voor l februari over te maken op
bankrekening 3664.04.962 bij Coöp.
Raiffeisenbank of op postgiro 847903
t.n.v. Groene Kruis.

Na l februari wordt u een kwitantie
aangeboden verhoogd met inkasso-
kosten.

Denkt u er wel aan dat de kontributie ƒ 15,—
bedraagt. Zij die reeds ƒ 12,50 hebben betaald,
worden verzocht alsnog ƒ 2,50 over te maken.

Het bestuur.

HUDORA

ZONDAG 30 JANUARI

orkest

HET
HAMELAND COMBO

CORDIA
HENGELO (GLD.)

°3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

H.H. Landbouwers

Wij bevelen ons beleefd aan voor

maïspoten
Zij, die pootmais wensen s.v.p.

spoedig opgave

aantal ha wegens beperkt aanbod

B. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

Weekend
aanbieding!

M EIS JESC AM ISO LES
2 stuks 3,60

MEISJESSLIPS
2 stuks 3,-

JONGENSSINGLETS
2 stuks 5,-

JONGEN SS LI PS
2 stuks 5,-

UW ZAAK

WONINGtNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

LITERSBLIK ERWTENSOEP MET WORST 149

KUIFJE WELI MARGARINE van 59 voor 54

POT ORANGE MARMELADE JAM van 128 voor 98

LITERSBLIK ERWTEN-WORTELEN 59

LITERSFLES APPELSAP 69

FAMILIE/AK SPAR CHIPS van 98 voor 79

LITERSFLES WINNER KOFFIEMELK 759

BLIK SPERZIEBONEN GOUD van 110 voor 89

150 GRAM SNIJWORST 108

ROOKWORST van 125 voor 109

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 145

5 KILO KLEIBINTJES 98

REMMERS
DE SPAR1

KOPEN BIJ DF SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP.

supermarkt
Zutphenseweg 41

Heropening
Donderdag 27 januari

om 8.30 uur beginnen

we weer met de

verkoop in onze

gemoderniseerde

winkel

Speciale
heropeningsaanbiedingen

KLUVERS
voeder en vissport
ZUTPHENSEWEG 53 VORDEN TELEFOON 1318
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't ffoge 24
Telefoon 1394

ECHTE
BAKKER

KPO
De KPO Kranenburg-Varden heeft een nieuwe presi-
dente, nl. mevr. Huinink-Grobben die mevr. Cuppers-
Besselink opvolgde als 4e pres. van de 22 jaar bestaande
afdeling van de KPO.

De vergadering werd geopend door mevr. Huinink die
de leden een goed nieuwjaar toewenste. Mevrouw Koers-
Gerritsen en mw. Scholten- van Delen brachten notulen
en jaarverslag. De afdeling telt thans 80 leden die met
de kerstavond een waardig besluit hadden van het jaar
1971 dat vele aktiviteiten kende.
Mevr. Nijenhuis-Eggink kon een batig saldo melden
waarna bestuursverkiezing.

Mw. Cuppers dankte de scheidende voorzitster mw.
Huinink voor het vele werk dat zij verricht heeft en
bood haar een passend kado aan. Mw. Huinink dankte
voor de lovende woorden en de goede samenwerking
met het bestuur. In de vakature werd voorzien door
verkiezing van mw. Lichtenberg-Hilderink.
Na de pauze hield mw. Balgebind van de Stichting
Huish. Voorl. een inleiding over 'Wat is konsument en
voorlichting'. Zij wees op misleidende reklame, zette
uiteen wat keuren en merken betekend en waarop
men bij aankoop moet letten.

Mevrouw Cuppers dankte voor de zeer leerzame avond
en deelde mee, dat hoveniersbedrijf Kettelarij de vol-
gende keer van de partij zal zijn. In maart komt pas-
toor Verwey spreken en in mei hoopt men het uitstapje
te maken.

Rector
Pans

Maastricht
overleden

Donderdag 20 januari is nog vrij onverwacht te Maas-
tricht overleden rector J. Pans ofm, die van januari
1965 tot augustus 1971 parochieherder was van de
Christus Koningkerk te Vorden. De rector, die op eigen
verzoek om gezondheidsredenen door kardinaal Alfrink
eervol ontslag werd verleend, werd vanaf augustus 1971
assistent van de parochie O.L. Vrouw Sterre der Zee
te Maastricht.

l>n milde parochioTOrder i.s heengegaan, luvl
de Vordense gemeenschap zal hem dankbaar herdenken.
Maandag 24 januari had in Maastricht de plechtige
uitvaart en begrafenis plaats en woensdagavond 26 ja-
nuari werd er in de parochiekerk van Christus Koning
te Vorden een requiemmis tot zijn nagedachtenis opge-
dragen door deken J. Moorman met assistentie van pa-
ter Sutorius en pastoor Van Berkel.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

26 jan. NVEV vergadering in zaal Leemreis
27 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
29 jan. Film Jeugdsoos
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH

in café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"
3 febr. Gespreksavond Jong Gelre in café Bloe-

mendaal
7 febr. EHBO-lezing rayon Zutphen

10 febr. Operette-avond OLS dorp
10-17-24 Jong Gelre kursus fotograferen o.l.v. de
februari heer Reesink uit Zutphen
11 febr. Operette-avond OLS dorp
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. NVEV Veilig Verkeer in zaal Bruggink
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum
15 febr. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
16 febr. Jaarvergadering Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
24 febr. Jaarvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
17 mrt. Jong Gelre quizavond in ,,'t Wapen van

Vorden"
15 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
12 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vredestein nieuws
EERSTE IDEE-BELONING IN 1972
BIJ VREDESTEIN IN DOETINCHEM
'Wij hopen dat in 1972 meerdere malen te mogen be-
leven!' Dit waren de woorden van direkteur Ir J. Ba-
rentsz die tijdens een korte bijeenkomst op zijn kan-
toor de eerste idee-beloning van dit jaar overhandigde
aan een 2-tal medewerkers
De gelukkigen waren de heren H. Bergevoet en B.
Hageman werkzaam in de karkasafdeling.
Hun inmiddels met sukses in de praktijk toegepaste
idee werd beloond met de aantrekkelijke som van ƒ 680

die gelijkelijk tussen beide heren verdeeld werd.
De heer Barentsz wenste de heren geluk met dit resul-
taat en dankte de ideeënbus kommissie voor de zeer
vakkundige beoordeling en behandeling van het inge-
zonden idee.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Ledenvergadering
In zaal Eskes hield de afd. Vorden van de Ned. Chr.
Vrouwenbond haar eerste ledenvergadering in het nieu-
we jaar met als spreekster mevr. Wigman uit Does-
burg. Deze gaf een uitstekende kookdemonstratie waar-
in zij met vaardige hand verschillende gerechten be-
reidde. De dames mochten niet alleen kijken en luiste-
ren, maar ook proeven, wat natuurlijk zeer in de
smaak viel.

