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Afdeling Vorden van de G.M. van
Landbouw had weer goed jaar

In de jaarvergadering van de afdeling Vorden van de Geld.
Mij van Landbouw welke dinsdagavond in 't Wapen van
Vorden werd gehouden, sprak de heer C. Offerein (voor-
lichtingsdienst van de mij) te Rheden over het onderwerp:
„Ontwikkelingsmogelijkheden voor onze bedrijven, in ver-
band met rentesubsidie".

Hij behandelde deze materie vanaf het jaar 1945 tot 1950
waarin de noodzakelijke verhoging van de bodemproduktie
aan de orde kwam dat men trachtte te bereiken door inten-
sivering van het bedrijf, vanaf 1950—1960 volgde een be-
roepskeuzeverandering en verkreeg men meer industrievesti-
gingen op het platteland. De produktie in de pluimveehou-
derij steeg ook in deze periode van 3000 arbeidsuren per jaar
voor 1000 kippen (thans is dit cijfer 25000 kippen).

Vanaf 1960—1970 ontstonden ontwikkelingsmogelijkheden in
de akkerbouw, rundveehouderij en de varkenshouderij, ter-
wijl deze evolutie zich volgens spreker in de komende jaren
nog zal uitbreiden. Vooral de lonen zijn zeer gestegen vanaf
1963. Stel het aantal punten in dat jaar op 100, dan is dit
cijfer 254 voor 1972, de gebouwenkosten op 198 punten, de
melk op 133 punten, de meststoffen op 105, de waterschaps-
lasten op 157, de werktuigen op 138 punten. Werden in het
jaar 1971 5000 landbouwbedrijven beëindigd, in het afgelo-
pen jaar is deze beëindiging teruggelopen naar 1500. De oor-
zaak hiervan vond spreker in de formidabele ontwikkeling
en vakmanschap in de onderneming.

Vermogen in een bedrijf is een middel om de kost te kunnen
verdienen. De gemiddelde arbeidskostenstijging bedroeg vol-

gens spreker 8 procent. Ook speelt de gezinssituatie met stu-
derende kinderen een belangrijke rol in een landbouwbedrijf.
(Inter ing op eigen vermogen.) De landbouw is afhankelijk
van prijzen en struktuurverbetering van de bedrijven. Om
voor rentesubsidie in aanmerking te kunnen komen dient
het bedrijf in de akkerbouw werkzaam te zijn of in de rund-
veehouderij, 50 procent van het fiskaal inkomen moet af-
komstig zijn uit het landbouwbedrijf, drievierde deel van de
arbeidstijd moet aan het bedrijf worden besteed, terwijl ook
naar de vakbekwaamheid wordt gekeken (bedrijfsleieding
minstens diploma van een lagere landbouwschool of 5 jaar
in de landbouw te hebben gewerkt, terwijl de boekhouduit-
komsten over de laatste 3 jaar dienen te worden overlegd.
Volgens spreker zijn thans in de provincie Gelderland reeds
260 aanvragen voor een rentesubsidie ingediend, waarvan
80 procent hier wel onder zullen vallen. Zijn met grote aan-
dacht gevolgde rede werd met aanschouwelijke voorbeelden
toegelicht.

Voorzitter A. G. Mennink gaf in zijn openingswoord een
overzicht van het gebeuren in het jaar 1972 en plaatste daar-
bij een aantal opmerkingen en blikte daarbij naar de toe-
komst. Vooral in het afgelopen jaar is een grote ontwikke-
ling op gang gekomen in de rundveehouderij. Het is alsof
we ons nu als Nederlandse veehouder onze uitzonderlijke
positie in de Europese Gemeenschap pas goed realiseren.
Nederland is qua klimaat en bodemgesteldheid bij uitstek
geschikt voor de veehouderij. In het afgelopen jaar zijn er
ook in Vorden veel nieuwbouwstallen bijgekomen of onder-
gingen een grondige verbetering. De voorraden boter en
kaas konden weer worden aangevuld. Het blijft daarom no-
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Gemeente

nieuws
Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen russen 10.00 eu 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag russen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen russen 10.00 en 12.00 uur

Zoals gebruikelijk, geven wij telkens één week voor
de vergadering van de gemeenteraad een overzicht
van de onderwerpen, die daarin aan de orde komen.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 27 febr.
om half acht 's avonds; de vergadering is openbaar,
zodat u allen hartelijk wordt uitgenodigd; vooral voor
mensen die nog nooit een dergelijke vergadering heb-
ben bezocht, lijkt ons een bezoek nuttig en wenselijk;
in elk geval wordt zoals altijd aan de bezoekers een
kopje koffie geserveerd.

RAADSVERGADERING
1. De heren N. van Snellenberg, W. F. Jansen, D. J.

Janssen en G. Bargeman hebben verzocht een
bouwterrein in plan Zuid van de gemeente te
kunnen kopen om daarop een bungalow te bou-
wen; burgemeester en wethouders stellen de Raad
voor om tot deze verkopen te besluiten.

2. Verder komt aan de orde een voorstel van het kol-
lege van Burgemeester en Wethouders om enkele
voorbereidingsbesluiten in de zin van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening te nemen. Wat betekent
dit?
Wel, zoals wij al eerder in deze rubriek hebben
uiteengezet, is praktisch de gehele gemeente Vor-
den „bestemd", m.a.w. ieder huis-gebouw en ieder
stuk grond heeft een bestemming volgens een be-
stemmingsplan (bv. woning of agrarisch gebied).
Dit houdt in, dat alleen mag worden gebouwd of
die grond alleen mag worden gebruikt in overeen-
stemming met die bestemming.

Als men nu wil bouwen of een gebruik van de
grond wil maken anders dan die bestemming toe-
staat, dan kan dit worden verboden; indien de
aanvraag echter redelijk lijkt, dan kan de Raad de
bestemming wijzigen; hij doet dit door eerst een
voorbereidingsbesluit te nemen, d.w.z. de Raad
verklaart dat een wijziging van de bestemming
wordt voorbereid. Dit is bv. het geval bij de vol-
gende agendapunten:
de heer Ambagtsheer wil een boerderij verbouwen
tot burgerwoning; de boerderij is echter als zoda-
nig bestemd, en mag daarom alleen worden ver-
bouwd ten dienste van de agrarische bedrijfsuit-
oefening; om de verbouw toch mogelijk te maken,
moet de bestemming „boerderij" worden veranderd
in „burgerbouw" of „landelijke woonbebouwing";
door bovenbedoeld voorbereidingsbesluit kan de
Raad dus verklaren dat deze wijziging wordt voor-
bereid. Daarna moeten Gedeputeerde Staten van
Gelderland deze wijziging goedkeuren. Zo ook is
dit het geval bij de aanvraag van de heer Wagen-
voort; hij verzocht een ligboxenstal te mogen bou-
wen bij zijn perceel aan de Kruisdijk nr. 1; de
bouw kan echter niet plaatsvinden op zijn bouw-
perceel; daarom dient zijn bouwperceel te worden

gewijzigd.
Dit waren enkele voorbeelden van voorbereidings-
besluiten voor een speciaal geval; in groter ver-
band is een voorbereidingsbesluit bedoeld om te
verklaren, dat een geheel nieuw bestemmingsplan
wordt ontworpen of dat een bestaand bestem-
mingsplan geheel wordt herzien; dit houdt in dat
ongewenste bebouwing ^W~ liever: bouw die in
strijd zal zijn met het nieuwe (te ontwerpen) plan -
kan worden geweerd; daarom wordt dan een bouw-
aanvrage aangehouden, totdat het nieuwe bestem-
mingsplan gelddig wordt, waarna de aanvrage
wordt geweigerd. Deze j^pcedure wordt bv. ge-
volgd bij het voorbereid^^besluit dat de Raad in
januari jl. nam: een herziening van de bestemming
van een gedeelte van het industrieterrein wordt
voorbereid; aanvragen voor de bouw van indu-
striële gebouwen op dit gedeelte kunnen dus niet
worden gehonoreerd.

3. In de derde plaats stellen Burgemeester en Wet-
houders aan de Raad voor het bedrag, dat per
leerling voor de scholen voor gewoon lager onder-
wijs beschikbaar moet worden gesteld voor de zgn.
materiële exploitatiekosten, te berekenen op
ƒ 145,71.

4. Verder zal de Raad debatteren over het voorstel
van het kollege van Burgemeester en Wethouders
om de (voormalige) noodkleuterschool „de Spring-
plank" te schenken aan de voetbalvereniging Vor-
den; zoals u vorige week al elders in Contact hebt
kunnen lezen, dienen, volgens Burgemeester en
Wethouders, aan deze schenking de voorwaarden
te worden verbonden, dat de verplaatsing van het
gebouw - met alles daaraan verbonden - voor de
gemeente geen kosten meebrengt, en dat dit ge-
bouw in eerste instantie weer aan de gemeente zal
worden aangeboden als de vereniging er geen ge-
bruik meer van maakt.

5. Op verzoek van één der raadsleden hebben Burge-
meester en Wethouders een onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheid en wenselijkheid tot uitbrei-
ding van het aantal waterkranen op de Algemene
Begraafplaats. Uitgaande van de plaatsing van 3
centrale punten komen Burgemeester en Wethou-
ders uit op een totaalbedrag aan kosten van
ƒ 2.500,— (kranen, leidingen, arbeidsloon enz.).
De Raad dient te besluiten of hij akkoord kan
gaan met dit voorstel van Burgemeester en Wet-
houders.

6. Al in juni 1972 trok de Raad een krediet uit voor
de verbouw van het Nutsgebouw tot openbare bi-
bliotheek en leeszaal. Daarna is een architekto-
nisch ontwerp gemaakt voor de verbouw, dat reeds
is goedgekeurd door de Gelderse Welstandskom-
missie; de voorgevel van het gebouw verkrijgt in
dit ontwerp een ingrijpende wijziging, zowel uit
een oogpunt van dorpsverfraaiing als uit een oog-
punt van betere lichttoetreding; Burgemeester en
Wehouders achten deze verandering bijzonder ge-
wenst, al zal hiervoor een aanvullend krediet nodig
zijn, een en ander ter beslissing van de Raad.
Tevens wordt spoedig een Rijkssubsidie voor de
bibliotheek verwacht. Het definitieve financiële
voorstel zal later aan de Raad worden voorgesteld.
Wel adviseren Burgemeester en Wethouders nu aan
de Raad om tot een onderhandse aanbesteding van
de verbouw te besluiten en met een zgn. „open
begroting" te werken vanwege het vele hak- en
breekwerk dat moet worden verricht.

Tot zover een globale indruk van enkele van de on-
derwerpen die a.s. dinsdag worden behandeld in de
raadsvergadering. Nogmaals, u bent van harte welkom
wanneer u deze bijeenkomst wilt bijwonen.
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dig om een verhoging van de richtprijs van de melk te be-
pleiten ook in 1973. De voorstellen hiertoe liggen volgens de
voorzitter gereed van d« georganiseerde landbouworganisa-
ties.

De varkenshouderij heeft niet alles mee gehad in het afgelo-
pen jaar. Gelukkig is hierin enige verbetering gekomen en
kunnen nu weer hammen naar Amerika worden uitgevoerd.
De veevoederprijzen zijn evenwel sterk gestegen, men denke
van ƒ 50,— per 100 kg in het laatst van dit jaar. Dit maakt
de toekomst wat onzeker, doch bij de uitzonderlijke hoge
varkensprijs kan het volgens spreker nu nog wel uit. Er zijn
dan ook veel levende varkens verkocht naar Duitsland zodat
dit land voor onze export zeer belangrijk is geworden. De
exportmogelijkheden naar Frankrijk zal evenwel sterk afge-
nomen zijn in verband met de uitbreiding van de eigen var-
kensstapel. Ook Denemarken, welk land sinds l januari jl.
meedoet in de EEG, zal de geboden kansen zeker niet on-
benut -laten.

Voor de pluimveehouders was het jaar 1972 weer iets guns-
tiger dan het jaar tevoren, doch ook in deze sektor is de
toekomst nog onzeker in verband met de hoge voergraan-
prijzen.

