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Vordense kleermaker kampioen!

Als je haast hebt, moet je met Sjoerd H. Aartsen, Sta-
tionsstraat 8 te Vorden, niet gaan praten over zijn vak.
Deze man weet er zo veel van en kan er bovendien nog
zo enorm boeiend over vertellen, dat je je gemakkelijk
laat verleiden om langer naar hem te luisteren dan in
je bedoeling ligt.

Nu is de heer Aartsen op zijn gebied niet de eerste de
beste, hij is landelijk kampioen herenmaatkleding, ver-
wierf dezer dagen met zijn kolbertkostuum op de maat-
kledingshow te Amsterdam het hoogste aantal punten,
terwijl zijn herenrokkostuum ,,de meeste lof" der jury
kreeg; het werd bestempeld als van „koninklijke allu-
re". De heer Aartsen is de eerste kleermaker in het
oosten van het land, die met de hoogste eer ging strij-

ken. Dat betekent, dat hij volgend jaar ons land za
vertegenwoordigen op de internationale kleermakers-
show die in Londen wordt gehouden.
De firma J. Aartsen en Zoon is al 65 jaar in Vorden
gevestigd. Zijn vader nam namelijk in 1907 de kleer-
makerij van de heer Steenman over en vestigde zich
toen in het pand, waar thans het bedrijf (6 man per-
soneel) nog is gevestigd.

De oude baas was een hard leermeester voor zijn zoon
Sjoerd (62) van wie hij eiste, dat het beste nog niet
genoeg was. Zoon Sjoerd mtfl naar de kleermakers-
vakschool en behaalde reeds^>p 26-jarige leeftijd de
hoogste graad van vakmanschap: leraar-kleermaker
(een middelbare nijverheidsonderwijsakte).
De heer S. H. Aartsen is een man die met enorme lief-
de zijn ambachtelijke beroep uitoefent. Vandaar ook
dat hij in vele avondlijke ur^^verkt aan kledingstuk-
ken voor de jaarlijkse kleerrSBcersshow. Hij is bijzon-
der trots op de titel van nationaal kampioen, waarbi;
hij het hoogste aantal punten in twee kategorieën ver-
wierf en nog een derde prijs in de jeugdshow, waarvoor
de kostuums vervaardigd waren door zijn leerling Bert
de Haan.

Het meedingen in wedstrijden vindt de heer Aartsen
een bijzonder goede training voor zijn vak. Overigen
weet ook hij, dat in zijn vak danig de klad zit; de op-
leiding duurt te lang en dat ambieert de jongeman niet
meer. Dat hij voor zijn zaak nog een opvolger gevon-
den heeft, doet hem goed. Zijn neef, Johannes Aartsen
uit Gorinchem, die aanvankelijk na zijn HBS-opleiding
verder wilde studeren, bleek toch kleermakersbloed te
hebben en trad bij „oom Sjoerd" in dienst. Dat hij het
vak goed zal leren staat als een paal boven water. Als
je een leermeester hebt die een rokkostuum maakt
waarvan het jasje geen sluiting heeft en dat toch als
gegoten zit en je hebt bovendien nog liefde en aanleg
voor het vak, dan zit het wel snor.
Voor de firma Aartsen zal er ook in de toekomst nog
werk genoeg aan de winkel zijn. De klanten komen uit
alle windstreken van ons land en talrijke griffiers in de
Eerste en Tweede Kamer worden „gerokt" door de Vor-
dense kleermakerij.

Hondenra lley
Hemelvaartsdag-Hondenralley. In Vorden is het al ver-
schillende jaren traditie dat de Vordense Honden Club
dit evenement organiseert voor de hondenbezitters uit
eigen plaats en verre omgeving. Ondanks de minder
gunstige vooruitzichten voor Hemelvaartsdag voor wat
het weer betreft, waren er weer 240 hondenbezitters
met 61 honden ingeschreven.

v

Terwijl de dames Punt en Verkerk in zaal Schoenaker
de deelnemers vanaf 11 uur 's morgens inschreven, ver-

trokken om de drie minuten de deelnemers met hun
aangelijnde hond en routebeschrijving richting Ganze-
steeg.