KERSTPUZZEL
Willen de prijswinnaars van de Kerstpuzy.les hun
prijzen met spoed afhalen, doch uiterlijk 31 jan.
a.s. Na deze datum vervalt de prijs.

Redaktie

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. l maart 1972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk met subsidie ad ƒ Ï5 f- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
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 maandagavond van
7-0 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCH* OMRO"P

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-„Santlago"
met scJiroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-,,Valencia"
vanaf maat J|̂ net schroef doppen.
ca. v.a. ĵ B>°
Adldas-,,Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

VVV Vorden
Wie wil het komende
seizoen rog wat verhuren?

Kamer-, lufs, gedeelten woning,

pension of

I f eb ruar i M VVV
Zut j> - Vorden - Telefoon 1386

VOOR

heren
weekenders
IS UW ADRKS .

WONING,NRICHTTNO*
MANUFACTUREN

H E LM IN K
•VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Loodgietersbedrijf TAKKE

/'.'e /Qodg-'efe -swerken

Verkoop gaskac/ie/s

Aanleg cenfr. verwarming

l;( Leefd

WILLY WEULEN KRANENBARG

Palmberg 15 - Zelhem - Telefoon 08342-1364

AUTORIJDEN
GOEDKOOP

TANK

MERKBKNZINE

tegen vrije prijzen
Tankstation Enkweg

(i. VVEULEN
KRANENBARG

Gebruikte rode
verbeterde

Hollandse
pannen

afgehaald 5 et. p. st.

Doe-het-zelf
centrum
Harmseei

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

VOOR UW

drukwerk
naar

Drukkerij
Weevers

Bespreek nu
uw vakantiereis!
WIJ BOEKEN O.A. VOOR:

Hotelplan

Centouri/Sunliner

Rentahome
(bungalows en appartementen J

Rederij Ketel (Rijncruises)

Stoomvaart Mij Zeeland
(vakantiereizen naar Groot Brittannië)

Ned. Spoorwegen

Geld. Tramwegen

LKJGKN DIVERSE REISPROGRAMMA'S
VOOR U KLAAR

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 . Ruurloseweg 21 ~ Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond



2e blad Contact 27 jan. 1972

Bomen in Oost-Gelderland

PLEIDOOI VOOR IPLATAN
STADSLAANBOMEN BIJ UITSTEK

Wat is dat voor een boom, die koningen en legeraanvoerders, kruistocht-
ridders, redenaars en staatslieden en zelfs de L/ondense kerkeraad uit hun
dagelijkse doen kon brengen en die oorzaak was dat een machtig leger van
1.700.000 man tot stilstand werd gebracht? Xerxes, koning van Perzië,
was met zijn imposante krijgsmacht op weg om Griekenland te slaan:
,,met de scherpte dos zwaards". „Aan de spits van mijn snelle troepen zag
ik bezijden de heirbaan een machtige boom, wiens hoofd was gekroond
gelijk het hoofd des konings. Terstond liet ik de ijlmars stilhouden, de
machtige bewegingen van mijn legers bezwoer ik, de spoed had een einde.
Ik liet mijn mannen halthouden om de hoge schoonheid van Platanus te
bewonderen".
Xerxes vergat die dag het doel van zijn leger en de noodzaak het snel te
laten optrekken. Toen de generaals er eindelijk in slaagden de koning bij
de boom weg te krijgen, liet hij de takken van de plataan behangen met
gouden kettingen. Ook liet hij de beeltenis van de boom in een gouden
munt ^laan, die hij voortaan aan een ketting van 't fijnste goud om zijn
hals zou dragen.

Het zal allemaal wel wat overdreven zijn, maar een feit is dat velen in
verrukking werden gebracht, bij het voor het eerst aanschouwen van de
boom, wier bakermat Klein-Azië is, Korinthe, Cyprus, Rhodos en Grie-
kenland. Men zegt dat de Griekse redenaars en staatslieden uit achting
voor des platanen „statig en trots hoofd" in de namiddag hun arbeid on-
derbraken en hun tuinen inliepen teneinde hun platanen ,,te verfrissen en
stam en wortelen een flinke scheut wijn te offeren". De botanikus Gerard
schrijft in zijn „Groot Kruidenboek", dat ,,de ondervinding ons heeft ge-
leerd, dat wijn de wortels der platanen zeer aangenaam is, terwijl wij ook
reeds wisten dat bomen gaarne wijn drinken". Zeker, ze zullen er zelf ook
wel meerdere glazen op gedronken hebben alvorens in de_ schaduw van de
boom een siësta te houden, maar dat doet aan hun mededeelzaamheid en
achting voor de platanenfamilie niets af.
Van Italië uit is de plataan al in de zestiende eeuw en daarna van land tot
land gebracht en van stad tot stad. Ook naar ons land, naar Amsterdam,
o.a. (Ceintuurbaan), Utrecht, Den Haag, naar Apeldoorn, Zutphen, Oos-
terbeek, De Steeg, Ellecom, Doetinchem, Dieren, Terborg, Duiven, Warns-
veld en Zeyenaar, om eens een aantal plaatsen te noemen.