Landschapsarchitekten hebben in opdracht van de betrokken
gemeenten plannen ontworpen voor de openluchtrekreatie in
Hengelo, Ruurlo. Vorden en Zelhem. Het blijkt, aldus spre-
ker, dat bij bestudering van de konceptplannen, dat deze
toch werkelijk wel een g^^r in kunnen houden voor de
verdere ontwikkeling van^r boerenbedrijven. Aan het be-
raad voor openluchtrekreatie is momenteel een beschou-
wingsrapport aangeboden. We moeten dus afwachten wat
verder de inspraak zal zijn van de zijde van de georganiseer-
de landbouw. Deze plannen, zoals zij er nu liggen, moeten
wel worden veranderd, armÊ^ifta] men niet op verdere me-
dewerking van landbouwz^re mogen rekenen. Speciaal de
veredelingsproduktie van varkens, pluimvee en mestkalveren
zal bij aanvaarding van het plan zoals het nu is, in gevaar
komen. Dit is iets waartegen wij ons met kracht verzetten,
aldus spreker, omdat deze takken van bedrijf ook hier in
Vorden niet meer zijn weg te denken, dit ter verkrijging van
een inkomen zoals buiten de landbouw wordt verkregen.
Uit het jaarverslag van sekretaris H. Pelgrum stippen wij aan
dat de afdeling thans 207 leden telt. Penningmeester H.
Bouwmeester jr kon een batig kassaldo meedelen.

Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende bestuurslid
G. Bogchelman herkozen, terwijl in de vakature ontstaan
door het overlijden van A. J. Vruggink, werd voorzien door
benoeming van Joh. Rietman. Medegedeeld werd dat op 27
februari a.s. een vergadering is belegd te Vorden gezamen-
lijk met ABTB en CBTB.

Bij het begin van de vergadering werd op verzoek van de
voorzitter enige ogenblikken stilte in acht genomen ter her-
denking aan het overleden bestuurslid A. J. Vruggink welke
gedurende 22 jaar de afdeling Vorden heeft gediend waar-
van 12 jaar als vice-voorzitter.

VERSLAG VORDENS VEEFONDS
Uit het verslag van het Vordens Veefonds dat staande de
vergadering aan de orde werd gesteld delen wij het volgen-
de mee. Het bestuur van dit fonds ziet er als volgt uit: H. J.
Pardijs voorzitter; J. Wesselink sekretaris-penningmeester;
D. Lettink, H. M. A. Helmink, W. Klein Bramel, H. Bog-
chelman, D. G. Wesselink, H. Obbinkjr en A. H. Flamma.

Bij de aanvang van het boekjaar waren verzekerd 956 run-
deren van 109 eigenaren en 86 stuks jongvee van 29 eigena-
ren. Bij de zomerschatting bedroegen deze cijfers resp. 935
runderen van 106 eigenaren en 85 stuks jongvee van 26 eige-
naren. De totaal verzekerde waarde op dat moment bedroeg
ƒ 1.003.350,— voor de rundveeverzekering en ƒ 59.500,—
voor de jongveeverzekering. Tn het eerste halfjaar 1972 wer-
den 14 runderen overgenomen, in het tweede halfjaar 1972
4 stuks. Hiervan werden er 8 geheel afgekeurd. Bij de jong-
veeverzekering kwamen geen schadegevallen voor. De premie
bleef het gehele jaar op l procent van de verzekerde waarde
gehandhaafd evenals de maximum verzekerde waarde resp.
ƒ 1100,— en ƒ 700,—. In de in december jl. gehouden be-
stuursvergadering is evenwel besloten de verzekerde waarde
te verhogen. Met ingang van 16 januari 1973 werd de maxi-
mum verzekerde waarde voor de rundveeverzekering ƒ 1400,-
en voor de jongveeverzekering ƒ 1000,—. Met het financieel
ovezicht van het fonds over het afgelopen boekjaar ging de
vergadering zonder hoofdelijke stemming akkoord.

VERSLAG VORDENS PAARDEFONDS
Uit het verslag van het Vordens Landbouw Paardefonds
door sekretaris-penningmeester G. W. Eijerkamp over het
jaar 1971 werd het volgende meegedeeld: op 31 december
1971 waren 54 eigenaren verzekerd met 50 paarden in A-
klasse voor ƒ 53000,— en 24 paarden in de B-klasse voor
ƒ 33650,— (totaal ƒ 86.650,—). Tn 1971 werd voor l paard
een uitkering gedaan. De premie bedroeg evenals voorgaande
jaren l en anderhalf procent per jaar. Het kassaldo was ba-
tig. Het bestuur van het fonds stelt voor in de vakature van
de heer A. J. Vruggink te benoemen de heer A. J. Zweve-
rink sr. Het afdelingsbestuur zal zich hierover nader bera-
den.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen
19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur (crèche); zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (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 nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE.
STAND

GEBOREN: Jacoba Johanna, dochter van J. A. Kolkman
en A. G. van der Linden; Bert Jan, zoon van A. A. Ruesink
en R. M. B. Groothuis.
ONDERTROUWD: B. Maalderink en J. C. M. Rijnders;
H. J. van de Meene en M. H. Hoetink.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: Geen.
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KOERSELMAN CASSETTES



Ibers
presenteert:

LENTE

BLOEMENAARDE
NU VAN 135 VOOR

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 128
OSSESTAART

500 gram 198
HACHEEVLEES

228
Voor een heerlijke erwtensoep:

BOVENBEEN

500 gran, 198
VARKENSPOOTJES

3 stuks 75
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
RU N DERSTOO FLAPPEN

500 gram NU 368
HEERLIJKE MALSE RIBLAPPEN

500 gram 518
SCHOUDERKARBONADE

500 gram nu slechts

150 gram BOTERHAMWORST 78

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89
150 gram SNUWORST 98

200 gram GEKOOKTE GELDERSE alleen aan stuk 99

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEEL-BAKKER

Pak heerlijke APPELFLAPPEN voor 1-49

Fijne SLAGROOMSNIT voor 2.59

KRENTEN SNEETJES normaal 1 23 nu 1.09

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 95

elke 2e fles

De enige echte

ZEVEN U P

literfles

van 104 voor

79

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 185 voor

165

3/4 literpot

HAK

BRUINE BONEN

voor

98

Del Monte

PERZIKEN

literblik

normaal 259 nu

219
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PROFITEER HIERVAN:

Kreijenbrcjpks

spijsbroodjes
pak van 4 stuks nu slechts

Roomboter

BIESJES

per pak

nu

95

Pak

Enkhuizer

JODEN-

KOEKEN

89

100% gevulde

ROOMBOTEIR-

CARREES

per pak

98

\ FRIKANDELLEN per

2 KROKETTEN pak a s stut
m

1 FRIKI HAANTJES Pi
• •

Pak a 10 stuks

MILKY

WAY

van 2,— voor

149

W
gfJM|̂ ^̂ wB ' 'J*-'"

^^

De enige echte

ENGELS

DROP

nu per zak

85

Chocolade

IJSCUPS

per

bakje

95

Fijn koekje

BOKKE-

POOTJES

nu van 119 voor

89

Pak a 6 stuks

aardbeien of

abrikozen

PENCEES

89

pak van 98 voor /SI

es voor /y

m 900 aram ^.\/O

Orangettes

SMA&
SNIPPERS

per bakje

85

Nocci hazelnoot

BOTERHAM-

PASTA

per potje

79

ABRICOTWIJN lUSV

Groente en Fruit
Donderdag: O C
Panklare WITTEKOOL 500 gram llO

Vrijdag: QQ

Prima BANANEN per kg W

Zaterdag: QQ

Malse ANDIJVIE per kg *f O

GOLDEN DELICIOUS (handappel) 4AO

2 kg 19O

GOUDREINETTEN (handappel) 4AO

2 kg 198

COX's ORANGE (handappel) 4AO

2 kg IC! O

JONATHANS (handappel) 4OA

2 kg löy

HANDSINAASAPPEL 4AO
extra grote 8 stuks lx/ O

MANDARIJNEN 4AO
Clementines per net lx/ O

PANEERMBEL HA/\
Bolletje 2 pakjes lUU

SPERZIEBONEN ^^

literblik 89 elk 2e blik 69

GEBROKEN MANDARIJNTJES «A

blikje voor / \/

LUX TOILETZEE P -l C A
3 stukjes normaal 173 nu IOv7

GRIJS CLOSETPAPIER Q_

pak van 4 rol OO

Profiteer hiervan: _ ̂ ^^

Koffer Witte Reus ZEEPPOEDER nu 439



Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos, die wij
bij ons huwelijk hebben ont-
vangen, zeggen wij hartelijk
dank.

Bennie en Gerrie
Takkenkamp-

Bruggink
Vorden, februari 1973
Het Wiemelink 47

Dokter Sterringa
VRIJDAG 2 MAART

geen praktijk
Alleen voor spoedgevallen
wende men zich tot
Dokter Van Tongeren
Het Kerspel 34, tel. 1678
tijdens spreekuurtijd
Praktijk Horsterkamp-
hoek Christinalaan tel. 1828

Gevraagd door jongeman:
Kamer(s) te Vorden.
Brieven onder no. 47-1 bur.
Contact

Gevraagd: Nette hulp voor
l morgen per week.
Mevr. De Koning,
De Stroet 13, tel. 2147

Te koop gevraagd: Slacht-
kippen, slachtkonynen en
duiven.
Wed. A. Bruggeman-Riet-
man, Joostinkweg 10, Vor-
den, telefoon 1316

Peugeot brommers
v.a. ƒ 568,-

TRAGTER
Zutphenseweg

TOOR

NAAR.

Wapen, en sporthandel

steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

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

L U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker !

VAN ASSELT
Telefoon 1384

Staand

DftOOGftEK

geplastificeerd
met 20 meter
drooglengte

Gemakkelijk
op te zetten
en in te klappen

f 29.50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEMEENTE VORDEN
Openbare bekendmaking
inzake het bestemmings-
plan Kranenburg 7977

De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluit van 27 december 1972, nr. 515/599-3306 ge-
deeltelijke goedkeuring hebben verleend aan het
raadsbesluit van 9 november 1971, nr. 5 tot vast-
stelling van het Bestemmingsplan Kranenburg
1971.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het
bestemmingsplan van 21 februari 1973 t/m 21
maart 1973 ter gemeentesekretarie voor een ieder
ter inzage.

Gedurende deze termijn kan bij de Kroon beroep
worden ingesteld tegen voornoemd besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland en wel door:

a. de gemeenteraad, de inspekteur van Ruimte-
lijke Ordening en zij, die zich tijdig met be-
zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Ge-
deputeerde Staten hebben gewend;

b. een ieder die bezwaar heeft tegen de gedeel-
telijke onthouding van goedkeuring door Ge-
deputeerde Staten aan het bestemmingsplan;

c. zij, die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heb-
ben gewend met bezwaren tegen wijziging wel-
ke bij de vaststelling van plan in het ontwerp
zijn aangebracht.

De beroepschriften moeten aan de Kroon worden
gericht en worden ingediend bij de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te
's-Gravenhage.

Vorden, 14 februari 1973,

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

LEDENVERGADERING
VERENIGING VOOR
OPENBAAR ONDERWIJS

op donderdag l maart a.s. 's avonds

20.00 uur in café Eskes

BOEKENWEEK 23 febr. t/m 3 maart

Bij aankoop van boeken van tenminste ƒ 10,—
ontvangt u het GESCHENKBOEKJE B. Aafjes:

,Een lampion voor een blinde".

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

In onze spuiterij is plaats voor een

handige, vlotte JONGEN
ALS HULP VAN DE SPUITER

Hij moet akkuraat en netjes kunnen
werken; vakkennis niet vereist.

Leeftijd tot 20 jaar.