Wethouder J. W. M. Gerritsen, die ook tot de deelne-
mers behoorde, sprak voor de prijsuitreiking een toe-
passelijk woord en had veel waardering voor de VHC,
die elk jaar deze hondenralley op zo voortreffelijke
wijze organiseert. De gemeente zal dergelijke aktivitei-
ten zeker stimuleren en worden zeer op prijs gesteld,
aldus de heer Gerritsen.
Voorzitter A. Verkerk van de VHC reikte hierna de
prijzen uit, na dank gebracht te hebben aan de deel-
nemers en medewerkers.

Jubileum
Op l mei jl. was het 50 jaar geleden dat de heer B
Koers in dienst trad bij de Coop. Landbouwvereniging
Ons Belang te Linde. Dit heuglijke feit werd gevierd
op 10 mei jl. in café Eykelkamp.
Door voorzitter W. Norde werden woorden van dank en
waardering uitgesproken aan het adres van de jubilaris
omtrent zijn gouden jubileum. Hij sprak namens de
VLC De Graafschap waartoe ook Linde behoort. Na-
dat hij een enveloppe met inhoud had overhandigd
mocht de heer Norde de jubilaris dekoreren met de
gouden CEBECO-insigne. Mevrouw Koers werd een
bloemstuk aangeboden.

Namens de direktie van De Graafschap werden woor-
den van dank en waardering uitgesproken door de heer
G. Bannink. Hij memoreerde dat 50 jaar een tijd is
waarbij een gehele struktuele ontwikkeling in het be-
drijfsleven is gemaakt en dat de heer Koers een goed
aanpassingsvermogen heeft getoond.
Namens de personeelsvereniging van De Graafschap
werden woorden van dank gesproken door de heer
Kettelerij en werd een enveloppe met inhoud aange-
boden en bloemen voor mevrouw Koers.

Vrijdag 12 mei jl. gaf Vordens Toneel haar zesde en
laatste uitvoering van dit seizoen. De enorme feest-
tent die door de Oranjevereniging Eikelhof was opge-
zet in Olst, was gevuld met maar liefst 600 toeschou-
wers. Een prachtige geluidsinstallatie zorgde er voor
dat allen de verwikkelingen rond Ankie ,,de vergeten
dochter" konden beleven. Een door dit alles zeer ge-
inspireerd Vordens Toneel zorgde met subliem spel en
goede rolkennis dat de aanwezigen volop konden mee-
genieten. Dat dit alles werd gewaardeerd, bleek na af-
loop want de Vordenaren kregen een daverend applaus

Vordens Toneel en hoopte^^tt zij volgend jaar weer
present konden zijn. Voor Vordens Toneel een mooie
afsluiting van het seizoen.
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KOERSELMAN CASSETTES

Aktie 'Lopem'
Op 22 mei a.s., Tweede Pinksterdag, wordt in Vierak-
ker-Wichmond een aktie „LOPEM" gehouden. Het is
een aktie voor het in 1968 door een aardbeving getrof-
fen Sicilië. Een groot aantal omliggende plaatsen uit
de Achterhoek steunen deze aktie of beginnen zelf iets
dergelijks.

Wat is nu de bedoeling van de aktie? In 1968 vond in
het westelijk deel van Sicilië een aardbeving plaats
waarbij 98.000 mensen dakloos werden. 100.000 huizen
werden bouwvallig en zijn nu, doordat ze niet op tijd
hersteld zijn, ook onbewoonbaar geworden. Er kwamen
1150 mensen om. Sinds de tijd van de aardbeving heb-
ben de achtergebleven mensen in barakken gewoond,
terwijl de bouw van een nieuw dorp steeds uitgesteld
werd en nu nog wordt. Men is nu zover dat waterlei-
ding, riolering en elektra zijn aangelegd en dat de
grond is gelijk gemaakt. Binnen een jaar kan men nu
met de wederopbouw van een nieuw dorp beginnen.