Kr zijn drie soorten platanen, de oosterse, Platanus Orientalis, de westerse,
uit noordoost Amerika, Platanus Occidentalis, en kruisingen van deze
twee, onder andere de Platanus Acerifólia. Maar laten wc eerst eens na-
gaan, om welke boom het hier precies gaat en hoe wij als leken deze
merkwaardige boom kunnen herkennen. Het meest opvallende kenmerk
vormt de in de herfst afvallende schors, waardoor grote of kleinere gele
plekken op de groene stam en op de takken zichtbaar worden. Bij de
oosterse plataan zijn dat grote plakken, plakkaten, bij de westerse kleinere
plekken. Maar een enkele esdoorn heeft deze eigenschap eveneens, waar-
door verwarring ontstaan kan tussen deze ahorn en de plataan, terwijl
ook de bladeren van de esdoorn, althans van de Acer platanoides op het
eerste gezicht althans veel op die van de plataan gelijken. Vandaar ook
al dat de schrijver Wildenow sprak over de plataan als de „Platanus Ace-
rifólia", vrij vertaald: „de esdoornbladige". De kleur van de esdoornbladen
is echter dofgroen, aan de ene kant, terwijl de plataan bladeren heeft die
nagenoeg aan beide kanten helder groen zijn. Ook zitten de plataanbla-
deren alléén en niet paarsgewijs aan de takken, zoals bij esdoorns het geval
is. Aan de vruchten kent men de boom, zegt het spreekwoord. Dit geldt
zeker voor de plataan, aan wiens zwarte ronde bolletje u hem altijd van

doorn kunt onderscheiden: als u aan zijn bijzonder samengestelde
bloemen niet genoeg zoudt hebben. Deze bloemen zijn heel klein, de vrou-
welijke zijn roodachtig van tint, de mannelijke geelgroen, nog kleiner dan
de vrouwelijke. De bladeren van de oosterse plataan zijn wat kleiner en

Weer een

Contact-Special!

ook wat dieper ingesneden. Het is een aanvankelijk behaard blad dat laat
ontluikt en in juni-juli zijn beharing verliest. Dan gaan deze heel dunne
haartjes door de atmosfeer dwalen en kunnen ze, net als kapok of stuif-
meel van grassen of van rogge, op de slijmvliezen van lijders aan hooi-
koorts prikkelend werken. Het is dan ook werkelijk het enige nadeel dat
van sommige platanen te zeggen valt, - echter niet van de westerse die
z'n beharing behoudt. Er zijn weinig echte, onversneden, oosterse platanen
over, zij vinden in het zuiden een beter klimaat. Er zijn veel kruisingen
ontstaan. Opvallend is de betrekkelijk geringe hoogte van de oosterse
plataan, zijn korte, gedrongen en toch helemaal tot in de top doorlopende
stam, de grillig gebogen takken en de soms zeer zware voet, als stond de
boom op een sokkel. Zie de oude oosterse plataan bij Den Bramel. Zo een
staat er ook voor het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen.

Een machtige plataan met een kroondoorsnede van cirka vijfenveertig
meter staan achter de camping van baron Von Mengden van de Wientjes-
voort. Hier evenwel een gevorkte stam, grote bladeren en waarschijnlijk
een kruising tussen de oosterse en de westerse, zoals ook het geval is met
platanen aan de Sophialaan en de Molenstraat te Apeldoorn. De mooiste
platanen, Den Bramel, Wientjesvoort, 't Meenik, staan veel te veel in het
donker. Platanen behoeven liefst alzijdig licht. En losse grond! De plata-
nen aan de Wilhelminastraat in Zevenaar waren dit jaar nogal rigoreus
gesnoeid, - ze kunnen er tegen. Zoals ze ook bestand zijn tegen stof, uit-
laatgassen, fabrieksrook en de bijgevolg vaak stinkende atmosfeer van
steden en hun toegangswegen. Daar waar de wortels in aanraking komen
met aardgas dat uit oude stadsgasbuizen dringt, daar moeten ook de pla-
tanen bij honderden in ons land het loodje leggen. In Almelo gaat een
plataan dood, omdat er rondom zijn voet is geasfalteerd - gevolg: zijn
wortels verstikten! Overigens is de plataan bij uitstek geschikt als laan-
boom in de steden, evenals csdoorn, kastanjes, linden en iepen, afgezien
dan van de iepziekte, terwijl op het platteland, meer berken, lijsterbessen,
wilgen en populieren voorkomen.

Van deze ongeschreven wet moest niet al te zeer worden afgeweken! Valt
< l < > iep vaak weg door genoemde schimmelziekte, dan is het aanbevelens-
waardig als vervanger eens te denken aan esdoorns, met name aan de
zilveresdoorns. Met kleinere sierbomen zal men in de stadskernen en ook
langs de toegangswegen der stad geen aanvaardbare oplossing kunnen
vinden. Mogu^^n bepaalde redenen bomen niet al te zeer uitgroei^fcdan
kan men torSReter grotere soorten afknotten, inplaats van sierbooWpjes
te planten. Zo heb ik in Parijs langs tal van straten afgeknotte platanen in
güsign:ilcurd. En wie de oude platanen in Londen heeft gezien kan begrij-
pen waarom ooit eens een Londense kerkeraad, meer bomenminnend dan
deskundig, een, beloning uitloofde voor ieder die aanwijzing kon geven tot
aanhouding ^Bde booswichten, die de schors vtn de platanen besc
door er plakken af te halen . . . Zulke forse, zij het afgeknotte
geven een veel krachtiger en artistieker effekt dan met het planten van
kleinere sierbomen verkregen wordt. Deze sierbomen horen veel meer thuis
in de sfeer van de plantsoenachtige beplantingen, die nuttig kunnen zijn
als ze tussen nieuwe woonblokken worden geprojekteerd, maar niet als
voortzetting op de belangrijke verbindingswegen en de hoofdwegen naar
do binnenstad. Ze zijn meer keurig dan karakteristiek, wel vriendelijk
maar zonder allure. Wie de vroegere bomenaanplant van oude steden als
Zwolle eens onder de loep neemt, ontdekt een duidelijk rationeel karakter.

