
Donderdag 28 januari 1971
32e jaargang no. 43

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 ~ Varden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 31 JANUARI
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
9.30 uur Kand. P. van Hall te Kampen

19.00 uur Kand. P. van Hall te Kampen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND. EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

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

BURGERLIJKE.,.
STAND \?

Geboren: Marinus Jan Willem, zoon van G. A.
Droppers en J. G. Zeijts.

Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Gymnastiekvereniging Sparta
Zes meisjes van de Vordense gymnastiekvereni-
ging Sparta hebben in de sporthal te Gendringen
deelgenomen aan personele wedstrijden van de
turnkring De Graafschap.
Hermien Flamma en Ria Gotink brachten het tot
een gedeelde 3e prijs; Willemien Rietman werd 5e;
Astrid Schreuder en Marleen Sikkens kwamen te-
vens zeer verdienstelijk voor de dag. Elly Tiessink
moest wegens een blessure de strijd vroegtijdig
staken.
20 februari zal een team jongens van Sparta deel-
nemen aan personele wedstrijden te Varsseveld.

Gemeentebegroting
gemeente Vorden 1971

Dat de gemeentebegroting voor 1971 niet eerder
kon worden aangeboden, dan in de dinsdagavond
gehouden raadsvergadering komt o. a. doordat de
afdeling financiën sinds augustus overbelast 'is,
terwijl ook het gemeentelijk woningbezit in
eigendom en beheer werd overgedragen aan de
woningbouwvereniging Thuis Best, dit veel extra
werk voor genoemde afdeling meebracht, aldus B
6 W.
Nu inmiddels een aanvang is gemaakt met de in
het uitgebrachte rapport inzake 'het organisatie-
onderzoek voorgestane reorganisatie van !het le-
denadministratieve apparaat, verwachten B & W
dat de volgende begroting weer tijdiger kan wor-
den aangeboden.

Batig saldo
De gewone dienst geeft overigens een batig saldo
aan van ƒ 162.721,30. Dit is rond ƒ 60.000,— meer
dan 'het vorig batiig saldo volgens de primitieve be-
groting voor 1970. De in de ontwerp-begroting
voor 1971 opgenomen subsidiebedragen zijn gelijk
aan de bedragen die de raadskommissie voor de
subsidieverlening heeft voorgesteld.
Verder is in de ontwerp-begroting rekening ge-
houden met de uitbreiding van het sekretarieperso-
neel met één ambtaar. Deze ambtenaar zal de heer
Potman behulpzaam zijn bij 'het wegwerken van de
achterstand bij de archiefverzorging en medio jul i
1972 wegens pensionering van de heer Potman,
diens werkzaamheden volledig overnemen. Het be-
treft hier derhalve een tijdelijke doch noodzakelijke
uitbreiding van 'het personeelsbestand der sekreta-
rie, aldus B ö W bij het aanbieden van de begro-
ting.
Naar aanleiding van de gemeentebegroting voor
1971 delen B 6 W verd|«nee.

Rekreatie
In 'het afgelopen jaar is het kollege deel gaan uit-
maken van 'het Gemeenschappelijk Rekreatiebe-
raad. Aan dit beraad nemen verder deel de ge-
meenten Hengelo G, Ru^fe en Zelhem. Getracht
wordt te komen tot een ^Eamenlijk rekreatieplan
voor deze vier gemeenten in samenwerking met
een landschapsdeskundige en de stedebouwkundi-
ge van elke gemeente. Alle vier gemeenten 'hebben
ir G. Voogt te Arnhem aangewezen als landschaps-
deskundige. Het plan verkeert nog in het voorbe-
reidingsstadium. In het kader van deze voorberei-
ding zijn reeds voor diverse groepen 'inwoners, die
daarbij nauw betrokken zijn zgn. hearings gehou-
den.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Na een lange en moeizame tijd van voorbereiding
kon door de raad in het afgelopen jaar worden
overgegaan tot de vaststelling van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1970. Tevens werden in
1970 door Gedeputeerde Staten van Gelderland
goedgekeurd de bestemmingsplannen Vorden-
noord 1969, Vorden-zuid 1969 en Medler-Tol '69.
In de begeleidingsbrief bij het goedkeuringsbesluit
merken GS o.m, op, dat zij een te snelle groei van
Vorden ongewenst achten en dat zij niet voorne-
mens zijn om, afgezien van duidelijk gewijzigde om-
standigheden, in de nabije toekomst medewerking
te verlenen aan de totstandkoming van nieuwe be-
stemmingsplannen, voor zover deze een uitvloeisel
zouden zijn van het niet met de vereiste tempori-
sering uitvoeren van de goedgekeurde plannen
Vorden-zuid 1969 en Medler-Tol 1969.
Deze opmerking vervult B 6 W met grote zorg.
Voor woningwetbouw en andere vormen van so-
ciale woningbouw is de kapaciteit van de thans
goedgekeurde plannen zeer binnenkort geheel uit-
geput. Wanneer over enkele maanden de thans in
het bestemmingsplan Boonk in aanbouw zijnde 34
woningwetwoningen en 14 bejaardenwoningen zul-
len zij.n voltooid, is er in dit plan nog slechts plaats
voor de bouw van 20 woningwetwoningen en en-
kele dubbele woningen in de partikuliere sektor.

200 woningzoekenden
Het bestemmingsplan zuid, dat van een beperkte
omvang is, is bestemd voor woningen van een bun-
galowtype. In deze zin heeft de raad zich ook
reeds enkele keren uitgesproken. Bovendien is pla-
nologisch bezien de bouw van woningen van een
ander dan een bungalowtype in dit plan nu niet
meer mogelijk, gelet op de hierin reeds gebouwde
bungalows en op het bungalowtype van de in dit
plan binnenkort in aanbouw komende woningen,
waaronder 24 bejaardenwoningen, waarvan de
grondtra-nsakties reeds hebben plaatsgevonden. Be-
halve 'het bouwterrein voor 20 woningwetwoningen
in het bestemmingsplan Boonk bieden de vigeren-
de plannen derhalve geen enkele ruimte meer voor
woningbouw ten behoeve van de minder draag-
krac'htigen.
Het aantal ingeschreven woningzoekenden be-
draagt thans ongeveer 200, een aantal dat nog
steeds toeneemt en waarvan het grootste deel, ge-
let op het inkomen, is aangewezen op de sociale
woningbouw. Het aantal schrijnende gevallen hier-
onder loopt in de tientallen. Daarbij komt nog, dat
de plaatselijke industrie door het woninggebrek
zeer grote moeilijkheden ondervindt bij het aan-
trekken c.q. behouden van geschoolde vakarbeiders

die dringend nodig zijn om het produktieproces op
gang te 'houden. Op korte termijn zouden hiervoor
ongeveer 20 woningen moeten komen, welk aan-
tal niet is begrepen in het eerder vermelde aantal
van 200 woningzoekenden.

Vorden-west
Het is derhalve een grote noodzaak, dat zo spoe-
dig mogelijk gekomen wordt tot het vaststellen van
het nieuwe bestemmingsplan Vorden-west, tenein-
de te voorkomen, dat vooral de sociale woningbouw
in onze gemeente ernstig gaat stagneren.
Op 27 november jl. hebben wij, aldus B 6 W, in
een uitvoerig schrijven aan GS onze grote bezorgd-
heid hierover uitgesproken en dat kollege verzocht
ons op korte termijn in staat te stellen hierover met
hen of de daartoe door hen aangewezen instantie
van gedachten te wisselen.
De Kommissaris der Koningin, met wie wij dit ook
tijdens zijn bezoek aan onze gemeente in december
jl. hebben besproken, heeft ons toegezegd te zul-
len bevorderen, dat de twee leden van het kollege
van GS, die deze zaken speciaal aangaan, zeer bin-
nenkort voor een onderhoud naar Vorden zullen
komen. Inmiddels is bekend geworden, dat dit on-
derhoud op 26 februari a.s. zal plaats vinden.
Ook hopen B 6 W zo spoedig mogelijk een voor-
stel in te dienen met betrekking tot de vaststelling
van het bestemmingsplan Kranenburg.

Vuilophaal en -verwerking
Reeds gedurende enige jaren wordt in regionaal
verband getracht te komen tot een gemeenschappe-
lijke vuilverwijdering. De toename van de hoeveel-
heid afval alsmede de gewijzigde samenstelling
daarvan, als gevolg van het voortgaande bevol-
kingsaccres, en de voo*|aande welvaartsontwik-
keling, maakt het vele ̂ Rneenten moeilijk, een ei-
gen stortplaats rationeel te beheren en wel zodanig
dat ook aan de eisen van hygiëne en welstand wordt
voldaan. Gesproken is en wordt nog over samen-
werking op het gebied van het exploiteren van een
centrale stortplaats en ^^gezamenlijk ophalen van
vuil. Uiteen opgezette^Bbale exploitatiebegroting
is B 6 W gebleken, dat de lasten voor onze gemeen-
te bij deelname aan een regionale vuilinzameling
en vuilverwerking aanzienlijk hoger zullen zijn, dan
die onze gemeente zich daarvoor thans getroost.
Ongetwijfeld zal de milieuhygiëne bevorderd wor-
den door een gezamenlijke verwerking van het huis-
vuil. Voor het ophalen geldt dit in veel mindere
mate.
Gelet hierop en op de hoge kosten bij een geza-
menlijke vuilverwijdering hebben B & W op 27 no-
vember jl. aan het gemeentebestuur van Zutphen
bericht, dat bereid te zijn mede te werken aan het
zoeken naar een oplossing voor het gemeenschap-
pelijk verwerken van vuil, doch dat wij van oordeel
zijn, dat het ophalen voorshands beter per gemeen-
te kan worden geregeld.