Bijenhofs
fijnhoutbewerking B.V.
Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 1216, na 6 uur 1617

Handwerken
EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE

KOMT RUSTIG ZIEN

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

CO-OP KOFFIEMELK

l fles van 172 voor 149

CO-OP THEEZAKJES
Engelse melange, doos van 095 voor 089

CO-OP SLASAUS

% fles van 149 voor 139

COUQUE BASTOGNE
doos van 140 voor 129

AARDBEIEN OP SAP

blik a 400 gram van 119 voor

CO-OP GEVULDE DRUPS
150 gram van 095 voor — 079

109

HOESTMELANGE

zakje van 100 voor

K AR VAN CE VIT AM
fles van 198 voor .... 188

089

SPIC EN SPAN

pak van 166 voor

HONIG SPAGHETTI
250 gram van 063 voor 059

146

CALVE MAYONAISE

pot 615 gram van 348 voor

DE SPECIALE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN 22 FEBRUARI TOT EN MET

28 FEBRUARI

319

CO-OP ERWTEN MET WORTELEN

blik 076

PLEDGE MEUBELSPRAY

met echte was bus van 325 voor 295

HAK RODE KOOL pot

HAK WORTELEN pot

HAK TUINBONEN pot

HAK WITTE BONEN pot

HAK BRUINE BONEN pot

~\22

] 32

] 25

VERKADE THEELICHTJES

doos 056

MAGGI GROENTESOEP
zakje

bij 10 zakjes
055
520

LUX VLOEIBAAR

veilig voor wol en fijne was, flacon 235
VERKADE WASA KNACKEBROOD
per paK 110

CO-OP „Samenwerking"
Ruurloseweg 118 - Linde

Supermarkt „Het Zuivelhuis"
Ru u Ho

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Bij inschrijving te koop:
Plm. 60 are weiland. Gun-
ning onder voorbehoud.
Briefjes inleveren voor dins-
dag 27 febr. a.s. 's avonds
19.00 uur. G. J. Garritsen,
Hamsveldseweg 12, Vorden

Gratis af te halen: Een jong
hondje. Pasman, Ruurlose-
weg 38, Vorden

Legner jonge 9,80

Florijn jonge 11,55

Harteveld
jonge 11,75

Bokma jonge 12,45

Café LETTINK
Almenseweg 35

Wie helpt? Stalling gezocht
met gelegenheid tot weide-
gang voor rypony, omge-
ving Vorden. Tel. 05752-
2001

Te koop: In prima staat
verkerende luchtbandenwa.
gen. E. J. Venderink, Ooijer-
hoekseweg 10, Warnsveld

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Te koop: Roodbont en een
zwartbent vaarskalf bij
G. J. Hendriksen, Wiersser-
broekweg 3, Vorden

DAN BELLEN

•̂ ••••̂ ••••̂ ••••••••••••̂ ^̂ •••i

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29

tinnenschilderwerk met subsidie ad f
v. t.m. 1 maart 1973 verzorgen wij uw

per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen

Westerhof de Steege 41 Vorden Telefoon 2039

Met een

wasdroger
kunt u een heleboel lastige

dingen vergeten l

DE WASLIJN

HET SLECHTE WEER

DE ROMPSLOMP

'T VERKLEUREN VAN HET GOED

DE LUCHTVERVUILING

Droog weer is niet te koop

een wasdroger wel!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Re«taurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Woninggids

In het gele boekje, uit-
gegeven door de
Zutpliense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Zangfes ?
ELLEN DE WAARD-
STBOINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook pion o f essen
voor beginners

Te koop: Coniferen. J. W.
Krijt, Delden

Adverteer in Contact

zei men in Babyion als ze het over 'n oven
hadden. Dat was in de dagen van de machtige
koning Assoerbanipal. Wat er uit die oven

kwam kan echter zo machtig niet zijn geweest: vast geen strengels
of snijers, tijgers of knippen, stokken, boules of wat al niet meer...
Uw Echte Bakker tovert dat dagelijks uit zïjn oven tevoorschijn. Sla
spijkerschrift met koppen: tik dat brood op de kop!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

FLES HALFVETTE MELK van 74 voor 59

KRAT AMSTEL PILS van 1420 voor 1098

10 EIEREN MET 30 CENT KORTING ! !

2 FL. MONTILLA FORESTER van 736 voor 590

LITERSBL. SPAR TOMATENSOEP van 185 voor 165

FLES SPAR RANJA 118

FLES WINNER KOFFIEMELK ... van 173 voor 149

500 GRAM MELK HAGELSLAG .,. van 167 voor 159

2 KUIFJES SPAR HALVARINE van 112 voor 78

SPAR MINI PANTY van 169 voor 149

HAANTJES PER KILO 338

3 STUKS MIJSKETIERS van 90 voor 75

250 GR. SLAGERSLEVERWORST van 135 voor 109

150 GR. SNIJ WORST FIJN van 128 voor 108

16 SINAASAPPELS 198

REMMERS
SUPERMARKT

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

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Hengelo (Gld)

Zondag 25 februari

DANSEN
Muziek:

Tina and The Sea-Set

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven
ons betoond, tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
mijn man en onze vader en
grootvader

CHRISTIAAN EGGINK
zeggen wij hartelijk dank.

Mevr. R. G. Eggink-
Krijt

Vorden, februari 1973
Het Elshof 3

H.H. Veehouders,

onze kaptuigen
zijn afdoende tegen het ge-
vaarlijke kaplijven van uw
koeien. Direkt uit voorraad
franko huis

A. R. Wogenvoort
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: G.o.h. bromfiets
Sparta. T. Overbeek,
Hamsveldseweg 4, Vorden

CARNAVAL
Te huur: Prachtige dames-,
heren- en kinderkostuums.
Tel. 05750-2219 na 19.00 uur

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

LUCHTVERVUILING
IN DE KEUKEN

VETTIGE WALM?
VERGELEND SCHILDERWERK ?

VOCHTIGE MUREN EN RAMEN?

Neem een

NEFF WASEMKAP
(de meest verkochte)

tijdelijk een UNIEKE AANBIEDING: afzuigkap met roestvrijstalen

front, verwisselbare filters, 3 snelheden en verlichting. Normale prys

f 383,- zolang de voorraad strekt slechts f 283 =

met garantie

natuurlijk bij:

Doe Het Zelf en Keukencentrum HARMSEN

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Uiernetten
geheel kompleet met tuig
solide uitvoering. Nu geen
epeentrappen of mislukte
melklijsten meer! Direkt uit
voorraad franko huis

. 'W- Wagenvoort
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

OCCASIONS
met BQVAG garantie

Ford 12 M TS bj.
Ford 15 M wit bj.
Opel Rekord 4-deurs bj.
Opel Kadett LS bj.
Fiat 850 Special 2 stuks ... bj.
Fiat 850 Coupé bj.
Fiat 124 bj. 1970 en
Simca 1501 Special type
Austin Seven 1000 bj. 1969 1968
Renault R 16 bj.
Vauxhall Viva bj.
VW 1300 bj.
NSU Prinz 4 L bj.
Citroen Dyane 6 bj.
Simca 1100 LS 4-deurs bj.
BMW 1800 bj.
Simca 1100 GLS bj.
VW 1300 bj.
Simca 1000 GL bj.

1969
1969
1968
1968
1969
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1969
1971
1970
1969
1970
1968
1960

Inruil en financiering mogeiyk

Diverse inruilauto's
in mechanisch goede staat o.a.:

Fiat 125 bj. 1968
Fiat 850 bj. 1968 en 1967
Opel Kadett bj. 1966
Renault R 10 bj. 1966
BMW 1800 bj. 1966
Simca 1000 bj. 1966
Fiat 850 Coupé bj. 1967
NSU Prinz 4 bj. 1968

GARAGE

Wisselink
Steenderen, Dorpsstraat 4
telefoon 05755-228 en 432
Zutphen, Laarstraat 103-105
telefoon 05750-2021

Husqvarna
180 S

DEALER:

Dorpsstraat 12-14 - Vorden - Telefoon 05752-1393

GEVRAAGD:

een net mese
voor de winkel
Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

FRUIT IS GEZOND.'

GOLDEN DELICIOUS

LOM B ARTS

GOUDREINETTEN
Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Frufffeeffbedrijf

MEDLER

DAMESCAMISOLES
per stuk

DAMESSLIPS
2 sfuks

3,59

3,70

Uitstekende pasvorm en
prima kwaliteit

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

SUPER Benzine
nog steeds . . . .
centen voordeliger
en nu bij een vo//e tank
benzine

prachtige plakplaatjes
voor de jeugd

V.L.C.

De Graafschap
^ ^
OK

Pompen te:

HENGELO G - LINDE
RUURLO - VORDEN

De nieuwste ] E V II S
corduroy jeans, biv lc rib,

uitlopende pijp

Fade Avvay, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

Levi Sfrcruss dealer:

Wapon- en Sporthandel

Martens
,teedt dotltreffendi

Zutphenaeweg . Vorden

• •.*••:•-•:•:•••»« « »'••«« » •:• • »•:•:•:»:»•••••••••« •••«*•»•*•« » » « » •

CARNAVALSVERENIGINO

„De Plaegen-
stekkers '

organiseert in de versierde en ver-
warmde fearttent by café-wegrestau-
rant ,,I)e ^^gelaar" te Warnsveld:

GROOT CAR-
NA VALSBAL

OP VRIJDAG 2 MAART EN
ZATERDAG 3 MAART 1973

aanvang 19.30 uur

m.m.v. de Prinsenkapel
,DE WOODPECKERS"

en het Zutphens Majorette- en Show-
peloton

DISCOBAL
OP ZONDAG 4 MAART 1973

aanvang 13.30 uur

m.m.v. DISCOTEAM „SMILE"

Alle dagen o.l.v.

PRINS EYERT DE EERSTE

Schoenenhuis
Jansen
Koopjesfestival

Een hele etalage vol

FEBRUARI-KOOPJES !

leder 2e paar
uit deze etalage voor

de halve prijs!
(uiteraard wordt als 2e paar steeds
het goedkoopste gerekend)

NATUURLIJK BIJ:

H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

EXTRA VOORDELIGE AANBIEDING

ALUMINIUM

HUISHOUDT RAPPEN

4 treden

5 treden

6 treden

36,50

44,50

62,50

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat -- Vorden

A.S. ZATERDAG 24 FEBRUARI

voor gehuwden en
verloofden
Muziek: „THE WOODPECKERS

aanvang 19.30 uur

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

fflfflWWWUMNWWWU^^

Fa. van DIJK en BOERE
v/h Nieuwveld n.v.

VRAAGT

personeel
GOEDE BELONING

Vorden - Industrieweg 4 - Telefoon 05752-1733

SPECIALE AANBIEDING

weekenders
alle maten, maar

ƒ12,95

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

PRESENTEERT ZATERDAG

24 FEBRUARI

EEN SPECIALE

jeugdavond
MET

DE ALTONA'S
(TOP 30)

IN ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG - AANVANG 20.00 UUR



Donderdag 22 februari 1973

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 47

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Mijnheer de redakteur;
i J a a r aanleiding van uw op- en aanmerkingen die u ge-
meend heeft te moeten plaatsen bij het artikel van uw
korrespondent in Contact van 15 februari betreffende
besprekingen welke de leiding van de Jeugdsoos Vjoe
en het bestuur van de sportvereniging Vorden met el-
kaar hadden, allereerst het volgende:
Do Jeugdsoos Vjoe afkorting van Vordense Jeugd On-
der Elkaar, is een Stichting, welke zich ten doel stelt
de jeugd gelegenheid te geven in de weekenden bij el-
kaar te komen om gezellig met elkaar te praten, van
gedachten te wisselen, moderne muziek te beluisteren
en zo nu en dan uiteraard, goede film te laten zien.
Van de ruim 130 deelnemers welke Vjoe heeft, komen
er op zo'n avond gemiddeld 60 a 80 jonge mensen bij
elkaar.

Mijnheer de redakteur, u hebt gelijk als u zegt dat het
voltrek waarin dit alles gebeurd te klein is en daar-
door gevaar kan opleveren. U hebt ook gelijk als u
stelt dat het Jeugdcentrum er is voor de jeugd. U hebt
ongelijk en u bent daarbij heel slecht geïnformeerd als
u zich afvraagt of alles op kosten van de gemeenschap
moet komen. In het zolderkamertje van 30 vierkante
meter waarin wij huizen en waarvoor wij uit eigen mid-
delen f 30,- per week betalen, hebben wij de aankleding
en verlichting en het meubilair zelf verzorgd. Er staat
c'^n stereo apparatuur welke wij zelf hebben bekostigd.
Wii zijn zelf aan het verven en behangen geweest en
dit alles zonder hulp van wat u 'gemeenschap' noemt.
Uw grootste redaktionele blunder maakt u echter als
u de gemeentelijke autoriteiten de raad geeft er op toe
tf. zien, dat de subsidies goed worden besteed.
Maar mijnheer de redakteur, wij hebben nooit geen sub-
s:die gehad! Was het maar waar. Wel hebben we een.
maal een aanmoedigingsbedrag ontvangen van het ge-
meentebestuur van f 500,- omdat B&W van mening wa-
ren dat de Jeugdsoos in een behoefte voorziet.