De bomen werden in rijen geplant, cffektief de begrenzing van een plein
of van de loop van een weg markerend. Zo werden de belangrijkste toe-
gangswegen (in tegenstelling tot de gewone wegen) met dubbele of zelfs
vierdubbele bomenrijen beplant. Grachtengordels zonder bomen zouden
slechts „water" betekenen. Maar met strakke, aaneengesloten bomenrijen
wordt het markante typische verloop ervan zichtbaar, wordt een dimensie
meer verkregen en om zo te zeggen een vertikaal accent gelegd. Vooral
nieuwe stadswijken bieden vele mogelijkheden tot aanééngsloten royale
boombeplanting. Het meestal weinig homogene beeld van hoog- en laag-
bouw kan een verbinding, een „trait-d'union", van dergelijke aaneenge-
sloten rijen niet ontberen. Voetgangerslanen, vooral naast de grote toe-
gangs- en verbindingswegen, van enkele of dubbele bomenrijen voorzien,
geven een gevoel van intimiteit, waardoor de voetganger zich, ondanks
de nabijheid van rijdende auto's, toch op eigen terrein voelt. Een in onze
tijd veel voorkomende misvatting is dat bij het planten van bomen in rijen
de afstanden tussen de bomen 10 tot 12 meter zou moeten zijn inplaats

van 4 tot 5 meter zodat elke boom goed kan uitgroeien. Eén ding wordt
daarbij over het hoofd gezien: het kenmerk van een bomenrij is juist dat
de boom niet afzonderlijk van belang is. Bij het zien van de 18e eeuw.se
beplantingen als de oude Middachterallee, komt nooit de gedachte op aan
een verzameling van losse bomen. Het verschijnsel, dat in onze tijd bijna
geen dubbele bomenrijen meer worden aangeplant, hangt wellicht met
bovengenoemde misvatting samen.

Het bomenbezit kan naast de voordelen van luchtzuivering, geluiddemping,
verkeersscheiding en daardoor een gevoel van veiligheid, een belangrijke
bijdrage leveren tot het stadsschoen en daarmee tot de dagelijkse levens-
vreugde van velen. Het is te hopen, dat in een tijd, waarin vele land-
schappen door ruilverkaveling (én massaal bomenrooien) ontluisterd wor-
den, ook in de steden het geboomte de plaats zal krijgen, die het toekomt.
Daarbij horen dan zeker de standvastige en tegen stof en vuil zo goed
toegeruste platanen, die tot ver in de herfst nog goudig blad kunnen dra-
gen en in de wintertijd een sfeer van doorgaand leven wekken, juist door
de verandering van hun schors. Verhalen als van de enorme plataan van
50 meter stamomtrek te Oonstantinopel, die met zijn kroon aan het hele
kruistochtleger van Godfried van Bouillon schaduw verleende, zijn zijzonder
aardig. De hedendaagse werkelijkheid echter van een prachtige platanen-
rij, die hun lichte, losse en breeduitstaande kronen in het water van een
gracht (Utrecht «'ii /utphen), weerspiegelen, is voor onze jeugd van meer
belang dan de op zichzelf wel interessante verhalen der ouden.

(Overdruk Graafschapbode) HENRI VAN DORSTEN
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Burgemeester A. E. van Arkel
wil Vorden niet meer uit

Volgende week dinsdag is de heer A. E. van Arkel 25 jaar burgemeester van Vorden. Naar aanleiding van
dit heuglijke feit hebben we de heer en mevrouw Van Arkel dezer dagen in hun nieuwe huis aan de Wil-
lem Alexanderstraat opgezocht, waar we bijzonder gastvrij werden ontvangen. De heer Van Arkel toonde
zich een enthousiast causeur, waarnaar het prettig luisteren is.

NIET NAAR DUITSLAND
Alvorens hij in 1947 in Vorden tot burgemeester werd
benoemd, was hij in 1926 werkzaam op het gemeente-
huis te Ruurlo, waar zijn vader in 1917 burgemeester
was geworden. In zijn Ruurlo-periode slaagde de heer
Van Arkel voor de akte middelbare staatsinrichting.
In 1939 werd hij benoemd op het gemeentehuis te
Weesp. Hier kreeg hij de afdeling militaire zaken en
burgerlijke stand onder zijn hoede.

Toen in 1940 de oorlog met Duitsland uitbrak had het
er alle schijn van dat de heer Van Arkel bij de Wehr-
macht zou worden ingelijfd. „Gelukkig kende ik een
dokter waar ik zeer bevriend mee was. Door zijn toe-
doen had ik opeens een „hartkwaaltje" en werd ik
afgekeurd. Dit was in 1943".
Toch leek het uitstel van exekutie maar opnieuw was
de heer Van Arkel de Duitsers op gegeven moment
te snel af, want toen er weer „inlijving" dreigde stap-
te hij op een ochtend om vijf uur op de fiets en trok
naar de Achterhoek. (Zou toen reeds de liefde voor
het fietsen zijn geboren?)

Een paar jaar was de heer Van Arkel toen onderge-
doken in o.a. Geesteren, Haarlo, Markelo. „Uit mijn
Ruurlo-tijd en uit de tijd dat ik was ondergedoken,
stamt mijn liefde voor het platteland. Mangels trekken,
gruppe uutmesten, knollen plukken, allemaal werk-
zaamheden die ik met liefde deed. De mensen die mij
onderdak verschaften zeiden dan ook: „Wie bunt ok
zo kundig met oe".
Na nog een poosje in kamp Westerbork te hebben
doorgebracht, keerde de heer Van Arkel in augustus
1945 naar Weesp terug.

WAARNEMEND BURGEMEESTER IN NEEDE
„Op 4 augustus 1945 ontving ik een brief (ik had bij
minister Beel al eens mondeling gevraagd om een
burgemeestersbaantje) waarin stond of ik me een
baantje als waarnemend burgemeester van Neede
„zou wiHen laten welgevallen". Moet je nou eens om
komen „laten welgevallen".

„Enfin, je begrijpt dat ik deze benoeming enthousiast
'heb aangenomen. In 1947 kreeg ik toen de kans om
burgemeester van Vorden te worden. Burgemeester
van Neede zat er nl. niet in. De raad bestond voorna-
melijk uit socialistische leden en er moest een socia-
listische burgemeester komen, vandaar."

„Destijds was in Neede de heer H. W. Sprik wethou-
der en bij mijn vertrek naar Vorden hebben we elkaar
uit het oog verloren. Wie schetst mijn verbazing toen
ik dezer dagen een briefje kreeg van de thans 86-
jarige heer Sprik die schreef dat hij me nog een be-
kentenis moest doen. Het bleek nl. dat hij een belang-
rijke vinger in de pap heeft gehad bij mijn benoeming
hier in Vorden."