Het beraad hierover wordt in regionaal verband
voortgezet.

Onderwijs
Ten aanzien van het onderwijs merken B ö W op,
dat vergeleken bij 1969 het gemiddeld aantal leer-
lingen van de Nutskleuterschool over 1970 nogal
fors is gedaald. Ongetwijfeld zal dit vooral veroor-
zaakt zijn door de oprichting van de openbare 'kleu-
terschool- De Nutskleuterschool had op l januari
1971 50 leerlingen. Volgens verkregen inlichtingen
zullen er in de maanden januari en februari nog
5 leerlingen bijkomen. Het totale aantal leerlingen
zal dan 55 bedragen, waarvan 'in de eerste klas 22
en in de tweede klas 33 leerlingen. Verwacht moet
worden, dat aan het einde van het kursusjaar plm.
32 leerlingen deze school gaan verlaten. Wil deze
school in de toekomst niet terugvallen tot een
school met één leidster dan dienen er met ingang
van het komende kursusjaar tenminste 15 nieuwe
leerlingen te komen. Over één en ander zal ons
kollege zeer binnenkort een gesprek hebben met
het bestuur van de Nutskleuterschool.
Het gemiddeld aantal leerlingen van de bijzondere
kleuterschool De Springplank blijft konstant. Bij
schrijven van december 1970 heeft de inspektrice
van het kleuteronderwijs aan het bestuur van deze
school bericht, dat de staatssekretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen een urgentieverklaring
heeft afgegeven voor de bouw van een nieuwe de-
finitieve kleuterschool ter vervanging van de hui-
dige noodschool.
Het gemiddeld aantal leerlingen over 1970 van de
bijzondere kleuterschool De Timpe ligt aanmer-
kelijk hoger dan over 1969. De oorzaak hiervan
is dat eind 1969 meer leerlingen konden worden
toegelaten door het gereedkomen van een tweede
lokaal.
Het leerlingenaantal van de éénklassige r.k. kleu-
terschool blijft zich op een vrij gelijkmatig niveau
bewegen.

Basisonderwijs
Gebleken is, aldus B 6 W dat met uitzondering van
de bijzondere school aan Het Hoge en de r.k. school
de leerlingbezetting van alle scholen in de laatste
jaren iets terugloopt. Op de laatste teldatum zijnde
16 september 1970, had de bijzondere school aan
Het Hoge 326 leerlingen. De staatssekretaris van
Onderwijs en Wetenschappen 'heeft voor de uit-
breiding van de bijzondere school met 2 lesloka-
len een urgentieverklaring afgegeven.

Maatschappelijke zorg
Met ingang van l maart 1971 hebben een aantal
verschuivingen plaatsgevonden in de wijze van
subsidiëring van een aantal instellingen, die tot
voornoemde datum subsidie van rijk en gemeente
ontvingen. Met ingang van deze datum gaat het
rijk thans de subsidie t.a.v. diverse instellingen
aanmerkelijk verhogen daarbij er van uitgaand, dat
terzake geen taak meer ligt voor de gemeente. Het
gevolg van een en ander is, dat daarvoor geen
uitkering meer wordt verkregen uit het gemeente-
fonds.

(Het vervolg van deze begroting is vermeld op
het tweede blad van Contact.)

Prinses Beatrix wordt zondag 33 jaar
Helaas kan er dit jaar niet ge-
vlagd worden op de verjaardag
zelf van onze kroonprinses, omdat
deze op zondag valt. Maar onge-
twijfeld zullen velen dat nu spon-
taan de dag daarna doen. Het
Nederlandse volk heeft zich altijd
sterk verbonden gevoeld met het
Oranjehuis.

Al scheen het een aantal jaren
geleden dat het Nederlandse volk
het haar kwalijk zou nemen, dat
zij met een Duitser trouwde, we
zijn haar toch trouw gebleven en
al gauw bleek ook zij ons.

In de loop van de jaren is geble-
ken dat zij een goede keuze heeft
gedaan. Dit is ook niet te verwon-
deren. Het is geen geheim dat
onze kroonprinses een intelligen-
te vrouw is die, als zij daarvoor
wordt geroepen, haar taak, ko-
ningin te zijn van het Nederland-
se volk, plichtsgetrouw en gewe-
tensvol zal vervullen.

Haar stralende glimlach en haar
spreekwoordelijke charme zijn
over de gehele wereld bekend1,. In
het buitenland draagt zij niet voor
niets de naam „prinses glimlach".

Zij heeft ook de taak een toe-
komstige koning op te voeden, wij
denken echter dat, met de steun
van haar echtgenoot, haar die taak
wel is toevertrouwd. Zij wordt
zondag 33 jaar en wij hopen dat
er nog heel veel jaren bij komen.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert

IN VERBAND MET DE 5-DAAGSE WERK-

WEEK VOOR ONS PERSONEEL ZIJN WE

MET INGANG VAN l FEBRUARI OP

* Maandagmorgen
en woensdagmid-

* dag GESLOTEN

t de
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
KLAPSTUK met klein beentje O1Q

500 gram ^ IO

RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram 348
RIBSTUK

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

HAAGSE LEVERWORST

BLOEDWORST

LEVERKAAS

BOERENMETWORST

150 gram 59

150 gram 59

100 gram 59

150 gram 89

Denk aan uw diepvries voor- en achterbou-
ten tegen speciale prijzen. Gaarne tijdig op-
geven om teleurstelling te voorkomen

KI-KI SHAMPOO
div. soorten per fles 79
GEURIGE OLD LAVENDEL

3 stuks 79
KOPERPOETS
1/4 liter voor slechts 113
TUBE DUYVIS MAYONAISE

voor 69
KNAKWORST
jampot a 8 stuks van 125 voor 1O5
VERDUIN SNOEP
div. soorten grote zak 69
HEERLIJKE ZOUTE KRAKELS A*^

pak van 59 voor ^r^J

Herschi

PUB-UP

2 flessen

79

2 gezinsflessen

APPELSAP

van 150

voor

109

Dubbele fles

ROOSVICEE

normaal 345

nu voor

279

Mellona

BEKERS

HONING

van 104 voor

89

Ovaal blik

HARING IN

TOM. SAUS

nu voor

89

EET NU UNOX

Erwtensoep
2 BLIKKEN NORMAAL 224 NU VOORIGS

Grote bus
HAARLAK

325
met gratis

een flesje
HAARVER-
STEVIGER

cent

De echte

ENGELSE

DROP

geen 98 maar

79

3/4 literpot

RODE KOOL

zolang de voor-

raad strekt

. 65

Opruim, partij

ZAKJES
SOEP

div. smaken

3 pakjes

129

Honig

MACARONI

vlechtjes

2 pakken

van 100 voor

79

Montilla
Pale drij
ZACHTER DAN SHERRY

NU PER FLES SLECHTS

P.C.D. ROODMERK

Koffie
PAK a 500 GRAM VAN 398 VOOR

Literblik

ANANAS

deze week

119

2 literblikken

ERWTEN

MET

WORTELEN

109

Literblik

DOPERWTEN

zeer fijn

van 119 voor

105

Bij ƒ5,- bood-

schappen

1 pak

NOLEN
SPRITS

39

50 st. plastic

BOTERHAM-

ZAKJES

normaal 77 nu

65

ui
PRIMA WITLOF 500 gram 59

GEKOOKTE B l ET J ES 500 gram 35

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 98

BAMI-PAKKET ' per stuk 109

PRIMA KLEI AARDAPPELEN
2Y2 kilo 69

HEERLIJKE JAFFA
SINAASAPPELS

COX ORANGE

10 stuks 159

2 kg 119

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Lekkere zoute SCHUINTJES
DROP van 98 voor

IM. CHOCOLAADJES
200 gram

Duyvis als er een fuif is
grote zak KROEPOEK

Nieuw, heerlijke
NAGELKAAS

Pakje met heerlijke
SNEEUWWAFELS

79
98
65

500 gram 3O"

69

nu voor

voor

nu voor

ARDITA DAMESVERBAND
ELK 2e PAK HALVE PRIJS

COMFORT
grote flacon van 295 nu

GROTE VATEN OMO
NU MET ƒ 2,75 KORTING



Heel dankbaar en blij
zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Matinus Jan Willem
MARK
G. A. Droppers
J. G. Droppers-

van Zeijts
Vorden, 22 januari 1971
B. v. Haokfortweg l

Voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ter ge-
legenheid van ons 25-ja-
rig huwelijksfeest ontvan-
gen, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.

J. van Zeeburg
J. van Zeeburg-

van Klompenburg
Vorden, januari 1971
Het Jeb'bink l

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons 50-
jarig huwelijk ontvangen,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

Joh. Masselink
A. J. Masselink-

Buunk
Vorden, januari 1971
Prins Bernhardweg 8

Hiermede betuigen wij
onze hartélijike dank voor
de vele belangstelling, bij
ons 50-jarig huwelijk on-
dervonden.