Het Centro Studi, een aktiegroep aldaar, wil nu dat een
aantal mensen, die een huis willen bouwen, zich aan-
sluiten tot een coöperatie, het benodigde geld van de
regering opvragen en vervolgens de opdracht tot het
bouwen van enkele huizen aan de timmerlieden, de
metselaars, de elektriciens en de transportcooperatie
geven. Om tegen de bestaande aannemers (meestal
met de Maffia verbonden) te konkurreren, is een goed
machinepark nodig. De timmerliedencooperatie te Par-
tanna heeft het Sicilië-komité Nederland gevraagd of
ze voor een machinepark voor de al gereedstanade tim-
merhal kon zorgen. We hopen met de verschillende
akties in Nederland de benodigde ƒ 50.000,— voor het
machinepark van de timmerliedencooperatie bijeen te
brengen. Zou er minder geld binnen komen, dan kun-
nen we, volgens een lijst van zaken die de meeste voor-
rang moeten hebben, de coöperatie toch vast op weg
helpen.

LOPEM wil zeggen dat een aantal mensen gaan lopen
voor Sicilië. Een aantal sponsors betalen de lopers per
kilometer een bedrag uit. Het kan zijn dat iemand 10
km gaat lopen. Stel dat 25 mensen hem per kilometer
een dubbeltje betalen, dan ontvangt hij ƒ 25, . Dat
geld is dan voor de aktie bestemd.
Als u zich nog wilt opgeven als sponsor of misschien
zelf mee wilt lopen, schrijf of bel dan even met het
organiserende komité in Vierakker, t.n.v. Berry Rou-
wen, Vierakkersestraatweg 26, Vierakker, tel. 05754-
361

Frankering bt) abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Ie Pinksterdag: 8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.00 uur ds. J. H. Jansen
2e Pinksterdag: 10.00 uur ds. Kuhlemeier interkerke-
lijke Pinksterdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Eerste Pinksterdag 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Goris te Zutphen
Tweede Pinksterdag: 10.00 uur gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk. Voorganger ds. J. B. Kuhlemeier

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

20, 21 en 22 mei
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

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

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

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

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

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

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

BURGERLIJKE. .
STAND

(iehoren: Hendrik Johan, zoon van H. Mombarg en J.
G. Vriezekolk; Renate Elisabeth Johanna, dochter van
W. J. A. Nijenhuis en G. J. A. Jansen; Hermine Chris-
tine, dochter van J. W. de Gruyter en J. Aartsen; Anke
Karina, dochter van B. Rouwenhorst en B. E. Jansen;
Maria Hendrika, dochter van A. L. Visser en B. H.
Donderwinkel.
Ondertrouwd: F. Peters en A. B. Spiegelenberg; G. A.
Gosselink en W. Oudheusden.
Gehuwd: B. Turfboer en G. Hellewegen; H. W. Ellen-
kamp en G. C. Pellenberg; E. R. Schierenberg en L. E.
S. Knotter; J. E. J. Wissink en A. J. Lebbink.
Overleden: Huibertha Enklaar, 89 jaar, weduwe van H.
A. van Essen; Jozef us Gerardus Johannes Tolkamp, 40
jaar, echtgenoot van W. J. B. Siemes; Johanna Beren-
dina Wunderink, 70 jaar, weduwe van J. F. Barendsen.

Rektifikatie
Een wel /-oor storende en ongelukkige fout is in het
nummer van de vorige week geslopen. In familie-
advertentie van de familie Hukker waren enkele regels
van de familie-advertentie van de familie Eykelkamp
geplaatst. U had inmiddels wel begrepen hoe het had
moeten zijn. De fout was helaas niet meer te herstellen
doordat de krant op tijd bij de post moest zijn.
Onze welgemeende ekskuses voor deze gang van zaken.