VORDEN-PERIODE
„Toen ik dus in 1947 in Vorden kwam, telde men hier
5400 inwoners. We zaten vreselijk omhoog met de
woningbouw. De eerste woningen die na mijn komst
gebouwd werden, waren vier blokken van twee wo-
ningwetwoningen aan de Julianalaan. In feite is er in
al die jaren met het woningprobleem niet veel veran-
derd. Weliswaar telden we op 5 februari 1971 7000
inwoners, het woningprobleem is nog lang niet opge-
lost. Realisering van het plan Brinkerhof (waar t.z.t.
plaats zal zijn voor ca 800-900 woningen) is dan ook
mijn grootste wens. Hoelang dit allemaal gaat duren
(aankoop grond etc.) is op dit moment nog niet te
zeggen. Besprekingen zijn volop gaande. Ik vind het
ontzettend leuk dat de gemeente groeit en ik geloof
dat wij in Vorden niet mogen klagen."

VEEL TOT STAND GEKOMEN
In de 25 jaar dat de heer Van Arkel burgemeester van
Vorden is, is er ontzettend veel tot stand gekomen,
waarbij hij er wel met klem op wees dat dit alleen
kon geschieden door samenwerking op velerlei ter-
rein. „Als je nl. geen goede wethouders en raad hebt,
bereik je niets".

Zo is in Vorden het bejaardencentrum De Wenme ge-
bouwd, de landbouwhuishoudschool. Van het zwem-
bad (thans ook verwarmd) heeft men een cirkulatiebad
kunnen maken. Het Molenplan, plan Boonk, plan Zuid,
uitbreidingsplan Kranenburg en Medlertol is tot stand
gekomen. Alle scholen zijn gerestaureerd, terwijl vijf
kleuterscholen werden gebouwd. Verder heeft Vorden
de beschikking over een prachtig industrieterrein. („Ik
ben voorstander van „schone" industrie. Bovendien
moet de industrie niet kwetsbaar zijn, zoals bv. in
Neede met zijn textielindustrie.")

Voorts is in Vorden elektrifikatie en waterleiding ge-
realiseerd. De kom van het dorp is aangesloten op
het aardgasnet. In 1967 werd de rioolwaterzuiverings-
installatie gebouwd. Er werden drie spaarbanken ge-
bouwd t.w. Nutsspaarbank, Amrobank en de Boeren-
leenbank te Kranenburg. Zandwegen werden verhard.
Het brandweermateriaal werd aan de eisen van deze
tijd aangepast. De laatste jaren zijn de westelijke en
oostelijke rondweg gereed gekomen.

Bijzonder trots is burgemeester Van Arkel dat er op
het gebied van de rekreatie in de afgelopen jaren veel
tot stand is gekomen. Het aantal vakantiegangers
neemt jaarlijks toe. Vorden beschikt naast een aantal
zomerhuisjes over een kampeercentrum in het ge-
meentebos (Verkijk) en de kampeerterreinen Pellen-
berg en Berenpas.

MEER BURGERVADER DAN BURGEMEESTER
„Ik ben van mening dat de beste eigenschap van een
burgemeester is dat hij zich meer manifesteert als
burgervader. Met andere woorden hij moet iemand
zijn waar je niet tegenaan kijkt. Vandaar dat mijn
vrouw en ik altijd zo ontzettend graag naar de feesten
van de buurtverenigingen gaan. Ook „gouden bruilof-
ten" slaan we nooit over. Je staat dan midden tussen
de mensen. Tegenwoordig komt alles veel te veel in
de politieke sfeer te liggen. Ik ben helemaal geen lief-
hebber van politiek. Alle partijen zijn me even lief, ik
luister en stel me objektief op."

NOOIT GESOLLICITEERD
„De 25 jaar dat ik in Vorden ben, heb ik nooit gesol-
liciteerd naar de funktie van burgemeester in een
grotere gemeente. In de eerste plaats zou ik bv. aan
de andere kant van de IJssel niet kunnen aarden. Ik
voel me hier echt thuis. Als ik gepest was, dan was
ik natuurlijk wel weggegaan."
„We hebben hier speciaal een huis laten bouwen en
blijf hier na mijn pensionering over twee jaar abso-
luut wonen. Ook mijn vrouw heeft het ontzettend naar
haar zin in Vorden en wil beslist niet meer weg. We
houden beiden van de natuur en dat vind je hier in
overvloed. Bovendien zijn de Vordenaren bijzonder
hartelijke mensen. Toen ik acht jaar geleden zeer erns-
tig ziek was en ruim zes weken in het ziekenhuis
moest blijven, stond er elke avond, dankzij de initia-
tieven van de plaatselijke middenstand en VVV, een
auto voor de deur om mijn vrouw naar het ziekenhuis
te brengen. Dat heeft ons zeer getroffen."

VVV-AKTIVITEITEN
In al die jaren heeft het werk voor de plaatselijke
VVV de heer Van Arkel de meeste voldoening ge-
schonken. Vanaf 1947 is burgemeester Van Arkel ge-
durende de maanden juli en augustus gids bij de we-
kelijkse achtkastelentocht. Zelfs zijn vakanties regelt
hij naar deze tochten. Zo'n 11.000 km heeft hij in
totaal langs de kastelen afgelegd.
„Ik heb hem altijd enthousiast terug zien komen, hij
beleeft er ontzettend veel plezier aan", vertelt mevr.
Van Ankel. „Ja", vult de burgemeester aan „ik ben nu
eenmaal geen chagarijnige bok". Voor zijn verdienste
ontving de heer Van Arkel vorig jaar van de Stichting
Fiets een gouden speld.

Vele onderncheidinpen werden uitgereikt

VEEL WANDELEN
Dat de familie Van Arkel sportief is aangelegd bewijst
wel het feit dat het echtpaar veel wandelt. Tripjes „per
voet" naar Ruurlo doen ze in nog geen 2 uren.
„Televisie kijken doe ik niet. Sterker nog, we hebben
zelfs geen televisietoestel. Ik ben van mening dat je
met televisie zo geleefd wordt. Vervelen doe ik me
thuis geen moment. Praktisch alle raadsverslagen uit
omliggende plaatsen lees ik. Je steekt er altijd wat
van op."

WAT DOET EEN BURGEMEESTER ?
,,Gek hé, maar dat vragen veel mensen zich af. Wat
zou een burgemeester toch de hele dag uitvoeren.
Onlangs was ik op een school met de inspekteur van
het lager onderwijs De inspekteur vroeg de kinderen
ook: „wat doet jullie burgemeester?" Wat dacht je
wat ze zeiden? Juist ja: „fietsen mijnheer".