J. W. Kuenen
G. Kuenen-Hoek-

man
Vorden, januari 1971
Galgengoorweg 5

Voor de vele 'hartelijke
blijken van deelneming,
ons betoond voor en na
het overlijden van onze
lieve man, vader, groot-
en overgrootvader

GERRIT JAN
RUITERKAMP

betuigen wij onze oprech-
te dank.

Uit aller naam,
Wed. G. Ruiter-

kamp-Klein Ikkink
Vorden, januari 1971
Wiersserbroekweg 6

VERHUISD:
Baronesse van Mengden
geb. Jonkvr. van Drake-
stein

van Huize Wientjes-
voort naar
Rusthuis Schuilen'
burg kamer 116 te
S il volde

Vanaf l februari is de
zaak. zaterdagsmiddags
vanaf 13.00 uur

GESLOTEN
SCHOENMAKERIJ
VISSER
Zutphenseweg

Te koop: Wandelwagcn
hoog model; traploper m.
roeden. De Stroet 2, Vor-
den

Te koop: Z.g.a.n. bank'
stel. Burg. Galléestraat .38
Vorden, na 18.00 uur,
tel. 1487

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3,-

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons ƒ 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: 2 hoogdrachtige
vaarzen en l hoogdrach-
tige koe, goede produktie
M. J. A. Janssen, On-
steinseweg 19, Vorden,
tel. 6701

Te koop: Biggen en drie
vaarskalveren. J. Wesse-
link, Het Elshof

Te koop: Een roodbont
nuchter vaarskalf.
J. Zweverrak, Delden,
Deldensebroekweg 13

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBBDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Marktvereniging
Vorden

Verenigingen, die in aanmerking
wensen te komen voor een subsi-
die uit de marktverloting 1970,
dienen een daartoe strekkende
aanvraag vóór

12 FEBRUARI 1971

bij de sekretaris, Zutphenseweg
81 in te dienen.

Aan genoemde datum wordt strikt de hand
gehouden.

Het bestuur

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aan<bouw~
mogëlijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANREGHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

HU1SKES
rijdende speciaalzaak Hengelo, Enschede,
Delden, demonstreert

Elna, Bernina,
Husqvarna, Riccar-
Europa e.a.

zig-zag 198,-
elektr. kompleet

ƒ 239,- tot ƒ 995,-

Te Vorden op de markt vrijdag 29 januari
van 17.00-19.00 uur.
Gratis lessen bij u thuis, snelle service gega-
randeerd.

Desgewenst ook demonstratie bij u thuis.
Even een berichtje aan de showwagen of
briefkaart aan HUISKES naaimachines Hen-
gelo of Enschede is voldoende, u kunt ook
bellen 05400-17575 of 05420-11112.
(Inruil mogelijk.)

PETIT RESTAURANT

VORDEN

Vraagt:

2 LEERLING-KOKS
OF GEVORDERD

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Kerkstraat - Telefoon 05752-1519

Donderdag, vrijdag en
zaterdag
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. tongeworst 110
200 gr. boterhamworst 80
500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120
500 gr. balkenbrij 75
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade
l kg vet spek

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
fa Vanaf l december '70 ~ l maart '71

fa Minimum omvang 5 dagen

•fa Vergoeding ƒ 75,—

fa Inlichtingen

fa Offertes

fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

fa Even een telefoontje en wij komen
u gaarne op een door u te bepalen
tijdstip bezoeken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sportihandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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 maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Adverteren doet verkopen
I/V\/%S«/«/\SM\/\SW\/\/WV\/«/\SW\/\/W\SV

OPENBARE VERGADERING

A.R.P.
Drs H. van Ruller uit Amsterdam
over

Jeugd en politiek te Amsterdam

Vrijdag 29 januari om 19.45 uur
in zaal Eskes.

Oud en jong hartelijk welkom.

Pracht bloemkool geen 130 maar 98
Nog l week 2 kg Lombarts appels 100
Jaffa's - fijn dat ze er weer zijn

Wij verzorgen uw fruitschalen zorgvuldig en
smaakvol, ook gekombineerd met bloemen

Grote sortering bloemen en planten

Onze specialiteit
modern bruidswerk en goed verzorgd grafwerk\.

Onze kracht
kwaliteit en service

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE

Eenmalige
aanbieding

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Elke 2e fles Spar cola HALVE PRIJS

2 kuipjes WEU MARGARINE 109

l pak SPAR THEEBÜILTJES van 90 voor 79

150 gram HAM '. 118

HAANTJE a 950 gram 299

500 gram HOESTMELANGE van 182 voor 752

Elke 2e fles Spar u p HALVE PRIJS

1 zak SPAR CHIPS 87

2 flessen DUBRO 110

Vrijdag en zaterdag: 10 JAFFA'S 149

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen



BEPERKTE
AANBIEDING

Volautomatische
wasmachine

Inhoud 5 kg was, ook voor 2 kg
te gebruiken. Bio-programma.
Merk Erres

nu 798,00

Wasdroger
voor 2 kg was, merk Philips.

Tijdelijk van ƒ 388—

nu 348,00
Bovendien 14 dagen vrijblijvend
op proef.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

dansen

A.S. ZONDAG

31 JANUARI

met medewerking van het orkest

GELDERS KWARTET
AANVANG 19.00 UUR

ZANG: DINY SNIJDERS

3 BARS GEOPEND !

AAAAl

ZONDAGMIDDAG 31 JANUARI

VORDEN 1 -

SOCI11 (Vierakker)

Aanvang 14.30 uur-wU. '

Een wagen met zeer veel distinctie. Er
zijn nu eenmaal mensen, die zich niet
minder kunnen permitteren. Een wagen
met zeer veel vaart. Want tijd is geld. Ook
in dit opzicht is de 1301 bijzonder
economisch. En wilt u nog sneller, feller
en luxueuzer? Bekijk dan de Simca 1301
Special.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden _ Telefoon 1256

Hondenmanden
Hondenbedden
Riemen
Halsbanden

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

Betontegels
30 x 30 cm 2e soort
afgehaald en kontant

ƒ 0,37 per stuk

Stenen
(bruin)

boomschors
uit voorraad leverbaar

spotgoedkoop

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik geschikt
voor schuren, werk-

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

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Cement
nergens zo goedkoop

Geschaafd en
geploegde

planken
Ie en 2e soort

uit voorraad leverbaar.
Vergelijk de prijzen
nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

fel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 205

nu slechts ƒ 3,65 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

WITTE SMID
WARNSVELD

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

Telefoon 05751-204

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

28 jan. Bejaardenkring H.15 u. Nutsgeb.
28 jan. Herv. Vrouwengroep Linde
29 jan. Openbare vergadering ARP met

drs H. van Ruller uit Amsterdam
30 jan. VAMC De Graafsc'haprijders

snertwandeling
30 jan. Feestavond volleybalvereniging

Dash in zaal Eykelkamp Medler
l febr. Kontaktavond Vordense Winke-

liersver, in 'hotel De Konijnenbult
6 febr. Feestavond De Graafschaprijders
8 febr. Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre, GMvL
in „'t Wapen van Vorden"

9 febr. Reglementsavond De Graafschap-
rijders

9 febr. Lezing KPO
11 febr. Bejaardenkring H.15 u. Nufsgeb.
16 febr. NCVB vergadering
17 febr. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
19 febr. Dropping De Graafschaprijders
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

de grote feestsalon
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verl. in de grote feestsalon
21 febr. Kindercarnaval in de feestsalon
21 febr. TV-artiesten in de feestsalon

Carnaval in de grote feestsalon
Carnaval in de grote feestsalon
Bejaardenkring 14.15 u. Nutsyeb.
Toneelavond touwtrekver. Medler
in zaal Schoenaker
Reglementsavond De Graafschap-
rijders
NCVB vergadering
KPO-avond

22 febr.
23 febr.
25 febr.
6 maart

9 maart

16 maart
25 maart
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

Vorden"
cordia in zaal ,,'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

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

*ORDENSE WINKELIERS-
ERENIGING

MAANDAG l FEBR. A.S.

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

Donderdag
500 gram varkcnslappcn 3,38
500 gram lever 1,70

Vrijdag en zaterdag
500 gram. runderlappen 2,75
500 gram verse worst 2,60
500 gram riblappen 3,98
500 gram speklappen 1,70

Voor de boterham
150 gram bloedworst 0,45
150 gram pekelvlees 0,98
150 gram kookworst 0,68
150 gram boterhamworst 0,68

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

Diepvries
kist of kast

voor elk gezin de juiste maat.
200 LITER KIST AL VANAF

499,00
U kunt z-e dagelijks zien op onze
showroom boven de winkel.
Na afspraak ook 's avonds.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Te koop: Z.g.a.n. televi-
sie Indisit 61 cm. L. Smit
Dorpsstraat 10 (caravan)

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. \Veulen Kranenbarg

ALLE SOORTEN
VOGELKOOIEN
EN AQUARIA

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

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

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

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

Adldas-,,Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„BrasH"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doellre/lmd!