Redaktie,



SUPERMARKT

MAISK

volkoren biskwie
PER PAK VAN 105 VOOR

Uit de slagerij
Laaf onze chef-s/ager uw Pinksferdiner verzorgen /

238
OSSESTAART

Voor een heerlijke soep:
ONS BEKENDE SOEPPAKKET

Voor uw hoofdschotel:

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid

VARKEN SROLLADE
heerlijk gekruid

MALSE RIBLAPPEN

HEERLIJKE ROSBEEF

500 gram

500 gram vanaf

500 gram vanaf

500 gram

188

448

448
478
548500 gram

Bestel vroegtijdig uw feestrollade en verdere v/ees-
specialiteiten blank kalfsvlees, runder- en kalfstongen

BOTERHAM WORST 150 gram 69

BOEREN METWORST 150 gram 89

HAM 150 gram 109

V ARKEN SROLLADE 100 gram 149

ROSBEEF 100 gram 159

HAM WORST 150 gram 89

KOFFIEMELK
LITER FLES VAN 175 VOOR

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 89

elke 2e fles

59

Grote fles

SINAASAPPEL.

DRANK

van 88 voor

59

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

99

Ingedikt

DIXAP

goed voor 3 liter

219

Offley

SHERRY

per fles

van 845 voor

695

Donna Rosa of

Muskateller WIJN

1,6 liter

van 475 voor

405
NWHMM

•Martini verntouth

ANANAS
VAN 119 VOOR

3/4 literpotten

Geurts APPEL-

MOES nu 2 potten

van 150 voor

109

P.CjD.

STUDENTEN.

HAVER

groot pak voor

99

Smarius GOUD

SPECULAAS

500 gram

van 125 voor

98

Zak vol

SPEKKEN

28 stuks

voor maar

149

Bakje a 150 gram

CHOCO-

LAADJES

van 129 voor

105

Chiclets

KAUWGOM

3 doosjes

van 90 voor

79

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT:

Meeuw' zeeppoeder
ZAK a 10 KILO MET GRATIS THEEDOEK VOOR SLECHTS

zoute DROP

10 rollen

van 130 voor

98

DE KINDEREN
ZIJN ER DOL OP

SMARTIES

3 doosjes

van 90 voor

79

Pak a 6 rollen

SNOEP

div. smaken

van 150 voor

89

Pak a 4 rollen

CLOSET-

PAPIER

van 120 voor

98

Uit onze diepvries:

HAANTJES

plm. 1100 gr.

voor

319

Friki BITTER.

BALLEN 2 zakjes

van 138 voor

125

Groente en Fruit
MALSE SLA

GROTE KOMKOMMER

PANKLARE WITTE KOOL

KOMPLEET BAMI-PAKKET

EXPORTKWALITEIT TOMATEN

BAKJE AARDBEIEN

2 kroppen

per stuk

500 gram

per stuk

500 gram

250 gram

HEERLIJKE JAFFA SINAASAPPELEN
10 stuks

GRANNY SMITHS
HEERLIJ K E H AN DAPPELEN

MAROC SINAASAPPELEN

kilo

8 stuks

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie

79
59
39
98

139
129
198
169

198

PINKSTERSNIT

PI N KSTERKRENTE BROOD

MOCCA GEBAK

Voor uw Pinksterweekend:
MINI BOLLETJES

KRENTEBOLLEN

PENNYWAFELS pak a 8 stuks

per stuk 198

kilo 198

van 150 voor 129

10 stuks 75

pak a 5 stuks 89

van 95 voor 79

SPRITSKRANSEN OF ZAANSE KOEKEN per pak 85



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ka-
doos, ontvangen bij ons 25-
jarig huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

C. W. Koers
F. Koers-van Ginkel

Vorden, mei 1972
Ruurloseweg 49

De welgemeende belangstel-
ling en attenties hebben ons
25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag ge-
maakt. Hiervoor onze har-
telijke dank.