„Gedeeltelijk waar natuurlijk, want iedere morgen,
alvorens ik naar het gemeentehuis ga, fiets ik door
het dorp om op de hoogte te blijven mét allerhande
werkzaamheden. Bovendien voel ik me hier zeer fit
bij. Veel van mijn tijd wordt in beslag genomen door
vergaderen. De mensen lijden tegenwoordig nu een-
maal aan vergaderziekte. Voor mij hoeft het allemaal
niet, je ontkomt er echter niet aan. ledere dinsdag
wordt er vergaderd met de beide wethouders. Daar-
naast vergen de vele funkties die de burgemeester
bekleedt veel van zijn tijd, nog afgezien van toespra-
ken etc. die hij bij bepaalde gelegenheden (recepties,
jubilea) moet houden."

Een greep uit de vele funkties: voorzitter Verkeer Voor
Vreemdelingen in Vorden; voorzitter zwembad In de
Dennen; voorzitter kommissie van toezicht lagere
landbouwschool; bestuurslid Groene Kruis; daarbui-
ten is hij voorzitter van de Vriga (Vereniging Rijwiel-
paden In Gelderse Achterhoek); direkteur van de H &
K Kunstweg; dagelijks bestuurslid Nazorgdienst in
Zutphen. Voorts heeft hij als vertegenwoordiger van
de gemeente Vorden zitting in de schooladviesdienst
in Doetinchem; Waterleiding Mij Oostelijk Gelderland
(WOG); Gamog te Zutphen en het regionaal woon-
wagencentra te Winterswijk. Een indrukwekkend lijstje
dat wellicht veel mensen duidelijk maakt da een bur-
gemeester in deze tijd niet met de handen over elkaar
kan gaan zitten.

RECEPTIE
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer
Van Arkel zal hem op dinsdag 1 februari van 16.00-
17.30 uur in „'t Wapen van Vorden" een receptie wor-
den aangeboden. De jubilaris verzoekt tijdens deze
receptie geen toespraken te houden.
Aan de receptie gaat een buitengewone vergadering
van de raad vooraf. Deze vergadering begint om
15.00 uur en wordt in de raadszaal gehouden.

RAADSVERGADERING
TOESPRAAK BURGEMEESTER
De raad van Vorden vergaderde dinsdagavond voltallig.
Aangezien deze vergadering de eerstee in het nieuwe
jaar is, sprak de voorzitter zijn nieuwjaarsrede als volgt
uit:
„In deze eerste openbare vergadering in het nieuwe jaar
wil ik gaarne, alvorens de behandeling van de raads-
agenda aan de orde te stellen, een kort overzicht geven
van de belangrijkste werken, die in 1971 van gemeente-
wege tot stand kwamen of in uitvoering werden geno-
men. Ook het jaar 1971 heeft zich gekenmerkt als één
van grote aktiviteit op velerlei gebied.
lic - tulking: Het aantal inwoners bedroeg op l januari
1971 6998. Er werden in 1971 118 baby's geboren. Het
aantal overledenen bedroeg 79. Er vertrokken 369 per-
sonen uit de gemeente, terwijl zich 452 personen in deze
gemeente vestigden, zodat het bevolkingscijfer op l ja-

j nuari 1972 7120 bedroeg. Een toename van de bevolking
met 122 personen nl. een geboorte-overschot van 39 en
een vestigingsoverschot van 83 personen. Er werden in
l i > < l 70 huwelijken gesloten.
Werkloosheid: Aangaande de omvang van de werkloos-
heid in deze gemeente kan ik u, op grond van recente
gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zutphen

> leien, dat het gemiddeld aantal werklozen in Vor-
den over 1971 11 bedroeg (0,8 procent). Vorig jaar 10
(0,7 procent). De gemiddelde werkloosheid in het ge-
west Zutphen bedroeg in 1971 1,1 procent (vorig jaar
l procent). Voor de gehele provincie Gelderland be-
droeg dit percentage in 1971 1,6 procent (vorig jaar 1,3
procent) en voor het hele land 2 procent (vorig jaar 1,5
procent).
Woningzoekenden: Het aantal ingeschreven woningzoe-

n, die een ekonomische binding met deze gemeente
hebben, bedraagt thans 119 (vorig jaar 86), het aantal
ingeschrevenen dat geen ekonomische binding met Vor-
den heeft bedraagt 106 (vorig jaar 111). Het aantal be-
jaarde woningzoekenden bedraagt uit Vorden 4 en van
elders 35, totaal 39. Het totaal aantal woningzoekenden
bedraagt 264 (vorig jaar 197).
Woningbouw: In 1971 kwamen gereed 34 woningwetwo-
ningen, 45 premiewoningen en 35 vrije sektorwoningen
totaal 114 woningen. Er werden 13 woningen afgebro-
ken. Per l januari 1972 zijn nog 60 premiewoningen en
27 vrije sektorwoningen in aanbouw. Helaas is de grond
voor sociale woningbouw in de bestaande uitbreidings-
plannen nu uitverkocht, zodat alles op alles gezet moet
worden om het nieuwe bestemmingsplan west (plan
Brinkerhof) van de grond te krijgen.
C.v'bomven: Aan Het Jebbink werd een openbare k leu te r -
school gebouwd. Het gemeentehuis werd inwendig ver-
bouwd. Op de gemeentewerf aan de Enkweg werd een
loods gebouwd. Het gemeentehuis en het gymnastiek-
lokaal werden van een nieuwe gasgestookte centrale

i.i-mingsinstallatie voorzien.
'«Vege!!, straten en paden: Aan verbetering van het we-
gennet in onze gemeente werd gestaag verder gewerkt.
Ik noem hier de verharding van de Schoolhuisweg, de
verlengde Eikenlaan, de Parallelweg Kranenburg, par-
keerplaats Schoenaker, parkeerplaats zwembad, ooste-
lijke rondweg met rijwielpad, spoorwego> i On-
steinse- en Brandenborchweg diepladervrij gemaakt, ge-