U beweert ook, dat wij niets presteren. Van al onze
aktiviteiten willen wij u bijvoorbeeld noemen de krea-
t'eve middagen voor de lagere schooljeugd waarop iW
iV'u middag ruim 200 kinderen kwamen of de avond
welke wij organiseerden voor de aktie 'Kom over de
Brug' en waarvan het bruto bedrag dat wij ontvingen
door ons aan genoemde aktie werd overgemaakt. Wat
u bedoelt met politieke stunts is voor ons als nog een
raadsel, tenzij u bedoelt dat bijna alle frakties in de
Vordense gemeenteraad ons hun steun toezegden om
zich daarna in een diep stilzwijgen te hullen. Uw mon-
delinge uitspraak van 'rotzooi' in onze Jeugdsoos en
waarvan u beweerde een hele lijst met namen te hebben
die dit zouden kunnen bevestigen, maar welke lijst
u niet kon of wilde tonen (dit mogen wij niet red.) wil-
len wij de wereld uithelpen door een ieder u< t te nod'gen
om op de dagen dat wij open zijn bij ons binnen te stap-
P'>n en gezellig plaats te nemen. Mijnheer de redakteur,
in uw kanttekeningen zitten ook positieve en wel de te
kleine ruimte en dat was de oorzaak van onze bespre-
kingen met de voetbalvereniging Vorden.

Wij willen ook liever in de kom van het dorp blijven
maar door de snelle groei van ons deelnemersbestand
moeten wij naar een grotere ruimte omzien die het
bestuur van het jeugdcentrum ons tot nu toe niet wil
geven. JEUGDCENTRUM het woord zegt het al, tref-
punt van de jeugd en dus geen bedrijf waar men be-
grafenissen verzorgt of familiefeesten organiseert. Daar
zijn ons inziens de Horeca bedrijven voor! In de toe-
komst zullen wij zeker van gemeentewege subsidies moe-
ten hebben om het jeugdwerk voort te zetten. Tot nu
toe is de leeftijdsgrens om lid te worden van onze Jeugd-
soos 16 jaar. Maar volgens de wethouder van Jeugd-
zaken is een eerste vereiste voor subsidies, dat wij dan
ook de 34 en 15 jarigen toelaten, maar hoe en waar?
F.r is geen ruimte!

Mijnheer de redakteur, wij zijn zo vrij de Edelachtbare
en. Achtbare Heren van Vorden te vragen er in hun
eerstvolgende raadsvergaderingen dit voor de Vordense
jeugd zo noodzakelijke vraagstuk nader te willen bezien
en als men OVER de jeugd praat dan als het even kan
ook MET de jeugd, indachtig het moderne woordje
'Inspraak'.
Tot slot mijnheer de redakteur, zouden wij graag in
kontact willen komen met alle besturen van Vordense
Jeugdverenigingen om zo te geraken tot één grote jeugd
beweging voor iedereen, waarbij wij de onontbeerlijke
steun en adviezen van ouderen zeker niet kunnen missen
Ja. mischien zou het zover kunnen komen, dat het aan-
trekken van een gesalarieerde en gediplomeerde jeugd-
werker in overweging kan worden genomen. Voor op-
bouwende kritiek houdt ook de jeugd van Vorden zich
aanbevolen.
U, mijnheer de redakteur dankend voor de plaatsruimte

Bestuur van de Stichting Jeugdsociëteit
'Vorden', bij de jeugd bekend

onder de naam 'Vjoe'

OM REAKTIE GEVRAAGD
Elke goede redaktie schrijft wel eens een 'slecht stukje'
om reaktie van de lezerskring uit te lokken. Zó zullen
dunkt me de opmerkingen van de redaktie van Contact

over de Vordense Jeugdsoos (15 februari) door ons ge-
lezen moeten worden. Niet alleen ben ik indirekt ge-
vraagd te reageren, anderen hebben mij dat ook direkt
gevraagd. Graag doe ik dat. Hoewel dat 'graag' ge-
paard moet gaan met vertragende voorzichtigheid. Hoe
gemakkelijk kan je pen uitschieten. Hoe snel vliegen
de. letters uit de schrijfmachine. En met 'snelle uitschie-
ters' is meestal niemand gebaat. Dat zijn dan vliegende
vonken, die alleen maar verwarring veroorzaken in ons
dorp Vorden. Terzake nu.
Ik kan me levendig indenken, dat bestuur en leden (132)
van Vjoe (Vordense Jeugd Onder Elkaar) wat pijnlijk
getroffen zijn door enkele opmerkingen in het 'druk-
werk' van de redaktie. Ze vinden het 'geen werk'. Om
er een paar te noemen:

A . het werkwoord 'aanrommelen' (maar wat aanrom-
melen ergens buiten de kom van Vorden). Rommelt de
soos dan maar wat an? Toch heeft de redaktie met
bet laatste gedeelte van de gedeeltelijk geciteerde zin,
naar mijn bescheiden mening, weer volkomen gelijk.
De Jeugdsoos moet niet te ver buiten de kom van het
dorp gelegen zijn.
B. op kosten van de gemeenschap. Vjoe vindt dat ze
door deze uitdrukking voor 'parasiet' wordt uitgemaakt
Leeft de soos inderdaad op kosten van de gemeenschap ?
Steken ze zelf niet de (vakkundige) handen uit de mou-
wen? Wel degelijk. Veel doet de soos zelf. Ook wat de
kosten betreft. Het is maar gedeeltelijk waar dat de
soos leeft op kosten van de gemeenschap. Jongeren
hebben er zelf geld ingestoken! Ze betalen zelf uiteraard
kontributie. 'Verdienen' zelf aan de bar.
Naar ik meen heeft Vjoe één keer (met toestemming
van B&W) een kollekte gehouden (f 900,-) En één keer
ontving de soos een aanmoedigingsbedrag van f 500,-
van het gemeentebestuur.
C. te eisen dat ze ook wat presteert. De soos presteert
al wat, deed en doet het een en ander. Kreatieve mid-
dagen voor schoolgaande jeugd in vakantietijd. Drop-
pings. Een avond in het kader van de bekende aktie
van de gezamenlijke kerken in Nederland 'Kom over de
Brug' (dat de opkomst die avond helaas minimaal klein
was kan Vjoe niet helpen.) Het bestuur in de verschil-
lende afdelingen is, naar mijn mening, wat ik als be-
langstellende er zo van hoor en merk, wel degelijk ak-
tief bezig. Niet alles slaagt voor de volle 100 procent.
Mogen wij als ouderen dat venvachten ?

Het bestuur van het Jeugdcentrum wordt door de
redaktie genoemd
Het bestuur van genoemd centrum dat met zeer be-
perkte middelen veel goed werk heeft gedaan en nog
steeds doet, staat in deze voor een zware opgave, een
moeilijke beslissing. Is het jeugdcentrum JEUGDcen-
trum wordt gevraagd. Jazeker, geachte redaktie. Het
jeugdgebouw aan de Insulindelaan wordt vrij intensief
ook door de jeugd gebruikt. Maar, moet daar 'alles' in
kunnen*7 Kan daar alles ii^
Zelf ben ik van mening (e^H^llig velen met mij, behoor
je dan stoer te zeggen) dat een Jeugdsoos andere, eigen
eisen stelt aan 'ruimte'. Een soos heeft een 'eigen ruimte'
nodig. Niet een mooie ruimte. Verschillende zaaltjes
in het jeugdcentrum (hoe eenvoudig en sober overigens)
ook en dat is goed) zijn toch 'te mooi' voor een Jeugd-
soos. En deze zaaltjes (\^^ige in getal) worden op
andere wijze reeds mede do^r de jeugd gebruikt.
Met de redaktie van Contact ben ik het helemaal eens
dat er voor de Vordense jeugd iets gedaan moet wor-
den. Meer dan tot nu toe waarschijnlijk. Wat? Dat is
voor verschillende groepen jongeren verschillend. Dat
maakt het allemaal moeilijk. Wie echter (ook) de streek
pers leest, weet dat in vele plaatsen een Jeugdsoos draait
Veelal hebben ze een eigen permanente ruimte! Vars-
s^veld bv. (hier betekent nog als vanouds: bijvoorbeeld)
heeft pas kort geleden een molen verbouwd en geschikt
gemaakt voor de jeugd. Heeft Vorden dan geen 'molen'
of iets dergelijks?

Het valt te prijzen dat de w Vorden de helpende hand
wil bieden inzake het ruimteprobleem. Hoe fraai de
soortterreinen en de kantine ook gelegen zijn, de af-
stand tot het (verlichte) dorp is te groot om daar per-
manent de Jeugdsoos te kunnen vestigen. En het is ei-
genlijk niet eens zo zeer de afstand! Meer faktoren
soelen een rol. Akkoord, geachte redatkie geld aan jeugd
besteed mag geen weggegooid geld zijn. Natuurlijk niet.
Dat mag nooit. Dat is in het verleden ten aanzien van
V1oe ook niet gebeurd.
Wij hopen dat het gemeentebestuur, bestuur van het
jeugdcentrum en Vjoe met elkaar toch een goede op-
lossing zullen weten te vinden. Er zal wel geducht GE-
zocht moeten worden. De jeugd is het waard! En vraagt
er (nog) om. Dat wil zeggen: een deel van Vordens
jeugd. Een vrij groot gedeelte. Niet iedereen heeft be-
hoefte aan een Jeugdsoos. Ook goed, prima ook. Het
'moet' niet, maar het mag. Velen willen echter blijkbaar
graag zo'n trefpunt. Zo'n aktiepunt hebben. Dan 'moet'
het. Soms, soms gaat het (elders) verkeerd met een
soos. Dat willen 'we' en dat willen 'ze' hier stellig niet.
Toezicht? Wat vliegt daar nou voor woord de schrijf-
machine uit? Een beetje inspraak van ouderen, Wat
krijgen we nou te lezen?
Of. of is de jeugd zo open en tolerant (en intelligent)
dat dit toch gewoon kan? Wij wensen alle jeugdwerk
in Vorden en omgeving, sport en gymnastiek goede, ge-
ierende ontplooiingsmogelijkheden toe. De redaktie van

Contact 'vroeg' kennelijk om reaktie. Anderen ook.

Alstublieft dan. U aangeboden door
J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19

REAKTIE VAN REDAKTIE
Dat ons weekblad Contact niet alleen gelezen, doch ook
gespeld wordt, is wel gebleken uit de reakties welke wij
ontvingen op het artikel over de Jeugdsoos. Speciaal
de noot van de redaktie is niet bij iedereen in goede
aarde gevallen, al hoewel wij hierop ook positieve reak-
ties binnen kregen en toch bereikt hebben dat iedereen
ervan overtuigd is dat de jeugd zich niet ergens buiten-
af kan vermaken maar dat dit dient te gebeuren in de
bom van het dorp.
Wij zullen trachten een en ander nog eens uiteen te
zetten en stellen voorop dat het beslist bedoeld was als
oobouwende kritiek voor de Vordense jeugd.
Punt 1. De deur 'Zijn er bij de Jeugdsoos enz.'
Dit argumenl trekken wij direkt terug, daar we ver-
nomen hebben dat de jeugd zelf deze deur wil maken.
(De toestemming van het bestuur van het jeugdcentrum
had zolang op zich laten wachten).