Zutphenseweg - Vorden

Krijgt u
een nieuwe woning

of wenst u uw interieur
te vernieuwen

Graag maken wij u
een vrijblijvende prijsopgaaf!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,70 per m-
boven de 25 m2 slechts

ƒ 1,85 per m2

inkl. BTW

Glaswol en
tempex

uit voorraad leverbaar
verschillende dikten

Latten, schro-
ten, planken,

balkhout
alles uit voorraad le-
verbaar en spotgoed-

koop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. H86 - Vorden

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

PENS
VLEES

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

A.S. ZATERDAG 30 JANUARI

KLAVERJAS-
WEDSTRIJDEN

Er wordt gespeeld met vaste maat.

Losse deelnemers worden tot pa-
ren geloot.

Leuke prijzen.

Opgave tot vrijdagavond a.s.

CAFÉ - RESTAURANT

Schoenaker
Kranenburg - Telefoo'n 6614

/wwwwwwww

DCV-nieuws
Vrijwel de gehele kompetitie heeft het tweede tien-
tal van de Vordense damclub DCV op de tweede
plaats geprijkt achter DIO l uit Eibergen. Zo werd
van DIO zelf met 13—7 verloren. Een kampioen-
schap voor de Eibergenaren lag dus in de lijn der
verwachting.
Toen de haven in zicht was strandde DIO echter.
Eerst werd tweemaal remise gespeeld terwijl afge-
lopen week met 11—9 van Almen werd verloren.
Hierdoor konden reserves van DCV vrijdagavond
de kampioensvlag hijsen, wanneer tenminste een
gelijkspel zou worden behaald tegen DCH uit
Hengelo. Welnu DCV 2 deed het uitstekend en
won verdiend met 12—8. Behalve het kampioen-
schap werd promotie naar de eerste klas een feit.
Vorig jaar degradeerde het tiental uit deze afde-
ling.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen
DCH waren. G. Hulshof—A. Hoebink 1—1; W.
Sloetjes—J. W. Heyink O—2; F. Lammers—H.
Luimes l—1; W. Heuvink—G. J. Halfman 2—0;
J. J. van Dijk—F. van Manen l—1; H. W. Esse-
link—B. Vrodhten 1—1; H. W. Offereins—A.
Plant 2—0; J. Hoenink—W. Visser 2—0. De bor-
den 9 en 10 reglementair remise.

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN 'T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN



32e jaargang no. 43

Tweede blad Contact
Donderdag 28 januari 1971

Vervolg van de gemeente~begroting
van pagina l

De instellingen waar 'het hierbij om gaat zijn o.m.:
Instellingen voor gezinszorg en -hulp, maatschap-
pelijk werk voor zwakzinnigen en medisch opvoed-
kundige bureaus. Het ligt in 'het voornemen van de
besturen van de in de gemeenten Hengelo G,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem werkzame
instellingen voor algemeen maatschappelijk werk
en gezinszorg de bestaande instellingen op te hef-
fen en één stichting voor maatschappelijke dienst-
verlening De Graafschap-zuid op te richten. Het
is de bedoeling één en ander in het voorjaar van
1971 te realiseren.
In de kommissie voor het onderzoek van de ont-
werp-begroting voor 1971 werden benoemd de he-
ren Gerritsen, Koerselman en Van Overbeeke.

Rapport van de raadskommissie tot advies voor de
subsidiëring
Een kommissie uit de raad, bestaande uit mevrouw
M. v. d. Heide-v, d. Ploeg (rapportrice) en de he-
ren G. Bogchelman en W. B. J. Lichtenberg heeft
B 6 W geadviseerd over de subsidies die dit jaar
verleend dienen te worden.
Zo adviseert de kommissie voor de nabije toekomst
het subsidie voor de Bad- en zweminrichting In
de Dennen vast te stellen op 75 cent per inwoner
(geraamd 7000 inwoners). Dit neemt bij genoemde
inrichting een onzekere faktor weg, terwijl voor-
komen wordt, dat de gemeente Vorden achteraf
voor onaangename verrassingen komt te staan.
Het subsidie voor de Ned. Hartstichting te verho-
gen tot ƒ 0,03 per inwoner.
Voorheen kreeg de bijzondere lagere landbouw-
school ƒ 500,— per jaar als bijdrage in de huur.
Dit is nu een rijksaangelegenheid; de kommissie
stelt voor voortaan ƒ 250,— toe te 'kennen voor ont-
wikkeling der leerlingen.
Muziekvereniging Goncordia zou overeenkomstig
de verordening over het afgelopen jaar geen aan-
spraak op subsidie maken, vanwege het feit, dat
men in 1969 geen kontributie geïnd heeft en geen
dirigent heeft gehad. Gezien de aktiviteiten waar-
van wij kennis hebben genomen adviseert de kom-
missie een bedrag van ƒ 400,— beschikbaar te
stellen.
De kommissie adviseert het subsidie voor de lek-
tuurvoorziening ten plattelande te verhogen tot 10
cent per uitgeleend boek (was 8 cent).
Het subsidie voor de jeugdsport adviseert de kom-
missie te verhogen tot ƒ 2.800,— (was f 2.300,—).
Ten behoeve van de Stichting Bevordering Vreem-
delingenverkeer in de Gelderse Achterhoek advi-
seert de kommissie tot ƒ 0,10 per inwoner om het
in overeenstemming te brengen met de plaatseijlke
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer.
Ten bate van de Stichting Streekbelangen Oostelijk
Gelderland ƒ 0,15 per inwoner subsidie hetgeen in
overeenstemming is met de bijdrage van ; i / / < - omlig-
gende gemeenten.
De subsidies voor de Centrale Katholieke Tehui-
zen Ned. Mil. Bond Pro Rege Mil. Tehuizen van
het Humanistisch Thuisfront voor elk van hen te
verhogen tot ƒ 125,— (was f 100,—).
Voor de David I Alfordgroep (padvinders) advi-
seert de kommissie een éénmalige uitgave in bij-
zondere kosten (aanleg elektriciteit in troephuis
Kieftskamp) ad ƒ 450,— beschikbaar te stellen.

De aanvraag van het Departement Vorden van de
Mij tot Nut van 't Algemeen wijst de kommissie
terug naar het kollege van B 6 W om de nauwelijks
op gang gekomen besprekingen niet te doorkruisen.
Het is de kommissie duidelijk gebleken, dat de
kommissie Nutsgebouw aan de gestelde voorwaar-
den bij de vorige subsidietoewijzing goed heeft vol-
daan. Ook het bestuur van het Jeugdcentrum is
bereid samen te werken, op brede basis. Door de
wisseling van het 'Wethouderskollege en de moei-
lijkheid om een degelijke planning inzake de a.s.
bezettingsgraad van de beide gebouwen te verkrij-
gen, is de gestelde tijdslimiet te kort gebleken. Zo-
nodig wil de kommissie trachten aanvullend te be-
richten.

Onderstaand volgt een overzicht van de subsidi-
ering van instellingen, verenigingen, e.d. zoals de
kommissie die heeft voorgesteld voor 1971 en zoals
B & W onveranderd hebben overgenomen.
Ned. Ver. tot Bescherming van dieren ƒ 25,—;
Bad- en zweminrichting In de Dennen ƒ 0,75 per
inwoner; Groene en Wit^Gele Kruis f 10.625,—;
Kruisverenigingen ƒ 1.600,—; Herstellingsoord De
Decanije (Ver. Vervoerspersoneel) ƒ 25,—; Kon.
Wilhelminafonds v. d. kankerbestrijding ƒ 0,04
per inwoner; Med. konsultatiebureau v. alkoholis-
me ƒ 0,01 per inwoner; Plaatselijk schoolmelkkomi-
té f 906,—; Nederlands ast'hmafons ƒ 0,02 per in-
woner; Ned. Ver. tot Rheumatiekbestrijding ƒ 0,02
per inwoner; Ned. Nierstichting ƒ 0,02 per inwo-
ner; Ned. Hartstichting ƒ 0,03 per inwoner; Volks-
hogeschool Eerbeek ƒ 25,— Chr. Landbouwhuis-
houdschool Vorden f 125,—; Bijzondere lagere
landbouwschool ƒ 250,—; Stichting Vorming Be-
drijfsjeugd De Zonnebloem Zutphen f 500,—; Ma-
ter Amabilisschool Doetinchem ƒ 50,—; Plaatse-
lijke muziekkorpsen ƒ 1.700,— Plaatselijke zangver-
enigingen f 500,—; Gelders Landschap ƒ 7,50;
Ijsbaanvereniging ƒ 100,—; Lektuurvoorziening
ten plattelande ƒ 1.100,—; Gelders Studiefonds
ƒ 25,—; Oudheidkundige Vereniging De Graaf-
schap ƒ 25,—; Nederlandse Kampeerraad ƒ 0,01
per inwoner; Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen ƒ 25,—; Sportvereniging Ratti f 1.250,—;
Jeugdsport f 2.800,—; Stichting Diakonaal Maat-
schappelijk Werk Hengelo-Vorden f 12.000,—;
Interpar. Soc. Charitatief Centrum (voor maat-
schappelijk werk) ƒ 4.000,—; Stichting Gelderl. v.
Maatschappelijk Werk f 0,04 per inwoner; Stich-
ting Fed. Verpleeginr. voor langdurig zieken ƒ 7,—;
Pro Juventute ƒ 25,—; Prov. AVO raad ƒ 18,—;
Ver. Kinderzorg Classis Zutphen f 25,— per ge-
val; Instelling v. doven St. Michielsgestel f 35,—
per oud-leerling; Bejaardenkring Vorden ƒ 200,—;
Katholieke reklassering Zutphen f 10,— per ge-
val; Ekonomisch Technol. Instituut f 0,04 per in-
woner; Prov. Ver. v.^fcfreemdelingen verkeer
ƒ 22,50; Plaatselijke VerWiging voor Vreemdelin-
genverkeer ƒ 700,—; Stichting bevordering vreem-
delingenverkeer in Gelderse Achterhoek ƒ 0,10 per
inwoner; Stichting Streekbelangen Oostelijk Gel-
derland ƒ 0,15 per inwoner; Borgstellingsfonds v.
d. middenstand ƒ 0,05 pq^fcwoner; Bond tegen het
schenden door vloeken wm Gods Heilige Naam
f 10,—; Centrale Kath. Tehuizen f 125,—; Ned.
Mil. Bond Pro Rege ƒ 125,—; Mil. Tehuizen v. h.
Humanistisch Thuisfront ƒ 125,—; David I Alford-
groep (padvinders) f 450,— (eenmalig); Neder!.
Vereniging Bescherming Voetgangers ƒ 25,—.