Pastorieweg en tt^ft>aden aangelegd achter de
woningen in het Molenplan en Boonk. Met de verhar-
ding van de Waarleweg is een begin gemaakt. Eei

van de Mispelkampdijk en de Oude Zutphen.-
is verbreed, terwijl een oppervlaktebehandeling van di-

wegen met bocht>|^fcredingen d.m.v. grindzand-
asfalt plaats vond. ^^
Bestemmingsplannen: Noodbestrating werd aan .u
in de Margrietlaan, Clauslaan, Van Vollenhovenlaan, Pa-
rallelweg Horsterkamp en gedeelte Banenkamp te Kra-
nenburg. Herstraat werden een gedeelte van Het Jeb-
bink, De Hanekamp, De Bongerd, Margrietlaan, De

i de Hendrik van Bramerenstraat. Trottoirs
werden aangelegd in een gedeelte van Het Jebbink, De
Stroet, Het Kerspel, De Steege, Het Gulik, De Bongerd,
Het Elshof, Het Vogelbosje, Het Molenblick, de Mar- j

ian, de Willem Alexanderlaan, Van Vollenhoven-
laan, de Staringstraat, de Beatrixlaan, de Parall'
Horsterkamp, de oostelijke rondweg, de Schoolstraat en ',
De Banenkamp te Kranenburg. Parkeerhavens kwamen
tot stand in de Van Bramerenstraat, de Berend van \
Hackfortweg, Het Jebbink, Het Kerspel, De Banenkamp
te Kranenburg, de Staringstraat, de Beatrixlaan, de
Horsterkamp, de Parallelweg aan de Horsterkamp, De
Stroet, Het Gulik, De Bongerd en de parallelweg Kra-
nenburg. Groenvoorzieningen werden aangebracht bij
Het Kerspel, Het Vogelbosje, Het Jebbink, Het Elshof,
De Bongerd, De Steege, de Staringstraat, de Van Vol-
lenhovenlaan, de Beatrixlaan, de oostelijke rondw<
parallelweg Horsterkamp en de parallelweg en De Ba-
nenkamp te Kranenburg.
Kioering: De riolering werd uitgebreid met het l
van een hoofdriolering in een gedeelte van de Christina-
laan en de parallelweg te Kranenburg.
Straatverlichting: Langs diverse wegen in de kom van
hot dorp werd straatverlichting aangebracht o.a. Hors-
terkamp, Het Jebbink, Het Kerspel, de Van Vollenho-
venlaan, de Margrietlaan, de Clauslaan, Het Gulik, Het
Vo-elbosje en Het Elshof. In het buitengebied werden
ook een aantal lichtpunten aangebracht.
Diversen: In het bestemmingsplan zuid is een gemeen-
schappelijke antenneinrichting tot stand gekomen. Aan
de Berend van Hackfortweg is een éénzijdig parkeer- j
verbod ingesteld.
Branden: 3 bosbranden, 2 binnenbranden fabrieken, l i
kippenhok, l schuur, l garage, l gasfles, l bermbrand
en last but not least 3 maal loos alarm.
Het door mij gegeven overzicht is in genen dele volle-
dig, ik heb mij beperkt tot het voornaamste, vele zaken
zullen ook dit jaar uw aandacht vragen.
Ik hoop dat wij, in eendrachtige samenwerking er in
zullen slagen, ook dit jaar veel tot stand te brengen,
dat strekt tot groter bloei en vooruitgang onzer genii cn-
te. Ik wens u allen in uw gezinnen en -in uw werk en
de pers een goed 1972 toe."
Een 4-tal ingekomen stukken werden voor kennisgeving
aangenomen. De begroting van de. Stichting tot Huis-
vesting van Bejaarden te Vorden over 1972 werd ver-
volgens goedgekeurd. De agenda vermeldde ditmaal een
groot aantal hamerpunten welke alle zonder hoofdelijke
stemming werden aangenomen t.w. de verordening tot
wijziging van de salaris- en loonverordening 1970, ver-
koop bouwterrein in plan Boonk aan het makelaarskan-
toor Peters NV te Zutphen voor een bedrag van
ƒ 105.600, . (Bij dit punt was de fraktie van de PvdA
niet eenparig mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg wenste
zich van stemming te onthouden, de heer Koerselman
stemde tegen dit agendapunt, terwijl de heer Bosch
zich overtuigd voelde door de toelichting van B & W en
dit volgens hem de beste oplossing was.)
Mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg inzake verkoop bouw-
terrein aan makelaarskantoor Peters NV te Zutphen:
„In de begrotingsvergadering is door alle andere frak-

ties in diverse toonaarden uitdrukkin n over < h
bezorgdheid inzake de woningnoodsituatie. Daarna is de
toestand nog verslechterd door de testamentaire beschik-
king van wijlen baron Van Westerholt. Hier komt uit
voort, dat in de komende drie jaar geen meter grond
voor sociale woningbouw beschikbaar komt. Een bouw-
terrein in plan Boonk, gelegen aan Het Vaarwerk, Het
Jebbink en De Steege en oorspronkelijk bestemd voor
openbare bebouwing als scholenbouw, sporthal of der-
gelijke, wordt nu uitgegeven voor de bouw van heren-
huizen. Onze fraktie kan zich hiervoor alsnog niet mee
verenigen."
Met de heer J. Deppe te Vorden wreden grontransakties

,eld en werd aan hem plm. 32 m- grond verkocht
terwijl de gemeente van hem aankocht een strook grond
van 59 m-, alles voor een totale koopsom van ƒ 1525,—.
Voor de bouw van een bungalow aan de Willem Alexan-
derlaan werd aan de heer H. Weesjes te Zutphen een
bouwterrein verkocht groot plm. 688 m- voor een totale
prijs van ƒ 25.000, .
Vet der ging de raad z.h.s. akkoord met het verlenen
van & krediet t.b.v. de openbare lagere school