Punt 2. Dat de jeugd naar het voetbalveld zou moeten
vertrekken. (Zo hebben wij dit gelezen). Wij vinden
dit absoluut niet gezond. Het gaat niet om het voetbal-
veld doch de ligging. Laten we toch eerlijk zijn, het is
toch nonsens, dat men zich buiten de bebouwde kom
in een gebouwtje moet zien te vermaken terwijl het
centrum dat bedoeld is voor de JEUGD! leeg blijft staan
Wij vermelden hierbij tevens de zienswijze van de w
Vorden. Het is geenszins de opzet geweest van de w
Vorden om Jeugdsoos Vjoe naar het voetbalveld te doen
verhuizen. Bij de aanvraag van de w Vorden aan de
gffmeente Vorden om de kleuterschool Springplank ter
beschikking te stellen voor de jeugdafdeling, is de af-
soraak gemaakt een bepaald gedeelte af te staan aan
verenigingen met ruimtegebrek en zodoende heeft w
Vorden hierbij ook aan Jeugdsoos Vjoe gedacht.
Punt 3 De leiding. Wij hebben beslist niet bedoeld dat
de huidige leiding waardeloos zou zijn, was dit wel het
geval geweest dan hadden de meeste ouders hun kin-
deren er wel vandaan gehouden. Waar het ons om gaat
is. het aanstellen van een jeugdleider in vaste dienst.
Het Jeugdcentrum moet dan beschikbaar zijn voor de
Vordense jeugd.
Immers hier is geld voor gegeven en niet voor een zol-
derkamertje
Punt 4 Het leven op kosten van de gemeenschap
De Jeugdsoos Vjoe deelt ons mede dat ze maar f 500,-
aanmoedigingspremie had ontvangen, doch dit hebben
wij gezien als geheel. Wij vinden dat er voor het gebouw
als geheel toch een aardige duit uit is getrokken! En
tenslotte is de gemeenschap: u en wij die deze duit
bij elkaar hebben gebracht, of niet soms?
Vandaar onze waarschuwing dat het geen geharrewar
moet worden, aangezien hier de jeugd helemaal niet
mee gedient is! Het huidige jeugdcentrumbestuur kan
echter ook niet alles verweten worden, de plannen zijn
er wel maar het geld ontbreekt.
Wij zijn tot de konklusie gekomen dat het onhoudbare
zaak wordt en de oplosser ligt in een groot dorps h n is
t" bouwen door de gei*^Bite met goede akkomodatie
voor toneel, sport, kegelbanen, speelzalen enz. In het
huidige jeugdcentrum blyft men geld steken en het kan
ons inziens toch niet doelmatig worden.
Wij danken allen voor hun reakties op deze affaire en
hebben kunnen konstatejwi dat er in Vorden toch nog
nog wel iets leeft, war^Bl' het de jeugd betreft, het-
geen wij als bijzonder positief zien.

De redaktie

Adlda«-„U Pu"
met blauwe noppenzool. c«. 33f-
Adldas-„Santlngo"
met «chroefdoppen. e

Adlda«-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ea. v.a. 31.OO
Adldai-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19.5O
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U hebt het wel gemerkt

CONTACT het weekblad dat aktueel is

dat wordt gelezen!

Neem daarom een abonnement

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

is onbetwist

uw meubel
specialist

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. V-z kg HUTSPOT 5Q

Vrd. % kg WORTELTJES 39

Zat. 2 krop ZWARE SLA 39

l kg GOLDEN DELICIOUS 93

Mnd. % kg GESN. RODE KOOL 39

Di. l/2 kg KOOLRAAP panklaar 45

Wnd. Va kg PREI panklaar 75

Bloemen weekendaanbieding:

l prachtige primula 198

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrljdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechlsatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
mei od i ca

22 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 febr. Herv. vrouwengroep Wildenborch
23 febr. Dropping VAMC De Graafschaprijders
24 febr. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

n.a.v. 50-jarig bestaan in 't Wapen van Vor-
den

24 febr. Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Aneyssen in café Bruggink
28 febr. Kontaktavond Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
l mrt. Ledenvergadering Ver. voor Openbaar On-

derwijs in café Eskes
3 mrt. Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent

bij zaal Schoenaker voor de ouderen
4 mrt. Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de

Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

5 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

6 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

7 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
8 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur

10 mrt. Filmmiddag kindergroep gymn.ver. Sparta
15 mrt. Herv. vrouwenbroep Wildenborch
15 mrt. Verkeersavond Veilig Verkeer
16 mrt. Kontaktavond muziekvereniging Concordia

in zaal Schoenaker te Kranenburg
17 mrt. Jeugdsoos Vjoe Asterix en Cleopatra film
21 mrt. Lezing NCVB
21 mrt. Hervormde Vrouwengroep Linde
21 mrt. Hervormde vrouwengroep dorp
22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 mrt. Demonstratie KPO in zaal Schoenaker
22 mrt. Concert in de Christus Koningkerk Vorden

door Hengelo's gemengd koor en Vordens
Mannenkoor

24 mrt. Jeugdsoos Vjoe dansavond
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker
31 mrt. Jeugdsoos Vjoe filmprogramma
11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit



BOMEND
OVER
BOMEN

HENRI VAN DORSTEN

BEANTWOORDT

BRIEVEN
Tekening en foto van de linde in montage

Even een intermezzo, een tussenstukje, in de reeks artikelen
over onze loofbomen. Van deze gelegenheid wil ik graag
gebruik maken om enkele „schrijvende lezers" te beant
woorden.
Mevrouw G. J. Jansen te Groningen vroeg, waarom er blijk
baar bij voorkeur in februari/maart wordt gekapt.
Wel, dat is niet met alle bomen het geval. Beuken bijvoor
beeld worden bij voorkeur in de winter gehakt om het zo
genaamde blauwwaas in het hout, dat in het voorjaar zou
optreden, tegen te gaan. In februari worden inderdaad vee
populieren omgehakt. Dit heeft men ook dit voorjaar lang
vele wegen kunnen vaststellen. Ik schrijf opzettelijk: langs
vele wegen. Want: wilgen, populieren, linden en kastanje
(paardekastanjes) mogen volgens de Boswet, van 1962 meen
ik, alleen dan gekapt worden, als ze in een rij staan en da
is meestal langs de wegen.

Dat was ook het geval met de mooie Gelrica's (een kruisin
van kruisingen: een ingewikkelde affaire, maar wel één van
de fraaiste vertegenwoordigers van het grote gevarieerde po
pulierenras) aan de Strodijk te Vorden. Midden februar
1971 zijn deze forse bomen, die vele jaren lang de wisselende
stemmingen van de dag in het Nederlandse klimaat hebben
weerspiegeld, soms door een plotseling ruisen waarvan d
hevigheid kon duiden op nood of paniek en soms in hun
doodstille zwijgen bij dreigend onweer, geveld.

Langer gaaf
Waarom worden ze in februari gekapt? Omdat alsdan hè
hout nog het zachtste is en de sapstroom nog zwak, zodat ze
ook als ze niet in het water worden gegooid, langer gaa
blijven. En zo is er op vele plaatsen in Nederland en voora
in onze provincie die de bosrijkste is van ons land, gehak
en gezaagd. Dat is ook het geval met de grove den, de pijn-
boom, Pinus Sylvestris genaamd, één van de belangrijkste
Europese bosbomen. Hij is in ons land de meest voorko
mende bosboom, welks hout (grenenhout) voor velerlei doel
einden kan worden gebruikt. De kunstmatige bosbouw me
betrekking tot de pijnboom dateert in ons land van 1515.

De heer H. Aberson te Ittersum maakte mij op de mogelijk-
heid van gehakte en in paaltjes gezaagde grove den opmerk
zaam. Deze wanden-van-gezaagde-pijnboom zag ik onder
Ruurlo. Wat degelijkheid betreft kan men het hout gebruiken
voor: scheepsmasten, telefoonpalen, dwarsliggers, mijnstut
ten, heipalen en palen voor waterwerken. Maar tegenwoordig
zitten de papierfabrieken (Van Gelder e.a.) er achter aan
omdat Scandinavië moeilijk doet voor wat betreft de invoer
van het hout van de fijnspar, Picea excelsa of, zoals een
andere auteur hem noemt Pecea abies, die vooral in Zwe
den en Finland zulk voortreffelijk vurenhout levert.
Scandinavië wil namelijk liever pulp als halffabrikaat of
papier als gereed produkt leveren dan de grondstof. Daarom
probeert men door de aankoop en verwerking van de pijn-
boom het tekort aan het Scandinavische vuren wat op te
vangen. (1971)

Mevrouw H. Schmidt, Zutphen: hartelijk dank voor uw
briefkaart over de tamme kastanjes en voor uw tips.

De heer B. Vechteman, Doetinchem: zodra ik op de Hoge
Veluwe kom, zal ik de door u aangeduide plek aandoen en
de bomen daar bekijken. Bedankt ook voor uw waarderend
schrijven, dat me goed heeft gedaan.

De heer Buunk, Zelhem: ik hoop de door u aangeduide bo-
men binnenkort te bekijken en wellicht te fotograferen
Hartelijke dank voor uw informatie, die voor mij van grote
waarde is. Dit geldt ook voor het telefoontje van de heer
Brink in Baak, ik hoop t.z.t. telefonisch kontakt met u op te
nemen. Ook mevrouw Groen te Winterswijk hartelijk dank
voor uw telefonische tip, ik zal er dankbaar gebruik van
maken.

Nog steeds
De heer W. J. A. Sessink, Vorden. Ik mag misschien wel
zeggen: waarde Willem, gezien het feit dat je me al sinds
ik in de Graafschapbode schrijf, hebt aangevallen op mijn
geschrijf. En ook al een jaar of acht gedreigd hebt de GB
op te zeggen, maar er toch blijkbaar nooit toe hebt kunnen
komen. Gezien het feit dat je hebt geklaagd over de vele
zetfouten, met name in mijn artikelen, met andere woorden:
je léést die krant nog steeds! En je leest hem goed.
Vroeger spraken ze over het „zetfoutenduiveltje". Bekend is
dat er in een groot landelijk ochtendblad eens een kop voor-
kwam: „VROUW KREEG van onze speciale verslaggever
KIND IN PLAGGENHUT", of een kop van gelijke strek-
king. Kijk eens, ze hebben bij de Graafschapbode gebruik
moeten maken van een computer. Daar moet je aan wennen.
Ik snap het ook niet precies, maar toch wel zoveel, dat als
je het niet dóór hebt met een korrektie in een bepaalde re-
gel, dan krijg je inplaats van l verbetering in l regel, met-
een 2 regels fout. En de gekste fouten. Kort gezegd, vroeger
was er sprake van een zetfouten-duiveltje, maar nu met de
computers lijkt het meer op Beëlzebub, de overste van, de
duivelen. (1971)

Ik praatte indertijd over dit euvel met de heer E. van Ruller,

eertijds respektievelijk redakteur van de Graafschapper, van
De Rotterdammer, mede-oprichter van Trouw en voormali
hoofdredakteur van de Nieuwe Groninger Courant. En di
zei: „Iedereen die weet welk een enorme hoeveelheid werk e
voor één nummer van een dagblad verricht moet worden
elke dag opnieuw, die verwondert zich er telkens weer ove
dat er niet meer fouten gemaakt worden." Met ander*
woorden: „waar gehakt wordt vliegen spaanders". En da
niet alleen in het dennebos, maar ook in de krant. Waarvan
akte.

Linde
Met toestemming van ds. F. J. Dun publiceer ik zijn reak
ties. Hij schreef me over de fraaie linde in de tuin van d
oude pastorie in Hummelo: „Mijn schoonvader, die vee
placht te tekenen, tekende haar in winterse staat, een crayon
tekening, waarvan ik er u ook één doe toekomen voor een
reproduktie in de krant. Komt u eens kijken naar de boom
in de tuin van de Hummelose pastorie, waar dominee is
de u toegenegene: w.g. ds. Dun". Het was een gezellig ge
sprek, dat me ontroerde toen het gebeurde met de treur-e
ter sprake kwam.

Na het bericht over het overlijden van hun zoon, die zei
deze treur-es zo prachtig had gefotografeerd, in een nevel
stemming met een paar „evergreens" heel scherp op
voorgrond, vernietigde een hevige storm overnacht de treur
vorm van de boom, zodat er een afgeknotte stomp overbleef
Van nu af aan groeide de es wel weer uit, maar hief zijn
takken omhoog. De schoonvader van ds. Dun, de heer Chr
Moes, tekende op ruim 80-jarige l^feüd de hierbij afge
beelde machtige linde, die als één va»Ce mooisten van on
land mag gelden. Zoals u op de foto ernaast (in de montag<
van beide) kunt zien, is de boom in 10 jaar weinig of niet;
veranderd.