Nieuws van
de kerken
RAMP CHRISTUS KONINGKERK
HUIS-AAN-HUIS KOLLEKTE
Dank aan alle inwoners van Vorden, die zo spon-
taan gereageerd hebben op de oproep ons te hel-
pen. Dank aan alle helpers en helpsters, die met
de lijsten van deur tot deur zijn gegaan. Dank aan
B 6 W die toestemming gaven voor de kollekte en
aan het komité van aanbeveling. Bijzondere dank
aan mevrouw Bosman, die ons met haar rijke erva-
ring op kollektegebied buitengewoon geholpen
heeft.
Wij zijn zeer getroffen door de grote opbrengst
van f 7.923,50. Nog meer zijn wij getroffen door
de goede geest-die in de jaren gegroeid is in Vor-
den tussen de christenen en waardoor dit is mo-
gelijk geworden.
Ook onze dank aan de fa Bijenhof, die ons de toe-
zegging deed onze kerkbanken, houten kruis en
kandelaars in de fabriek opnieuw te bewerken.
Aan al'len onze hartelijke dank.

Het kerkbestuur van Christus Koning
J. M. Pans OFM
Th. Bijen
J. Winter

OPBRENGST KERSTKOLLEKTE
De kerstk'ollekte welke gehouden is in samenwer-
king met de gezamenlijke kerken heeft het mooie
bedrag van ƒ 4.110,50 opgebracht.
Aan allen die hebben meegeholpen om deze kollek-
te te doen slagen, hartelijk dank.

BAZAR TEN BATE VAN BARTIMEUS
De bazar ten bate van Bartimeus Wichmond heeft
het prachtige bedrag van ƒ 1.085,30 bruto opge-
bracht. Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten W. J. Lammers Dinxperlo

Gemeentenieuws

Uitvoering Algemene Bijstands-
wet in de gemeente Vorden
In verband met de verhoging van het wettelijk

minimumloon tot ƒ 166,20 per week, zijn de nor-
men voor de verlening van financiële bijstand aan-
gepast, zulks met ingang van l januari 1971.

De normen zijn nu als volgt per week:

a. Voor een gezin zonder kinderen: ƒ 99,90 te ver-
meerderen met de verschuldigde woonkosten
en ziekenfondspremie.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of zou-
den komen.
Gezin met l kind ƒ 101,80
Gezin met 2 kinderen ƒ 103,50
Gezin met 3 kinderen f 105,30
Gezin met 4 kinderen f 106,55
Gezin met 5 kinderen ƒ 108,80

(te vermeerderen met woonkosten, ziekenfonds-
premie en kinderbijslag)

c. Voor een onvolledig gezin:
met l kind ƒ 86,80
met 2 kinderen ƒ 88,50
met 3 kinderen f 90,30
met 4 kinderen f 91,55
met 5 kinderen ƒ 93,80

(te vermeerderen met woonkosten, ziekenfonds-
premie en kinderbijslag)

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting: f 69,95 te vermeerderen met de
verschuldigde woonkosten en de ziekenfonds-
premie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishou-
ding en huisvesting: f 69,95 te vermeerderen
met f 19,40 en de ziekenfondspremie.

De bedragen voor vrijlatingen ten aanzien van
vermogen (spaargelden, onroerende goederen, ef-
fekten enz.) zijn niet veranderd.

Uit het bovenstaande mag evenwel niet zonder meer
worden afgeleid dat men met een inkomen, dat
hoger ligt dan de normen, nooit voor financiële bij-
stand in aanmerking kan komen. Er zijn situaties
denkbaar waar wel financiële bijstand wordt ver-
leend aan hen, die met hun inkomen boven de nor-
men liggen. Hierbij wordt gedacht aan bv. me-
dische verstrekkingen, die niet volledig door een
ziekenfonds worden vergoed, aan huishoudelijke
hulp bij ziekte van de moeder, aan bejaardenhulp
enz.

Voor meerdere inlichtingen omtrent de uitvoering
van de Algemene Bijstandswet kan men zich wen-
den tot de afdeling sociale zaken ter gemeentese-
kretarie alhier.

Raadsvergadering
gemeente Vorden

Mevrouw en heren leden van de gemeenteraad,
In deze eerste openbare vergadering in het nieuwe
jaar wil ik gaarne, alvorens de behandeling van de
raadsagenda aan de orde te stellen, een kort over-
zicht geven van de belangrijkste werken, die in 1970
van gemeentewege tot stand kwamen of in uitvoe-
ring werden genomen. Ook het jaar 1970 heeft zich
gekenmerkt als één van grote aktiviteit op velerlei
gebied.
Bevolking. Het aantal inwoners bedroeg op l ja-
nuari 1970 6893. Er werden in 1970 114 babys ge-
boren. Het aantal overledenen bedroeg 82. Er ver-
trokken 301 personen uit de gemeente, terwijl zich
375 personen in deze gemeente vestigden, zodat
het bevolkingscijfer op l januari 1971 6999 be-
droeg. Een toename van de bevolking met 106 per-
sonen, nl. een geboorte-overschot van 32 en een
vestigingsoverschot van 74 personen. Er werden
in 1970 78 huwelijken gesloten.
Werkloosheid. Aangaande de omvang van de werk-
loosheid in deze gemeente kan ik u, op grond van
recente gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau te Zutphen mededelen, dat het gemiddeld
aantal werklozen in Vorden over 1970 10 bedroeg
of 0,7 procent (vorig jaar 1969 13). De gemiddel-
de werkloosheid in het gewest Zutphen bedroeg in
1970 l procent. Voor de gehele provincie Gelder-
land bedroeg dit percentage in 1970 1,3 procent
en voor het gehele land l ,5 procent.
Woningzoekenden. Het aantal ingeschreven wo-
ningzoekenden, die een ekonomische binding met
deze gemeente hebben, bedraagt thans 86, het aan-
tal ingeschrevenen, dat geen ekonomische binding
met Vorden heeft, bedraagt 111. Totaal 197 wo-
ningzoekenden.
Woningbouw. In 1970 maakte de gemeente een
aanvang met de bouw van 34 woningwetwoningen
in plan Boonk; de bouwvereniging Thuis Best be-
gon met de bouw van 14 bejaardenwoningen in
plan Boonk. Voorts kwamen 41 premie-koopwo-
ningen en 7 vrije-sektorwoningen in 1970 gereed.
Deze maand werd een aanvang gemaakt met de
bouw van 24 bejaardenwonnigen, in stroombouw,
in plan Zuid. Het ligt in de bedoeling in 1971 nog
20 woningwetwoningen in plan Boonk te bouwen.
Helaas is daarna de grond voor woningwetwonin-
gen in de uitbreidingsplannen uitverkocht.
In 1970 werden er 7 autoboxen in het Molenplan
bijgebouwd.
Wegen. Aan een verbdfering van het wegennet in
onze gemeente werd ^Rtaag verder gewerkt. Ik
noem hier de verharding van de Berkendijk, de ver-
harding van het Stapelbroek en de verharding van
het resterende gedeelte van de Hilverinkweg, on-
der het landgoed Kiefskamp. De Hummelo-Ensche-
dese Kunstweg is beg^Men met de rekonstruktie
van de weg Vorden-JrWngelo G.
Diverse wegen werden van een nieuwe -slijtlaag
voorzien. Er werden tegelpaden aangelegd achter
woningen in het Molenplan, de Molenweg, de dr
W. C. H. Staringstraat, de Enkweg en de Insulin-
delaan. Langs het bejaardencentrum De Wehme
werd tot de pastorie van ds. Jansen een trottoir
aangelegd.
In het plan Boonk werden het Vaarwerk, gedeel-
ten van Het Jebbink, Het Kerspel en Het Gulik
van een noodbestrating voorzien. Met de aanleg
van een noodbestrating in de Margrietlaan en de
Prins Clauslaan in plan Zuid, werd begonnen ter-
wijl zowel in de Boonk als in Zuid langs diverse
woonstraten trottoirs werden aangelegd.
Bruggen. Ten behoeve van de Oostelijke Rond-
weg werd over de Vordense Beek een brug ge-
bouwd, tevens kwam een voetbrug gereed over de
Vordense Beek in de Raadhuisstraat.
Riolering. De riolering werd uitgebreid door het
leggen van een hoofdriool in de Hendrik van Bra-

merenstraat, de dr. C. Lulo-fsweg, het Vogelbosje,
het Vaarwerk en gedeelten van Het Jebbink, Het
Kerspel en de Mispelkampdijk.
Straatverlichting. Langs de Ruurloseweg vanaf de
Groeneweg tot de Hamelandweg, werden 40 na-
triumlampen aangebracht. De nieuwe woonstraten
in de bestemmingsplannen Boonk en Zuid worden
van straatverlichting voorzien terwijl op diverse
punten in het buitengebied een aantal lichtpunten
werden geplaatst.
Onderwijs. De bouw van een nieuwe openbare
kleuterschool aan Het Jebbink in plan Boonk kwam
gereed. De uitbreiding van de bijzondere lagere
landbouwschool werd voltooid, een verharding van
de toegangswegen naar de^e school kwam tot stand
terwijl de tuinaaoinleg bij deze school werd ver-
nieuwd.
Het door mij gegeven overzicht is in genen dele
volledig, 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 weer veel tot stand
te brengen dat strekt tot groter bloei en vooruit-
gang onzer gemeente.
Ik wens u allen in uw gezinnen en in uw werk een
goed 1971 toe.