: dorp in verband met het inrichten van een k l ;
lokaal door stijging van het aantal leerkrachten van 7
naar 8 per l december 1971 ten bedrage van ƒ 730,62.
Tevens werd voor genoemde school een extra krediet
verleend voor aanvulling van de aanwezige leermiddelen
v ei l,and houdende met stijging van het aantal leerlin-
gen in de klassen l, 2, l en 6 tot 'n bedr. van ƒ 778,05.
De raad ging akkoord met verhoging van de bijdrage
voor deelname aan het in te stellen bestuurskundig
onderzoek naar de meest wenselijke bestuursvorm voor
Twente en Oost-Gelderland van ƒ 0,10 op ƒ 0,15 per in-
woner, te betalen in elk van de jaren 1971, 1972 en 1973.
Ged. Staten van Gelderland hebben gedeeltelijk goed-
keuring verleend en gedeeltelijk de goedkeuring onthou-
den aan het door de raad d.d. 25 augustus 1970 vastge-

bestenuningsplan buitengebied 1970. Alvorens dit
punt in de behandeling te geven verzocht de voorzitter
aan de heer F. W. van Droffeliaar, stedebouwkundige
uit Arnhem, die mede ter vergadering aanwezig was,
om hierover een toelichting te geven. Nadat deze zijn
over eeu en ander had gegeven sprak de heer v. d. Wall
Bake als zijn mening uit dat dit plan een hersengym-
nasüek was van het allerergste soort vanwege de dool-

ai artikelen. De gemeentenaren dienden te weten
waaraan zij toe zijn. Verder voerden hierover nog het
woord de heren Kegelink, Lichtenberg, Mennink en
Tjoonk. Na een uur over deze materie te hebben gespro-
ken wem un e indel i jk heslist in beroep te gaan bij de
^roon tgen het b ' - s im t van lied. Staten en werd het
door de heer Van Droffelaar opgemaakte beroepsehrtf t
vastgesteld.
De raad stelde -ns vast liet bedrag per leerling

art. 55 bis van de LO-wet 1920 voor 19V2
115,49. Voor de bijzondere scholen werd ingevolge

genoemd wetsartikel over het jaar 1970 de navolgende
. ooriopig vastgesteld t.w. het verschil tussen

Ljjke Kosten ƒ 38.940,90 en de reeds beselÜK-
i i van ƒ 30.624,14 zijnde ƒ 8.316,7ü.

~ tal wekelijkse lesuren voor het geven van van-
.v-ijs over het jaar 19Y2 went vastgesteld op 4/7.

Vooits stelde de raau voorlopig va.si in , o e t l i a g mge-
art. 47 Ie lid Kieuteronderwijswet over bel jaar

.11) j O. Ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen wer-
den de exploitatievergoedingen over 1970 v;i

ig-t: voor de Nutskleuterschool ƒ 6.044,40 waarvan
en ƒ 5.717,75 dus alsnog uit te betalen

ƒ 320,65; voor de r.k. kleulei sebool Kranenburg ƒ 2.439,
sd ( reeds ontvangen ƒ 2.173,50 nog uit te betalen J l i i > ,
o U ) ; voor de prot. chr. kleuterscholen ƒ 12.195,48 (voor-
schot ƒ 10.518,75 nog uit te betalen ƒ 1.676,73).

. < d „mg akkoord met het voorstel van B & W tot
verharding van de Waarlerweg vanaf de Hengeioseweg
„Het Trouvée" tot en met het perceel van de heer U.
H. Breuker, Waarlerweg 8. De kosten zullen door de

belanghebbenden worden gedragen aan-
. 1 niet op subsidie van de kultuurtechnisebe dienst

en provincie kan worden gerekend. B & W stelden hier-
voor een bedrag van ƒ 34.000,— beschikbaar te stellen.
Met diverse eigenaren van grond, l i g . , - - n d e aan het
„zwarte wegje" tussen Het Wiemelimc en de Burge-
meester C , 11 werd na langdurige onderhande-
lingen overeenstemming bereikt tot grondtransakties
i.v.m. de aanleg- van het verlengde van Het Wiemelink
zodat thans tot aanleg van deze weg kan worden over-

an, tot blijdschap van B & W.
iot stelde de raad z.h.s. de begrot ing voor 1972

net gemeenteli jk grondbedrijf vast.
De voorzitter beantwoordde bij de rondvraag enkele
/ragen inzake lichtpunten door de heren Gotink en
Mennink gesteld. Hieruit bleek dat deze spoedig zullen
komen o l' reeds aanwezig zijn.

Bij monde van mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg werd na-
mens de: 1'vdA-i'niu.t ie het navolgende naar voren
bracht: „Rondvraag: wandelpad langs De Wehnn
Paslorieweg, de brug over de beek is erg gevaarlijk, er
liggen planken los, hier wordt veel door 65-plus.sers
gewandeld, kan er van gemeentewege niet wat aan de

virbet .erd worden of valt dit ook weer onder de
beruchte testamentaire beschikking. Er is een oplossing
voor de voetballende jeugd in plan zuid gevonden op het
speelveld naast het gymlokaal, is het ook mogelijk om
voor de zes tot twaalf-jarigen o.a. de meisjes een plaats-
je te vinden waar bv. gevoetbald kan worden, waar even-
tueel enkele voorzieningen aangebracht kunnen worden v
L.en suggestie: het ontmoetingsplein wat gekreeërd is
op de hoek Beatrixlaan-Margrietlaan en wat toch in de
eerste jaren niet gerealiseerd zal worden. In een beslo-
ten raadsvergadering heb ik al eens aangedrongen op
betere stoelen op de publieke tribune, vooral ook om de
trouwgelegenheden iets meer kachet te geven maar ze-
ker ook om onze vaste bezoekers van de raadsvergade-
ringen en de heren van de pers te gerieven. Deze enm-
sen laten tenslotte hun gemakkelijke fauteuil bij de tv
thuis leeg staan om ons aan te horen, daar mag wel iets
beten tegenover in de plaats staan dan die stoel waar
men nu op moet zitten.
Waar te weinig koek is, blijft het moeilijk verdelen,
maar verschillende woningzoekenden uiten de klacht
dat mensen van buiten Vorden, ja zelfs van buiten ons
land en ons werelddeel een woning aangewezen krijgen
in het komplex bejaardenwoningen en andere woningen.

l een en ander valt onder de woningstichting
„Thuis Best" hebben B & Wook nu nog een vinger in de
pap. Wij als gemeenteraadsleden kunnen op de woning-
toewijzing geen enkele invloed uitoefenen maar toch be-
vreemden ons de .feiten soms in hoge mate.
De vragenstelster kreeg te horen bij monde van de voor-
zitter dat het hem bekend was dat het zgn. Pastorie-
brugje. in een slechte toestand verkeerde doch dat her-
haalde malen hierover is gesc luwen aand e fam. Van
Westerholt van Hackfort evenwel zonder resultaat. Het
beste was volgens spreker dat mevr. v. d. Heide zeil '
eens pogingen daartoe wou aanwenden om tot een ver-
i .e t i r ing te komen. Zij bleek daartoe bereid.

(Niet gekorrigeerd) Re.l.