6axussoort
Aad W. Kroon, „De Schuer" te Doesburg, schreef me ooi
over een in zijn tuin staande oude boom. „Volgens ver
schillende mensen is het een ceder, alhoewel ik meen dat hè
een Taxussoort is". Dat is het zeker, meneer Kroon. Een
Taxus Baccata. Er staat er o.a. ook één op het terrein van
de Erve Kots in Lievelde en daarmee beantwoord ik een
desbetreffende vraag aldaar. Ook een vraag van een Vorde
naar beantwoord ik hiermee, namelijk dat de boom voor hè
(nieuwe) huis Bella Vista een Taxus Baccata is, zoals trou
wens afgebeeld in mijn boek „Langs Achterhoekse molens"
De heer Kroon schrijft, dat „de Commandeur van de Balije
van de Orde der Duitse Ridders, ter gelegenheid van een
herdenking in Doesburg gezegd zou hebben, dat deze boom
daar bij de Heerenstraat al in de 13e eeuw zou zijn geplant"
Inderdaad kunnen deze bomen heel oud worden. Ze vertonen
dan, zoals ook deze doet, een afgeschilferde stam. De naam
Taxus komt van het Latijn „Texo" dat weven betekent
waaraan het goed ingeburgerde woord textiel niet vreemd zal
zijn. De bast werd dan ook in de middeleeuwen gebruikt
voor allerhande weef- en vlechtwerk. Toen vocht men tevens
om zijn taaie hout, waarvan handbogen werden gemaakt. Er
zou zelfs een oorlog om zijn gevoerd (slag te Agincourt in
1415). Eén pond van de giftige takken en naalden is voldoen-
de om warmbloedige dieren te doden, schreef m'n oudoom
Berend. De rode schijnbessen zijn ongevaarlijk.

Mej. C. M. Cremers te Wassenaar, dank voor uw mooie re-
produktie van Landschap met vier bomen, van Hercules Se-
ghers (plm. 1589 tot plm. 1637?) „Kennissen uit Hengelo G
zonden mij knipsels van de Grabo-Extra's. Mag ik één en
ander van uw overzicht overnemen? Een en ander is beslist
waardevol. Gaarne mijn dank voor het initiatief". Mejuf-
"rouw Cremers, als er iets bij is dat u nog niet zoudt weten
'ik kan het me nauwelijks voorstellen), dan mag u dat zeker
overnemen, met bronvermelding.
Th. Jansen, Sinderen, schrijft over de dikke boom bij de
capel te Sinderen: „Het is een behoorlijk dik boompje . .
Als u meer wilt weten, dan moet u de heer D. W. Kobes,
archivaris, er maar naar vragen". Deze inderdaad machtige
>oom staat aan de weg van Silvolde naar Sinderen bij een
witte kapel en bij het graf van een klein Duits meisje, een
ontroerend grafschrift op de steen en, om met de schrijver
Pheun de Vries te spreken, veel ingekraste en ingesneden
,Namen in de boom". De boom, heer Jansen, is een enorme
>euk, een groene beuk, misschien wel een 165-plusser.

Mevrouw J. C. Smit-Goossens te Drempt, schrijft: „vooral
uw artikel over esdoorns heeft m'n belangstelling gewekt.
We willen een nieuwe singel poten, waarin ook bomen hun
plaats moeten vinden. We leven hier weliswaar in een land-
chap van wilgen en populieren, is 't echter uit landschap-
iclijk oogpunt bezien, geoorloofd ook andere bomen te
ilanten?" Op gevaar af dat uw bomen intussen al geplant
ijn, houd ik me in het algemeen aan de ongeschreven regel,
at platanen, esdoorns, kastanjes, iepen en ook linden, als
tadslaanbomen aan te bevelen zijn, terwijl op het platteland

meer berken, lijsterbessen, wilgen en populieren voorkomen,
Isook meidoorns. Veel hangt ook af van de grondsoort.
ersoonlijk vind ik berken erg mooi, in zomer, herfst en

winter, maar ook het prille, onnavolgbaar tere groen ervan
n april. Staan de bomen niet dicht bij het woonhuis, dan

ruwe berken (Betula verrucosa), maar dichter bij huis de
achte (Betula pubescens), die niet zo hoog groeit en een

mooie zilverkleurige bast vertoont - ook onderaan de voet.

Er bestaan bijzonder geslaagde kruisingen van .„Raadpleeg
de kweker!", dat wil ik er graag aan toevoegen. Hiermee heb
ik tevens diverse andere briefschrijvers en telefonische na-
vragen over dit onderwerp beantwood.
A. J. M. van Hal, Doetinchem, vaagt of ik op de hoogte
ben van de beste manier om tamme kastanjes te bewaren tot
in de winter. Ik moet u in deze teleurstellen. Ook bij na-
vraag ben ik er niet achtergekomen.
Mej. P. A. Portielje, Amsterdam, en anderen wezen op de
mogelijkheid, dat er in „Weer of geen weer" aandacht kon
worden besteed aan de Sassafras albidum - ook aan de grote
hulstbomen, waarover ik schreef. Ik heb me met de desbe-
treffende deskundige in Groningen in verbinding gesteld. Of
er meer grote hulstbomen in Nederland voorkomen? Onge-
twijfeld. In het kleine dorpje Vijfhuizen (NH) staan er zo
een stuk of vier op een rij, en geen kleintjes. Maar niet zo
groot als die in Oost-Gelderland. Een tamelijk grote hulst-
boom staat ook in Vorden, schuin tegenover de Nutsspaar-
bank.
Ik moet eindigen. De heer W. J. A. Sessink, Vorden, is nu
van plan de Graafschapbode te blijven lezen - nu ik er niet
meer zo vaak in schrijf. Bravo W. J. A.! (1972)

Posters
Reklamebureau Data in Doorn heeft voor een drukkerij in
Oss dit jaar een prachtige kalender ontworpen, zo bericht
mij een lezer uit Aalten. Dit jaar nu eens geen meiden, maar
mooie bomen op een kalender. Hier dan eens belangstelling
in de reklame voor milieu en landsdiap.
Er zijn 30.000 overdrukken van dd^Bender gemaakt, zonder
kalendarium en als posters aangeboden aan de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Amsterdam. Mej.
Port i el je voornoemd schreef me: „Voor alle 4 posters ƒ 5,25
gireren op postgiro 9933 van de bovengenoemde vereniging
met toevoeging t.b.v. Het Zwanenwater. Dus ƒ 5,25 totaal.
De posters worden verkocht om d^Bnkoop van het natuur-
gebied Het Zwanenwater bij Callantsoog voor een deel te
financieren.

De heer D. J. A. Klein Geltink, Ede, schrijft ingekort o.a.:
„Een heksebezem wordt veroorzaakt door schimmels of vi-
russen . . . een heksebezem is in tegenstelling tot de mare-
tak geen plant. Een berk met een maretak is zeer onwaar-
schijnlijk . . . Deze Gingko biloba kan m.i. nooit ontstaan
zijn uit een heksebezem. die ontstaan is uit een zaadje dat
door een vogel is gedeponeerd op de oude Gingko biloba te
Leiden, enz. enz."
Dit n.a.v. m'n verslag in Contact (4-1-73) van wat Jhr Mr
Feith van De Belten mij vertelde, e.e.a. staat dan ook tussen
aanhalingstekens. Tussen haakjes schreef ik („warrige dichte
begroeiing"). Juister geformuleerd: „abnormaal sterke ont-
wikkeling van talrijke zijknoppen van een stengel onder in-
vloed van een uitwendige prikkel" (Oosthoek Encyclopedie).

Zulke heksebezems kunnen ook door dierlijke organismen
veroorzaakt worden. Er is veel meer over te zeggen, maar
uiteraard is door Jhr Feith nooit gezegd - evenmin door mij
in Contact vermeld - dat een maretak niet en een heksebe-
zem wel een plant zou zijn. 't Spraakgebruik is hier volko-
men terzake, maar uiteraard nogal summier voor wie hierop
diep wenst in te gaan. Als u er aan twijfelt of de „heksebe-
zem-Gingko" van De Belten al of niet o.a. is uitgegroeid uit
een zaadje dat door een vogel is gedeponeerd op een tak
van de oude Gingko aldaar, kunt u natuurlijk altijd navra-
gen bij de heer Bruinsma van de hortus botanicus in Leiden.
Dan hebt u het uit de eerste hand, en nog wel van een
Bioloog. Overigens dank voor uw uitvoerig schrijven.
Als u dan eens een keer in Vorden Heksebezems wilt zien,
kunt u zich in verbinding stellen met mevr. B. F. Bennink,
Wildenborch. Volgens haar zijn ze daar gesignaleerd in ber-
ken!
Ook zij, die ik niet persoonlijk heb geantwoord, hartelijk
dank voor hun reaktie. En allen een goed nieuwjaar toege-
wenst, plus deze mooie nieuw jaarsgroet van de dichteres Nel
Benschop:
Laat mij, o God, een boom zijn in Uw tuin:
de wortels in de aarde, maar de takken
omhoog, om zo de hemel vast te pakken
en recht de stam, en bloemen in de kruin.

HENRI VAN DORSTEN

CONTACT

SPECIAL

„WAAR GEHAKT WORDT

VLIEGEN SPAANDERS"

Literatuur
Na bijgaand antwoord op brieven rest nog een opgave van
literatuur, een vraag van diverse lezers(essen) van Contact-
Special. Een bock dat ik nog niet lang ken, maar dat een
rijke inhoudt biedt, ook aan foto's ten aanzien van het na-
tuurschoon van Achterhoek en Liemers, is van de u allen
bekende: J. G. Vos (wekelijkse rubriek Natuurleven in de
Grabo). Het boek is getiteld: ACHTER RIJN EN IJSSEL -
Zwervend door Achterhoek en Liemers. Uitgave Holland
Haarlem.

BOMEN-STRUIKEN
door J. Zech, zeer fraaie foto's, alle in kleur. Uitg. NV W.
J. Thieme en Cie, Zutphen.

BOMEN EN STRUIKEN in bos en veld, Helgc Vedel/Johan
Lange. UUg. Moussault NV Amsterdam.

Dr. JAC. P. THIJSSE, diverse boeken, o.a. uitg. Miert de
Lange Amsterdam.

DE BOOMSOORTEN
Dr. G. Houtzagers en M. de Koning, Ned. Heide Mij (erg
praktisch).

LANGS ONZE WEGEN in bos en veld
M. C. Blöte-Obhes. Uitg. Mij W. de Haan Utrecht (een heel
interessant werk).

BOMENSPIEGEL voor de wandelaar
W. L. Leclcrq. Uitg. P. N. v. Kampen en Zn NV Amster-
dam (veelzijdig en mooi van taal).

LOOFBOMEN- EN NAALDBOMENBOEK
Th. H. Klinkspoor. Uitg. Kosmos Amsterdam (bijzonder
overzichtelijke weergave van de stof en bijzonder mooie en
duidelijke foto's, ook in de details).

NEDERLANDSE DENDROLOGIE
Dr. B. K. Boom, 6e druk. Uitg. J. H. Veenman en Zonen
NV Wageningen (groot standaardwerk met duizenden teke-
ningen en verwijzingen ter bepaling van de voorkomende
boomsoorten en variëteiten- - een betrouwbare gids).

LANGS ACHTERHOEKSE MOLENS
Henri van Dorsten. Uitg. Van Someren Zutphen (met 80
foto's, ook van diverse bomen).