Trouwen op zaterdag alleen in bijzondere gevallen
Naar aanleiding van een in een vorige raadsver-
gadering gestelde vraag van de heer Lichtenberg
(KVP) deelde burgemeester Van Arkel mede dat
de burgerlijke stand in Vorden voortaan op zater-
dag gesloten zal zijn. Alleen in zeer bijzondere ge-
vallen kan men op deze dag nog trouwen in Vor-
den. De heer Lichtenberg nam met teleurstelling
van deze mededeling kennis, maar wenste er geen
agendapunt van te maken.

(Vervolg op de achterkant van dit blad)

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat bij besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland dd.
23 december 1970 nr. 2592-l6-1214, aan H.
J. Graskamp, Ruurloseweg 46 te Vorden, als
eigenaar van het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie B nr. 1826, of zijn
rechtverkrijgenden, behoudens andere wette-
lijke bepalingen en ieders recht, tot wederop-
zegging vergunning te verlenen tot het ont-
gronden van een gedeelte van dit perceel,
onder de in de vergunning genoemde voor-
waarden.

Belanghebbenden, die tegen bovengenoemd
besluit in beroep wensen te komen, kunnen
gedurende 30 'dagen na dagtekening dezes
een beroepschrift richten aan de Koningin,
welk beroepschrift moet worden ingediend
bij de Commissaris van de Koningin in deze
provincie.

Vorden, 26 januari 1971.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout
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Nu het caravanseizoen zijn schaduwen al weer
vooruit werpt, is het goed om uw aandacht even
te richten op een belangrijk aspékt.
Wanneer straks op l april de campings hun gas-
ten weer ontvangen, is de buitentemperatuur nog
lang niet „zomers" te noemen. Toch wil men er,
na de lange donkere winter, graag op uit. Hoe goed
uw caravan is geïsoleerd, de kilte blijkt all gauw,
vooral in de avonduren. Een goede caravankache'l
is zijn gewicht in goud waard, zeggen ervaren ca-
ravanners. Deze veroorzaakt geen overmatige con-
dens, zoals wel het geval is met de gewone buta-
branders, die in een caravan gevaarlijk kunnen zijn,
daar zij de zuurstof, nodig voor de verbranding, uit
het interieur van de wagen betrekken.
Een goede kachel als bv. de Truma, voert zuur-
stof van buiten aan en voert deze ook weer, via
een schoorsteen, naar buiten af.
Let bij aankoop van een kachel niet alleen op het
aantal calorieën, dat de folder opgeeft. Veel gaat,

bij de minder goede merken, door de schoorsteen
verloren. Laat u bij voorkeur raden door de bona-
fide caravandealer, die danzij een grote ervaring
weet welke kachel voor u het beste is. l )
Plaats de caravan bij voorkeur niet vlak bij op-
stallen, schuren of wat dan ook. Dit bevorderd het
zgn. vacuumtrekken, waardoor de vlam kan doven.
Goede kachels hebben overigens een thermische be-
veiliging, welke het gas belet verder uit te stro-
men, als de vlam onverhoopt gedoofd is. Uitwaaien
kan echter nauwelijks. Bij de fabrieken van de Tru-
ma-caravankachels nam men proeven met windsnel-
heden van 180 km per uur, zonder dat de vlam
hierdoor doofde.
Belangrijk is een thermostaat, die de kachel laag
schakelt, als de temperatuur een door u gewenst
niveau heeft bereikt. Dat spaart brandstof!

;**>l ) Informaties kunt u ook verkrijgen bij Handelmij
„Neerlandia", Keizersgracht 370 te Amsterdam.



(Vervolg van de voorkant ven d t blad)

De heer Gotink (Binding-Rechts) werd medege-
deeld, dat wat betreft de door 'hem voorgestelde
wijziging van de bebouwde kom nabij de Weste-
lijke Rondweg, hierover een schriftelijk voorstel
door B & W aan GS zal worden gezonden.
De moeilijkheden betreffende de defekte cv-instal-
latie in het gymlokaal zijn opgelost aldus werd me-
vrouw Van de Heide- van de Ploeg (PvdA) me-
degedeeld. De voorzitter voegde hier no'g aan toe
dat juist dinsdagmorgen een •deskundigenrapport
was binnengekomen waarin B 6 W werd geadvi-
seerd om de cv-ketels in het gymlokaal te vervan-
gen door nieuwe. Hiervoor zal een post op de be-
groting worden uitgetrokken. De afrastering om
de lampen in het gymlokaal zullen ook worden ver-
beterd, 'aldus de voorzitter tot mevrouw Van de
Heide.

Telefooncel
Verder vroeg mevrouw Van de Heide zich af, nu
er naast de openbare kleuterschool een parkeerter-
rein is aangelegd, er wel voldoende speelruimte
voor de kinderen overblijft. De gemeente-architekt,
de heer Van de Broek, die tijdens deze vergadering
aanwezig was, deelde mede dat de speelruimte vol-
doet aan de eisen van de onderwijswet. Deze open-
bare kleuterschool zal op dinsdagmiddag 16 febru-
ari om 14.00 uur worde* geopend. Voor die tijd
hopen we de afrastering ook in orde te hebben,
aldus de voorzitter tot mevrouw Van de Heide.
Laatstgenoemde wees vervolgens nogmaals op de
noodzaak van een telefooncel bij de bejaardenwo-
ningen in plan 'Boonk. B 6 W zullen opnieuw een
verzoek bij de PTT indienen.
De'heer Tjoonk (VVD) bepleitte een voetgangers-
oversteekplaats tegenover de Hervormde kerk. De
verkeerspolitie alsmede de plaatselijke politie iheb-
ben ons medegedeeld dit niet wenselijk te vinden,
aldus de voorzitter. Bij mistig weer is de weg door
het Grote Veld zeer gevaarlijk. B 6 W hebben
voorstellen bereikt waarin wordt geadviseerd hier
witte strepen aan te brengen. Van politiezijde is
medegedeeld dat dit veel te gevaarlijk is, omdat
de betreffende weg te smal is.

Muziekschool
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) brak een lans
voor de kinderen die in andere plaatsen een mu-
ziekschool bezoeken (daartoe genoodzaakt omdat
er in Vorden een dergelijke school niet bestaat).
Nu 'blijkt dat er voor de kinderen uit Vorden gro-
te financiële nadelen aan het bezoeken van een
dergelijke school zijn verbonden. 'Betaalt bv, een
kind uit Zutphen ƒ 150,— voor pianoles, dan moet
'het kind uit Vorden, dat dus noodgedwongen naar
de muziekschool te Zutphen moet, hiervoor ƒ 600,—
betalen. De heer Gerritsen deed een dringend be-
roep op B 6 W eens te onderzoeken of hier wat
aan kan worden gedaan.
Bij een vorige raadsvergadering was de heer J-
Bosch (PvdA) het er niet mee eens dat wethouder
Van de Wall Bake benoemd zou worden in de
schoolraad openbaar onderwijs. De heer Van Ar-
kel zei hierover in de dinsdagavond gehouden
raadsvergadering dat het wel terdege zin heeft dat
de wethouder van onderwijs in deze sdhoolraad zit-
ting neemt. Het ligt niet in de bedoeling van de
heer Van de Wall Bake in deze schoolraad als
voorzitter te willen fungeren, aldus de voorzitter.

Slechte weg
De heer Koerselman (PvdA) wees nog eens op
de slechte weg tussen de Burg. Galléestraat en de
bijzondere kleuterschool. De bewoners aan deze
weg zijn zelfs nog niet aangesloten op de riolering.
Het publiek zegt, aldus de heer Koerselman, dat
B & W hier al lang hadden moeten ingrijpen. De
heer Koerselman zelf was er wel van overtuigd dat
B 6 W al het mogelijke doen deze kwestie tot een
oplossing te brengen. We hebben via de makelaar
van de heer Jansen, laatstgenoemde opnieuw een
voorstel gedaan. We wachten nog steeds op ant-
woord, aldus de voorzitter.

Gratis
De heer Gotink (Binding-Rechts) adviseerde B
6 W een advertentie 'te plaatsen met een oproep
aan de inwoners van Vorden, dat wanneer iemand
bemerkt dat er een lamp stuk is (speciaal in de
buitenwijken) dit onverwijld door te geven aan B
& W, dat kan ongelukken voorkomen. „Spreek iets
luider, 'heer Gotink, dan neemt de pers dit wel in
de krant op." Welaan burgemeester, de gemeente
kan zich de advertentiekosten besparen, want wat
u zojuist hebt gelezen, is geheel gratis.

Verkoop bouwterreinen
Voor de bouw van een bungalow aan de Beatrix-
laan besloot de raad tot verkoop van een perceel
grond (ca 690 m2) aan de heer G. H. Winkels
uit Lochem voor een prijs van ƒ 28,— per m2.
Aan de heer J. W. Bijenhof te Vorden verkocht de
raad twee bouwterreinen resp. 1920 m2 en 1500
m2, gelegen aan de P. van Vollenhovenlaan, voor
de prijs van ƒ 26,— per m2. Voorts besloot de
raad tot verkoop van 36 m2 grond aan de heer M.
C. Groot Jebbink, De Haar 11 en 29 m2 .grond
aan de heer J. Lebbink, De Bongerd 12. De ver-
koopprijs bedraagt in beide gevallen ƒ 15,— p. m2.

Aanschaffen materiaal
Voor 'het aanschaffen van ontwikkelingsmateriaal
ten behoeve van de prot chr. kleuterscholen De
Timpe en De Springplank besloot de raad voor
beide scholen ƒ 942,17 uit te trekken. Deze mate-
rialen zijn bestemd voor de oudste 'kleuters tenein-
de de overgang van kleuterschool naar basisschool
soepeler te laten verlopen. Voor hetzelfde doel
stelde de raad ƒ 882,17 beschikbaar voor de katho-
lieke kleuterschool op de Kranenburg.
De weg die de verbinding vormt tussen de Eiken-
laan en de aan te leggen parallelweg langs de
Ruurloseweg, krijgt de naam De Banenkamp, al-
dus besloot de raad.
Burgemeester Van Arkel werd door de raad aan-
gewezen als vertegenwoordiger van de gemeente
in het algemeen bestuur van de Stichting Borgstel-
lingsfonds voor het midden- en kleinbedrijf voor
noord-oost Gelderland, gevestigd te Zutphen.
Bij monde van de heer J. Bosch adviseerde de
raadskommissie belast met het onderzoek van de
gemeenterekening 1968 deze rekening voorlopig
vast te stellen. «H
De raad besloot voorts 66^n2 grond, gelegen op
het industrieterrein, in erfpacht uit te geven aan
de heer N. J. Keune te Vorden. De grondprijs be-
draagt ƒ 10,— per m2. De erfpacht loopt af per
19 juni 2039. Wie durft nu^og te zeggen dat men
in Vorden niet in de toek^pst kijkt ?

Feestavond NedL Bond van Plat-
telandsvrouwen, Jong Gelre en
Geld. Mij van Landbouw
De jaarlijkse feestavonden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, Geld. Mij van Landbouw en
Jong Gelre afdelingen Vorden, die in normale om-
standigheden in de maand november werden ge-
houden, vonden ditmaal op vrijdag- en zaterdag-
avond in het Nutsgebouw plaats.
De hoofdschotel vormde, naast een verloting ten
bate van de ouden van dagen uit Vorden, de op-
voering van 'het blijspel „Engeltje" door leden van
Jong Gelre. De hoofdfiguren uit dit toneelstuk wa-
ren Nelis Dorenbas, een jonge boier, eigenaar van
een mooie boerderij (Reind Mennink) en zijn
knecht Joost Spinner ('Rinus Pelgrum) terwijl de
dienstmeid Tonia Krabbenbeek (Toos Wagen-
voort-Neerlaar) de vrolijke noot aan dit stuk gaf.
Verder speelden mee Saartje, nichtje van Tonia
(Nardie Norde), Vroman, veldwachter (Jan Go-
tink) en Katja, dochter van de veldwachter (Annie
Krimp). Dit stuk dat bijna 3 uur in beslag nam,
werd op buitengewone wijze voor het voetlicht ge-
bracht.
Bij de opening werd een welkomstwoord gespro-
ken door de voorzitter van de Geld. Mij van Land-
bouw afdeling Vorden, de heer A. G. Mennink,
die in het bijzonder welkom 'heette de burgemees-
ter de heer Van Arkel met zijn echtgenote. De
voorzitter verzocht een ogenblik stilte ter nage-
dachtenis van de dit jaar overleden leden. Tevens
dankte spreker allen die hadden meegewerkt om
het 125-jarig bestaan van Geld. Mij van Landbouw
te doen slagen.
Zaterdagavond werd hetzelfde toneelstuk weer op-
gevoerd, terwijl daarna gelegenheid bestond een
dansje te maken.

Ledenvergadering Oranjever.
Ter vaststelling van 'het voorlopig programma voor
de viering van het a.s. Koninginnefeest kwamen
de leden van de Oranjevereniging onder leiding
van de heer G. J. Wuestenenk in hotel Bakker in
ledenvergadering bijeen.
Na een kort welkomstwoord wenste de voorzitter
de sekretaris, de heer R. Ottens, die wegens ziekte
niet aanwezig kon zijn, een algeheel 'herstel toe.
Na een langdurige bespreking werd het voorlopig
programma als volgt samengesteld. Na klokluiden
volgt samenkomst met de kinderen voor 'het ge-
meentehuis gevolgd door een toespraak van de bur-
gemeester. Hierna vindt de 'jaarlijkse oriënteringsrit
per fiets voor de hoogste klassen van de scholen
plaats. Voor de kinderen van de klassen l tot en
met 4 zal in ihet Nutsgebouw een filmvoorstelling
worden gegeven of zal een goochelaar optreden.
's Morgens zal er weer gelegenheid zijn tot vogel-
en bukssc'hieten. Voor de kleuters van de kleuter-
scholen zal er een optocht worden georagniseerd
(samenkomst op het plein achter de o.l. school in
het dorp) waaraan tevens zullen deelnemen de
kinderen van de eerste klassen van de diverse

scholen (ongeveer van 10 tot 10.30 uur) . Om de
kleintjes een kleine verrassing te kunnen geven
worden de ouders vriendelijk verzocht hieraan fi-
nancieel hun medewerknig te verlenen. In de na-
middag van 13.30 tot 15.30 uur zal er een demon-
stratiecross van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders plaats vinden op het terrein aan de
Willem Alexanderlaan. Verder staat op het feest-
programma weer gratis draaien voor de leerlingen
van de laagste klassen.
Bij de bestuursverkiezing, waafbij voorzitter Wues-
tenenk te kennen gaf om na 9 jaar het bestuurslid-
maatschap te beëindigen wegens vergevorderde
leeftijd, werd benoemd de heer W. Kamperman,
die 'zich deze benoeming als bestuurslid liet wel-
gevallen.
Waarnemend sekretaris G. H. Bekker dankte de
voorzitter voor het vele werk dat hij in dienst van
de Oranjevereniging had verricht. De heer Wues-
tenenk wenste de vereniging in de toekomst alle
goeds toe en dankte voor de tot 'hem gesproken
woorden. Zonder hoofdelijke stemming werd de
heer Wuestenenk tot ere-lid van de Oranjevereni-
ging benoemd.
Voor verdere bespreking van dit voorlopig opge-
stelde programma 'zal de eerstvolgende vergaderiag
op 8 maart a.s. worden gehouden.

G. Koerselman ere-voorzitter
PvdA afdeling Voerden
De hoofdschotel van de maandagavond in café
Eskes gehouden jaarvergadering van de afdeling
Vorden van de Partij van de Arbeid was ongetwij-
feld 'het punt bestuursverkiezing. Toen dit punt
aan de orde kwam deelde voorzitter G. Koersel-
man mede, wegens huiselijke omstandigheden ge-
noodzaakt te zijn, zijn furiktie als voorzitter te moe-
ten neerleggen. Deze mededeling werd algemeen
door de vergadering betreurd, want wie in Vorden
Partij van de Arbeid zegt, zegt Koerselman. Des-
alniettemin 'had men volkomen begrip voor het
standpunt van de heer Koerselman.

De sekretaris van de afdeling, de heer Van Dijk,
bracht hem (die overigens wel voor de PvdA in
de gemeenteraad blijft) hartelijk dank voor het-
geen deze voor de afdeling Vorden heeft gedaan.
Sinds de oprichting maakte de heer Koerselman
nl. deel uit van het dagelijks 'bestuur. Op voorstel
van de heer Van 'Dijk werd hij hierna benoemd
tot ere-voorzitter.

Overigens had deze bestuursverkiezing heel wat
voeten in aarde. De .heren W. Kamperman en A.
Sikkens wensten nl. hun bestuursfunkties te be-
ëindigen, terwijl de 'heren J. 'Bosch, L. de Boer en
mevrouw Van der Heide-van der Ploeg aftredend
doch wel herkiesbaar waren. Uiteindelijk kwam het
volgende bestuur uit de bus t.w. mevrouw Van der
Heide-van der Ploeg; J. Bosch, J. van Dijk, L. de
Boer, Krol, Koerselman jr en F. Wolsink. Deze
bestuursleden 'zullen onderling de funkties gaan

verdelen. In de kommissie voor advies van de
raadsleden werd in de vakature Kamperman
voorzien in de persoon van de heer G. Ka-
merling.