(Tekst en cliché's
overgenomen van

de Graafschapbode)

Gezaagd grenenhout bij Ruurlo



H.Zieverink districtkampioen
driebanden 2e klasse

II. / i eve r lnk en S. Huizinga van de Vordense biljartvereni-
ging KOT namen afgelopen weekend deel aan de disrikts-
kampioenschappen 3-banden 2e klasse KNBB afd. Doetin-
chem. De heer Z ieve r ink wist in deze spclsoort het kam-
pioenschap te behalen met 12 punten en een moyenne van

0.435. Hij zal het disrikt Doetinchem vertegenwoordigen op
24 en 25 maart a.s. in Zwolle. De heer Huizinga eindigde als
zevende met 5 punten en een moyenne van 0.360. Beide Vor-
denaren ziet u l i n k s op de foto naast elkaar.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

(VROUWEN)-WERELDGEBEDSDAG
VRIJDAG 2 MAART
Op vrijdag 2 maart a.s. (in het begin van de Lijdenstijd) za
de wereldgebcdsdag 1973 worden gehouden met als thema
,,Waakzaam in deze tijd". De liturgie voor deze wereldge-
bedsdag, dte sinds kort niet meer uitsluitend vrouwen-we-
reldgebedsdag heet omdat de deelname ook voor mannen
openstaat, werd samengesteld door anglikaanse, protestantse
en rooms katholieke vrouwen in Nieuw-Zeeland. Met het
thema wordt het verlangen, als christenen en als leden van
de wereldbevolking te streven naar openstaan voor Gods
roepstem en voor de noden van de mensheid, samengevat
In de gebedsbijeenkomsten wordt gekollekteerd voor hulp-
verlening, in het bijzonder voor de bevolking van Bangla-
desh. Ook projekten in andere landen zullen worden ge-
steund, zoals hulpverlening aan vrouwen van bevolkingsmin-
derhcden als de Maori's in Nieuw-Zeeland en de Australi-
sche oorspronkelijke bevolking. Vanuit Nederland gaat ge-
woonlijk een groot deel van de te besteden gelden naar di-
verse kerkgenootschappen, die zendingsarbeid verrichten.
Voor Vorden en wijde omgeving zal de gebedsbijeenkomst
op genoemde dag en datum (vrijdag 2 maart) gehouden wor-
den in de Gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg (tegen-
over het postkantoor), aanvang acht uur (20.00 uur). Wij
w i l l e n u. mede namens de Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg) van harte opwekken deze gebedsbijeenkomst mee
te maken.

Politienieuws
Vanaf zaterdag 24 februari a.s. zal tussen 's avonds 23.00 uur
en de volgende morgen 08.00 uur in de gemeenten Neede,
Borculo, Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld.,
en Steenderen door de r i jkspol i t ie een gekombineerde sur-
vei l lancedienst worden ingevoerd.
Voor politie-assistentie dient men zich vanaf die datum tus-
sen deze tijdstippen in de genoemde gemeenten niet meer
tot de plaatselijke politie te wenden maar dient men deze
telefonisch aan te vragen bij het distriktsbureau van de rijks-
pol i t i e te Apeldoorn, kengetal 05760, telefoonnummers 13344
of 19258.

Wanneer speciaal om assistentie van een plaatselijke politie-
man wordt gevraagd of indien zulks noodzakelijk is, zal
hiervoor vanuit Apeldoorn worden gezorgd. Men wordt ver-
zocht hiervan goede nota te nemen en deze mededeling bij
uw telefoontoestel te bewaren.

Jeugdavond van
„De Deurdreajers"
Zaterdag 24 februari zal in de residentie van de carnavals-
vereniging De Deurdreajers - zaal Schoenaker - een begin
worden gemaakt met de fes t ivi te i ten. Op die avond zal voor
jeugd een dansavond worden georganiseerd welke los van
het grote carnavalgcbeuren staat. Het bestuur van De Deur-
dreajers heeft hierdoor aan de wensen van vele jeugdigen
gehoor gegeven daar de vrijdagavond voor het grote carna-
val bij vele jongeren niet erg gelegen kwam.
Deze avond zal onder muzikale leiding staan van de Altona's
welke de gehele Top 30 op hun repertoire hebben en de
jongelui zeker enkele aangename uren zullen bezorgen.

Jaarvergadering
Het hoogtepunt voor de vele aanwezigen op de jaarvergade-
ring van de Vordense Marktvereniging was ongetwijfeld de
subsidietoewijzingen uit de verloting 1972. De volgende be-
dragen werden beschikbaar gesteld:
Bijz. Lagere Landbouwschool 100,-; Groene Kruis 175,-;
Nutsklcuterschool KM), - ; Bijz. kleuterschool 200,-; R. K. kleu-
terschool 50.-; openbare kleuterschool 100,-; Plattelands-
vrouwen 125,-; KPO 75,-; Jong Gelre 175,-; Stierenvereni-
ging Delden 60.-; Jongveekeuring distrikt 4 75,-; Schapen-
fokvereniging Vorden e.o. 50,-; bijenvereniging Macht van
het Kleine 70,-; bi jenvereniging Tot Nut en Genoegen 35,-;
rijvcrèniging De Graafschap 100,-; gemeentelijke rattenbe-
strijding 40,-; zwembad In de Dennen 100,-; rekognitie
marktterrein 50,-; Landbouwhuishoudschool 50,-; bedrijfs-
vcrzorgingsdienst 150,-; wegenfonds 271,94. Op de aanwezi-
gen werd een beroep gedaan de aanvragen het volgend jaar

tijdiger in te zenden. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Van de bestuursleden D. Lindenschot en D. Klein Bluemink
die resp. 22 en 21 jaar deel van het bestuur hebben uitge-
maakt, werd afscheid genomen. De heer Wuestenenk bracht
de heren dank en bood hen een blijk van waardering aan.
Inplaats van de heer Lindenschot werd gekozen zijn zoon
J. Lindenschot. In de vakature Klein Bluemink zal nader
worden voorzien.
Het jaarverslag van penningmeester H. Klein Brinke gaf
een batig saldo te zien. Door het bestuur worden momenteel
plannen ontworpen om de verloting 1973 op moderner leest
te schoeien.

Lezing
Maandag 26 februari a.s. komt de heer B. Roolvink, AR-
Tweede Kamerlid en oud-minister van Sociale Zaken in het
kabinet De Jong, voor de AR-statencentrale Zutphen spre-
ken. Deze vergadering is voor een ieder vrij toegankelijk
en wordt gehouden in het jeugdgebouw van de Gereformeer-
de kerk te Zutphen.

Carnaval
Nog maar enkele maanden nadat de jonge carnavalsvereni-
ging De Plaggenstckkers (De Boggelaar) het levenslicht aan-
schouwde, heeft het bestuur de^«dewerking van een Prins
carnaval 1973 gekregen. In tegermelling met een op de op-
richtingsvergadering genomen besluit om nog een jaar te
wachten, kwam de Prins zich nog onverwacht aandienen. De
naam van de eerste Plaggenstekkers-prins luidt Prins Evert
de Eerste. Met de Raad van Elf zal hij het eerste echte car-
naval op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart leiden.

Op de dezer dagen gehouden voorbereidingsvergadering
in De Boggelaar toonden de leden een flinke belangstelling.
Voorzitter H. Kolkman zag hierin een teken dat het met
de Plaggenstekkers best zal lukken. Overigens blijkt het le-
dental, dat bij de oprichting 32 bedroeg, met sprongen om-
hoog te gaan. Volgens een verslag van penningmeester H.
Hartman telt men nu 52 leden en 14 donateurs.
Voor wat het eigenlijke carnaval betreft zullen de Plaggen-
stekkers op vrijdag 2 maart in de feesttent bij De Boggelaar
een groot carnavalsbal houden. Alles met medewerking van
de Prinsenkapel De Woodpeckers en het Zutphense majo-
rctte- en showpeloton. Ook zaterdag 3 maart wordt dit carna-
valsbal gehouden. Zondagmiddag 4 maart is er een groot
discobal met medewerking van het discoteam Smile. (Zie ook
de advertentie in dit nummer).

Vergadering
Op de eerste vergadering in het nieuwe jaar van de Stieren-
vereniging Delden welke donderdag in café 't Zwaantje
werd gehouden, wenste voorzitter M. H. Gotink het bestuur
en leden voor gezin en bedrijf een voorspoedig 1973 toe.
Uit het jaarverslag van sekretaris B. Rossel wordt medege-
deeld dat het ledental thans 29 bedraagt met 163 aandelen.
In het bestuur kwam enige verandering door het bedanken
van de heer J. Groot Roessink wegens het opheffen van zijn
bedri j f . De heer E. Eggink nam deze plaats weer in.
Over het afgelopen jaar werden door de verenigingsstier 247
koeien gedekt en 74 pinken, van niet-leden 17 runderen. Het
dekgeld bedraagt ƒ 7,— per aandeel. De verenigingsstier
werd begin februari jl. definitief met de letter B in het
Stamboek ingeschreven. De stier blijft gestationeerd bij de
heer Scheffer in Delden voor een bedrag van ƒ 7,50 per dag.
Het bestuur van de Vordense Marktvereniging werd dank
gebracht voor het ontvangen subsidiebedrag.

Veilig Verkeer
Donderdag 15 maart organiseert de plaatselijke afdeling Vei-
lig Verkeer in zaal Bakker een grote verkeersavond waarvan
de le iding berust bij de distriktskonsulent de heer Eybersen.
Deze avond zullen de nieuwste voorlichtingsfilms op ver-
keersgebied vertoond worden, terwijl een speciale verkeers-
quiz op het programma staat voor teams van personeels-
verenigingen, bedrijven, sportverenigingen enz. Deze quiz
wordt overal met stijgende belangstelling en deelname ge-
houden, aldus werd ons door de afdeling Vorden medege-
eeld. Een team voor deze quiz bestaat uit vier personen.
Mee re re teams van één vereniging zijn toegestaan.

r wordt een avond geboden waarbij men op aangename
wijze veel nut t ige en noodzakelijke verkeerskennis kan op-
doen. Voorafgaande aan deze bijeenkomst komt de afdeling
Vorden voor een ledenvergadering bijeen. Bij de bestuurs-
verkiezing kan de heer v. d. Peyl zich wegens drukke werk-
zaamheden niet meer herkiesbaar stellen. Als kandidaat stelt
het bestuur de heer F. J. Wolsing.

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze lieve
moeder en oma

WILLEMINA ADRIANA TEUNISSEN
weduwe van D. Versteege

op de l ee f t i j d van bijna 77 jaar.

Hengelo O.: D. Versteege
G. W. Versteege-Slijtermeilink
Berry
Erik
Wilma
Jan

Vorden: W. A. van Asselt-Versteegc
P. G. H. van Asselt
Peter
Wilma
Dick

Vorden. 21 f , ; h r u a r i 1973
De Wehme
Condoleantie-adres: Nieuwstad 9

De begrafenis zal plaatshebben maandag 26 februari
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

WEGENS STERFGEVAL MAANDAG 26 FEBR.

DE GEHELE DAG

gesloten
HAKKERIJ

Telefoon 1384

Ledenvergadering
Onder voorzitterschap van de heer L. Westerhof hield het
Vordens Mannenkoor haar jaarvergadeing. Seketaris H.
Bloemendaal liet het wel en wee van het koor in zijn jaar-
verslag de revue passeren. De heer A. van Zuilekom gaf als
penningmeester in zijn jaaroverzicht melding van een batig
saldo. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
herkozen.
Voorts werd er een muziekkommissie benoemd die in sa-
menwerking met de dirigent de in te studeren nummers
zullen kiezen. De dirigent werd vervolgens dank gebracht
voor het vele werk t.b.v. de vereniging verricht. Bij de rond-
vraag kwamen enkele interne zaken aan de orde. Nieuwe
leden van de kaskommissd^fcijn de heren Oonk en Maresch.

Volleybal
In het volleybaldistr ikt D^Bsselstreek zorgde Dash 2 heren
weer voor een sensatie do^r Hansa met liefst een 3-0 neder-
laag naar huis te sturen. Hierdoor hebben de Vordense heren
op de kompctitieladder een kostbare voorsprong van vier
punten gekregen op Hansa 4 en begint het kampioenschap
in zicht te komen.
Bij de heren Ie klas maakte Dash tegen rode lantaarndrager
Isala 5 geen fout en versloeg de Deventenaren met 3-0.
De dames van Dash l moesten in de dames Ie klas een veer
laten in de ontmoeting tegen Hansa l uit Zutphen (3-1)
waardoor de Zutphense ploeg nog steeds de bovenste plaats
bl i j f t innemen, op de voet gevolgd door Isala 3 en Wilp 1.
Bij de heren 3e klas A stelde Dash 3 teleur door tegen het
lager geklasseerde DVC 2 met 2-1 het loodje te leggen. Niet-
temin bl i j f t er voor de Vordenaren nog een goede kans om
zich in de kopgroep te handhaven.
In de afdeling heren 3e klas B heeft Dash 4 de kans om zich
in de kopgroep te plaatsen wel voorbij laten gaan; tegen Bru-
voc 3 uit Brummen werd een 3-0 nederlaag geleden.
In de afdeling dames 2e klas verloor Dash 2 met 3-0 van
Wilhelmina 5. In de afdeling dames 3e klas A zakte Dash 3
een trede op de kompetitieladder want m enverloof van DVC
2 - een der koplopers - met 3-0.

U weet het

voor tapijt naar
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kostuum met
allure

•-

Prachtig gesneden kostuum» van een
superieure kwaliteit. Rustige mode-
aksenten geven het een zekere allure.
Een pak dat u nooit in de steek laat.

Trefpunt van mode voor morgen

Regentijd....
paraplu tijd
KOMT ONZE KOLLEKTIE ZIEN

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

N.V. Twentsche Kabelfabriek Lochem vraagt voor-
spoedige indiensttreding

Enkele flinke
PERSONEN

voor de bediening van kabelmachines in een 2-ploegen-
dienst, waarvoor extra ploegentoeslag wordt toegekend.

Gunstige belonings- en arbeidsvoorwaarden volgens Me-
taal CAO (C), alsmede
reisvergoeding
gratis werkkleding en
winstdeling.

Schriftelijke of persoonlijke aanmelding aan de
N.V. Twentsche Kabelfabriek, Industrieterrein Kwink-
weerd te Lochem. Telefoon (05730) 2147

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Met
Contact
zit
u goed!

Wekelijks te koop gevraagd:
/ware slierkalveren voor onze
nicslcrijen.
W1M HEUSINKVELD
Hengelo G. - Tel. 05753-1728

T K KOOP:
tafel (klaptafel) ; tafel (tui-
meltafel); stoelen; fauteuils
stalen bedden; aardewerk;
gasktu-hel; industrie olieka-
chel; vloerbedekking; antie-
ke commode enz. enz.
VERKOOP:
vrijdag-middag 28 februari
zaterdagmiddag 24 februari
Insulindelaan 8, Vorden



Gymnastiekvereniging „SPARTA" bestaat 50 jaar
Zoals een van de bijgaande foto's laat zien, is Sparta nu
een vereniging met vele leden, van piepjong tot niet meer
zo piep. Met leden die enkele maanden en leden die al meer
dan 25 jaar lid zijn. 25 jaar lid zijn is wel iets bijzonders,
maar bij Sparta toch geen uitzondering. Ook bestuursleden
blijven bij Sparta nogal lang, tot groot genoegen van de le-
den en bijdragend aan de groei van Sparta. Enige voorbeel-
den? De heer J. Vedders was 27 jaar voorzitter, de heer A.
Lettink 20 jaar sekretaris (25 jaar lid), de heer K. Jörissen
15 jaar penningmeester en de heer G. Koop 15 jaar sekre-
taris. Deze heren waren niet alleen bestuurslid, maar tevens
vaak turnleider,, schrijver van revues en leider van wandel-
en fietstochten.
Met de turnleiders heeft Sparta het ook steeds goed getrof-
fen wat het blijven en wat hun vakmanschap betrof en be-
treft. De heer A. Broere was leider van 1924 tot 1950 en de
heer J. Groot Wassink, de tegenwoordige leider, is in 1954
te Vorden gestart. De periode tussen 1950 en 1954 was wat
moeilijk, gewijzigde inzichten bij het turnen braken door.
Het stramme, disciplinaire werd verlaten, het vrijere en toch
niet ondisciplinaire zocht zijn plaats. In deze jaren waren
het de leden die de turn- en gymnastieklessen gaven en de
vereniging in stand hielden.
Tn 1923, nadat de gymnastiekafdeling van het Nut ter ziele
was gegaan, werd Sparta opgericht met een tiental leden.
In 1933 waren er 97 leden, de top van de jaren voor de 2e
Wereldoorlog. Want de wereldkrisis was overal merkbaar, er
was gewoon geen geld bij de mensen voor een beetje plezier
dat meer kostte dan een stuiver. Het ledental liep terug
tot 55 in 1940. De kontributie was teruggebracht van 25
naar 20 cent voor een volwassene, de leider werd minder
betaald en hoefde ook nog maar 2 uur per week te komen.
De heer K. lörissen zou de andere uren lesgeven, gratis en
voor niets. De penningmeester in die jaren meldde tekorten
die opliepen tot ƒ 2,18 per jaar.
Ondanks, of misschien wel dankzij de oorlog, groeide het
ledental met sprongen, en eind 1944 waren er 160 leden. In
1950 leidde het afnemende ledental tot een paleisrevolutie,
voor de betrokkenen niet prettig maar voor de vereniging
wel nuttig. Na deze stap terug kwam de sprong vooruit.
In 1953 215 leden, in 1963 237 en weer tien jaar later op l
januari 1973 zijn 348 inwoners van Vorden lid van HUN
gymnastiekvereniging.

omliggende dorpen, in Winterswijk en andere verder gele-
gen plaatsen, waren hele feesten. Vooral ook omdat Sparta
vaak suksesvol was en mooie prijzen in de wacht sleepte.
Wat wel veranderd is, is de kleding. Was de vereniging nog
mini, de kleding was maxi. Dames en meisjes in lange
zwarte rokken met 2 glimmende knopen, een blouse met
lange mouwen en zwarte strik, de heren in warm en statig
pak, kompleet met pet, dat was de uitrusting in de goede,
oude tijd.

BOERENDANSERS
In januari 1930 traden voor het eerst de Boerendansers op,
8 dames en 8 heren. Een groep die in de loop der jaren veel
sukses oogstte, maar langzamerhand toch wel echt een afde-
ling werd die een eigen leven ging leiden. In 1949 dansten
zij uit Sparta weg onder leiding van de heer Pardijs. Ze
dansen nu nog, springlevend en onder leiding van de oud-
Spartaan Tonny de Jonge (van 1950 tot 1956 voorzitter van
Sparta).
In 1958 werd een volleybalafdeling opgericht met 10 leden,
ook deze huppelde na enkele maanden uit de vereniging
maar waar ze gebleven zijn? vermoedelijk in Dash.
De laatste tien jaar kenmerkten zich niet alleen door een
verheugende groei, maar ook door resultaten behaald in het
turnen. Gerda Hellewegen, nu mevr. Turfboer, plaatste zich
bij het keurkorps van de Graafschap, behaalde in 1965 de
7e plaats, in 1966 de 2e plaats en werd in 1967 en 1971
kampioene. De damesgroep behaalde in de wedstrijden van
de Graafschap in 1970 en 1971 een tweede plaats. In 1971-
1972 startte in de turnkring een kompetitie. Sparta deed mee
met een meisjes- en een damesploeg. De meisjes eindigden
als 3e en de dames als Ie en deze laatste promoveerde naar
de hoofdklasse van de Graafschap. Ook dit seizoen draait de
kompetitie weer op volle toeren.
Tn 1967 werd voor het eerst gekampeerd met meisjes en
jongens in het rekretie-oord van de KNGV te Beekbergen.
Dit was een zodanig sukses dat dit jaarlijks herhaald wordt.
Een week lang kamperen, sporten, zwemmen en de kamp-
leiding arm eten is voor vele jongeren de week van hun le-
ven.

AVONDVIERDAAGSE
In 1967 wilden enkele leden wel meelopen met de avond-
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Ledenvergaderingen zijn nooit druk bezocht, daar was
meestal geen reden voor, maar éénmaal moesten 2 leden
van een vergadering weggezonden worden, omdat er teveel
waren. Vreemd, maar het was 1940 tijdens de bezetting en
meer mensen dan 18 bij elkaar. Het leek gevaarlijk, er waren
er 20, zodoende.
Was Sparta in de beginjaren een gymnastiek- en atletiek-
vereniging, andere sporten waren haar ook niet vreemd.
Wandelen en fietsen stonden vaak op het programma. Even
wandelen naar Lochem met de hele club of op de fiets naar
Arnhem of Eerbeek, zelfs Emmerik was niet te ver om
„even" op de fiets heen te rijden. Als je de verslagen van
die tochten leest, zou je zin krijgen om zoiets weer te doen,
tenminste als je wist dat het droog bleef. Want vroeger,
zegt men, waren er nog Bomers, warm en droog. Heus, lieve
lezers en lezeressen, vergeet het maar. In de jaarverslagen
staan zoveel verregende sport-, atletiek- en wandeldagen, uit-
voeringen en tochten per fiets, dat je tijdens het lezen hier-
over de paraplu opsteekt. Zelfs de Koninginnedagen op 31
augustus waren berucht om hun nattigheid.
Gelukkig was het niet altijd regen. Sportdagen, ook in de

Een foto van recentere datum
welke duidelijk maakt hoe
springlevend Sparta eigenlijk
wel is.

vierdaagse in Zutphen. De afstand naar Zutphen was een
struikelblok. Getracht werd daarom om 3 dagen in Vorden
te mogen wandelen en de intocht in Zutphen mee te lopen.
Dat mocht wel, maar de NUW, het overkoepelende orgaan,
zei: „organiseer het zelf maar". Dat zouden ze dan „maar"
doen, routes werden uitgestippeld, mensen voor kontrole en
startbureau aangezocht en toen maar inschrijven. Dat liep
niet best, enkele tientallen, buiten de 90 van Sparta, werden
genoteerd tot aan de laatste paar dagen. De organisatoren
raakten in paniek, het grootste aantal waarop ze rekenden
was 200, het werden er ruim 600. Hoe het verliep weet ieder
die meedeed, de intocht was natter dan nat, maar glorieus.
Deelnemers, ook uit de wijde omgeving, kwamen ieder jaar
in groter getale en in 1972 starten er ruim 900; wordt dit
jubileumjaar de 1000 gehaald? Sparta hoopt er wel op!
Nog meer prettige zaken. In 1970 startte Sparta met dames-
gymnastiek zonder het turnen aan toestellen. Deze afdeling
onder leiding van mevr. De Gruyter-Aartsen, heeft nog
steeds een ledenstop. Wel een bewijs dat de animo groot is.
De kleuterafdeling leidt ook een bloeiend bestaan, mevr.
Turfboer is één van de mees geliefde „juffrouws" van Vor-
den.
Over één feit maakt de vereniging zich wel eens zorgen:
door de uittocht van jongens en meisjes die van school ko-
men en werk moeten zoeken buiten de Achterhoek, worden
de afdelingen dames en heren steeds afgeroomd. Een uit-
tocht die niet alleen de gymnastiekvereniging zorgen geeft,
de vergrijzing van Vorden is een feit waar vele verenigingen
mee te maken hebben; jammer maar niet veel aan te doen.
Prettiger nieuws is de samenwerking met de andere sport-
verenigingen, een officieuze sportraad draait nu enkele ja-

Dat Sparta de laatste 10 jaar flink gegroeid is, is te zien op deze foto's. Onder het 40-jarig
aantal leden de foto van het 50-jarig bestaan. Groei vooral bij de kleuers en huisvrouwen.

en boven met een dubbel

Mooi geschenk van Vordcnse inwoners voor jubileumjaar: 1000 deelnemers aan de Avondvierdaagse 1973 !

ren (zou de officiële wel eens komen?) en met sukses.
De sportdagen voor de Vordense jeugd georganiseerd door
de voetbalverenigingen Vorden en Ratti, volleybalvereni-
ging Dash en gymnastiekvereniging Sparta waren een suk-

ses, mede dankzij de grote toewijding bij de merendeel zeer
jeugdige leiders die het zo hardstikke goed deden.
Veel geluk in de komende jaren en veel sukses in dit jubel-
jaar wensen we Sparta en haar toegewijd bestuur toe.

Enkele heren van Sparta tijdens een demonstratie te Vorden Uit de deriger jaren deze foto van Sparta tijdens de sportdag te Zutphen Sparta in de optocht te Hengelo Gld. tijdens de sportdag