Bij de aanvang van deze, overigens matig
bezodhte jaarvergadering, sprak voorzitter
Koerselman enige woorden ter nagedachtenis
van de overleden heer J. Lammers, die sinds
de oprichting lid was van de afdeling Vor-
den van de PvdA en als 'zodanig veel voor
de afdeling heeft gedaan. Staande werden
enige ogenblikken stilte in adht genomen.

Uit het jaarverslag van sekretaris J. van Dijk
bleek dat de vereniging het afgelopen jaar
een flinke ledenwinst 'heeft geboekt. 'Het le-
dental bedaragt thans 59. Het afgelopen jaar
is speciaal voor het bestuur een druk jaar ge-
weest i.v.m. de voorbereidingen die de ver-
kiezingen eisten. De zgn. „wens-in klaag-in"
bijeenkomsten die de afdeling het afgelopen
jaar enkele malen 'hield, bleken een sukses.
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Er werden vele informaties verstrekt. In september
werden mevrouw Van der Heiden-van der Ploeg
en de 'heren G. Koerselman en J. Bosch benoemd
in de raad van Vorden. De PvdA is gedwongen
in de raad een oppositierol te vervullen, hetgeen
lang geen gemakkelijke taak zal zijn. Van de heer
Wuestenenk, vele jaren raadslid en wethouder
van de PvdA, werd dit jaar afscheid genomen.

Het jaarverslag van penningmeesteresse mevrouw
Van der Heide-van der Ploeg maakte gewag van
een batig saldo.

Tijdens de rondvraag kwam het weggetje van de
Burg. Galléestraat naar plan Boonk ter sprake,
voor velen een doorn in het oog. Verder was men
van mening, dat met het oog op de veiligheid het
goed zou zijn de „dikke boom" bij Eyerkamp om
te hakken. Er zal geïnformeerd worden of dit even-
tueel verwezenlijkt kan worden.

Jaarvergadering Volksonderwijs
Onder vice-voorzitterschap van de 'heer Brinkman
hield de afdeling Vorden van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs haar jaarvergadering.

Uit het jaarverslag van sekretaris J- van Dijk bleek
dat het ledental van de afdeling weer flink stijgen-
de is en dat er op gerekend kan worden dat dit
jaar het 200e lid kan worden ingeschreven. Het
aantal leerlingen van de dorpsschool bedraagt nu
220 en het aantal nieuwelingen tijdens het Hack-
fortfeest geeft vertrouwen voor de toekomst.

De feestavonden, welke het afgelopen jaar door
de leerlingen van de dorpsschool verzorgd werden
mochten zich in een stijgende 'belangstelling ver-
heugen en tijdens de laatste avond met het toneel-
stukje „De wondersloffen" en de zeer moeilijke mu-
sical „Adieu Paris", was de belangstelling zo over-
stelpend dat 'het Nutsgi^fcaw te klein bleek om al-
len een zitplaats te kurmen bieden. Het sublieme
spel der jeugd deed de 'zaal intens meeleven.

De openbare kleuterschool Het Kwetternest groei-
de zo voorspoedig dat een tweede leidster benoemd
kon worden. Inmiddels^| de definitieve kleuter-
school al in gebruik ger^Pren en een .spoedige offi-
ciële opening mag verwacht worden.

Ook de Medlerschool kreeg een grondige opknap-
beurt, terwijl in de openbare dorpsschool de oude
schoolborden door modernere werden vervangen.
Gehoopt werd dat in de nog resterende klassen de
verouderde bankstellen spoedig door modernere
sets vervangen zullen worden.

In het bestuur werd de zich niet meer herkiesbaar
stellende omevrouw Harmsma opgevolgd door me-
juffrouw H. H. Verbeek de 'hoofdleidster van het
Kwetternest.

De leidsters van de openbare 'kleuterschool en de
onderwijzeressen van de dorpsschool hebben reeds
een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om eikaars
leermethoden te leren kennen en daardoor tot een
samenwerking te komen waardoor de overgang
van de kinderen van de kleuterschool naar de ba-
sisschool vergemakkelijkt kan worden. De bedoe-
ling is om dit overleg regelmatig te doen plaats-
vinden.

Wat de schoolmelkvoorziening betreft is er voor
de scholen een grote moeilijkheid ontstaan, daar
de gewone melk tegenwoordig in wegwerpkarton
geleverd wordt, wat een zeer grote massa afval op-
levert. Daar slechts éénmaal per week huisvuil
wordt opgehaald, wordt de opslag ervan voor de
scholen een onoverkomelijk bezwaar waarvoor een
oplossing zal moeten worden gevonden.

EHBO afdeling Vorden

De EHBO-kursus die de afdeling Vorden de afge-
lopen maanden organiseerde, werd dezer dagen
afgesloten met het examen voor het EHBO ,,een-
heidsdiploma". Na eerst een schriftelijk examen-
gedeelte betreffende de theorie gemaakt te hebben
werden de 27 deelnemende kandidaten, waarvan
maar liefst 25 dames, door de artsen Thate uit
Warnsveld en Minjon uit Zutphen uitvoerig getest
en beoordegld op hun praktische kennis.

Aan het eind van het examen kon dokter Minjon
tot zijn en aller vreugde mededelen dat alle 27 kan-
didaten geslaagd waren. Hij hoopte daarbij dat dit
resultaat allen zou inspireren om zich te blijven
verdiepen in het eerste 'hulpwerk.

De voorzitter van de afdeling Vorden, de heer J.
van Dijk, dankte de examinatoren voor hun inspan-
nende arbeid en komplimenteerde de kursusleider
dokter De Vries en mejuffrouw Post voor de uit-
zonderlijk goede afloop van het examen. Hij wekte
alle gediplomeerden op om lid te worden van de
afdeling Vorden en trouw de oefenavonden te 'blij-
ven volgen.

In verband met de speciale lezingen welke in ra-
yonverband in Zutphen worden gehouden op l fe-
bruari en l maart door resp. dokter Oosertom en
dokter Vonk, zullen de oefenavonden van de afde-
ling Vorden, die op deze avonden gepland waren,
naar een andere datum in die maand verschoven
worden.

Wffircuuw
Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Vorden l—Socii 1; Vorden 2—Halle 2; Zutp'hen
3—Vorden 4; Voorst 5—Vorden 6; Vorden 7—
Brummen 7,

Water polo-nieuws
Nederlaag voor heren van Vorden tegen Wijhe
Voor de winterkompetitie speelde het ee'rste heren-
zevental van Vorden zaterdagavond in het over-
dekte zwembad in Apeldoorn tegen WZC uit Wij-
he. De Vordenaren, die in deze ontmoeting met
enkele invallers uitkwamen, verloren met 4—1.
Het was van Vorden-zijde geen best gespeelde
wedstrijd, speciaal 'het plaatsen liet te wensen over.
In de eerste helft wogen de ploegen goed tegen
elkaar op. Het duurde tot ongeveer halverwege de
eerste helft alvorens gescoord werd. Nadat doel-
man Derksen enkele goede reddingen had verricht
moest hij toen zwichten voor een schot van de
midvoor. De Vordenaren lieten het hier niet bij zit-
ten en kwamen goed terug. Sijakie Gotink schoot
echter een paar maal tegen de paal, terwijl ook
schoten van Oudsen het doel op een haar misten.
Toch werd het vlak voor de rust l—l toen Rudi
Eggink uit een pass van Parmentier de bal in het
doel tikte.

In de tweede helft was Wijhe duidelijk de betere
ploeg en had de Vordense achterhoede handen vol
werk om doelpunten te voorkomen. Dit gelukte
maar ten dele. Het was al gauw 2—l toen WZC
profiteerde van een dekkingsfout in de achterhoede
van Vorden. Even later werd het 3—l toen Derk-
sen zich verkeek op een afstandsschot. De Vorden-
se voorhoede slaagde er in deze periode niet meer
in een vuist te maken. Vlak voor tijd beging Bran-
denbarg binnen de beruchte lijnen een overtreding.
De toegekende strafworp werd feilloos ingescho-
ten 4—1.

Jeugd van Vorden versloeg Zutphense

dammers
Vrijdagavond speelde de dit jaar o.l.v. Wim Was-
sink gestarte 'jeugdafdeling van de Vordense dam-
club 'D'CV, een wedstrijd tegen een team uit Zut-
phen o.l.v. de heer W. Walgaard.
Eindstand 7—5 in Ihet voordeel van Vorden. JHet
ligt in de bedoeling dat binnenkort een return in
Zutphen zal worden gespeeld.

Over fotograferen
gesproken

\Vat vindt u van deze schattige foto?
Wij kregen hem deze week in handen en willen
niet nalaten hem in on'ze krant af te drukken.

Filmen en fotograferen i's niet alleen 'het vastleg-
gen van die dingen in uw familie. Fotograferen en
filmen kan veel meer zijn. Het is vertellen in beelden
die zich zomaar, plotsklaps voordoen.
Wanneer u er dan 'bij' bent, maakt u een pracht
van een snapshot, waar een 'prof' jalours op zou
worden.
Fotograferen en filmen is echt geen 'kwestie van
peperdure apparatuur en onmogelijke situaties, 'het
is eerder een zaak van opletten en ... geduld !
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