J. Fleming
H. J. FleminK-

Mensink
Vorden, mei 1972
Julianalaan 5

Voor het medeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man, vader, groot- en
overgrootvader

GERRIT PARDIJS
betuigen wij allen onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
A. Pardijs-Maalderink

Vorden, mei 1972
Stationsweg 9

Te koop: Een g.o.h. Kroid-
ler. F. A. Heuvelink, Oude
Borculoseweg 14, Warns-
veld

Te koop: Bromfiets Kreid-
Irr Florett. H. Hummelink,
Spiekerweg 4, Vorden

Te koop: Eetaardappelen.
Joh. Wesselink, Kranenburg

Te koop: Opel Kadett en
Kaptein Mobylette. Almen-
seweg 44, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reuzen. A. Smal-
legoor, De Haar 26, Vorden

Te koop: G.o.h. meisjesfiets
6-9 jaar. D. G. Wesselink,
Zutphenseweg 137, Vorden,
telefoon 05752-1521

Ie jaars MEAO-leerling
zoekt vakantiewcrk. In be-
zit van type- en ULO-diplo-
ma. Stationsweg 14, Vor-
den, telefoon 2186

VVASBARE
MUURVERF

per emmer a
3 kg ƒ 3,95

V I N Y L BEHANG
vele kleuren
rollen a 10 meter
ƒ 15,— per rol

ZONWERING
voor binnen en
buiten.
Spoetgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

Te huur: Vakantiewoning
in Oostenrijk (Vorarlberg).
Inlichtingen: Molenweg 8,
Vorden

Te huur gevraagd: Huisje
voor enige weken buiten 't
hoogseizoen geen bezwaar
niet op een camping.
H. Karsters, Wecgbrecstr.
355, Soest

Voor de aanstaande feest-
dagen voorradig:

verse haantjes
kip en eieren
lekker en goedkoop

POELIERSBEDRIJF

ROSSEL
Telefoon 1283

Te koop: 45 are. kuil- of
hooigras aan de Wiersse-
broekweg. Briefjes inleve-
ren a.s. vrijdag 20 uur bij
H. J. Hietveld, Hackfort,
telefoon 1383

Te koop: 2 luchtbandwa-
geus in prima staat.
Th. Zents, Larenseweg 3,
Vorden

II .H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prija
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1337

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

JAN NOTTEN
en
TINY MAALDERINK

hopen te trouwen op 19 mei a.s.
De huwelijksvoltrekking heeft plaats om
13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
R.K. kerk, Spalstraat te Hengelo G.

Hengelo G, D 101
Vorden, De Bongerd 20
mei 1972
Toekomstig adres: Het Karspel 6, Hengelo G

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
Michels te Hengelo G.

ftwvwvwwwww^^

JAN WISSINK
en
ALIE LEBBINK

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk dat gesloten zal worden
op donderdag 18 mei 1972 om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Daarna zal het huwelijk om 14.00 uur ker-
kelijk worden bevestigd in de Christus
Koningkerk te Vorden.

j£ Keyenborg, Hengelosestraat 6
Vorden, Berend van Hackfortweg 64
mei 1972

Toekomstig adres: Nyssinckkampstraat 12
Keyenborg

Dagadres: zaal ,,de Eikeboom", Keyenborg.
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Zondag 21 mei a.s. hopen

B. GROOT JEBBINK
en
J. GROOT JEBBINK-HAARING

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gert
Wim, Ada
Bert
Renske
en opa

Vorden, mei 1972
Lindeseweg 12

Geheel onverwacht ging heden van ons heen, mijn
lieve man en onze lieve vader

JOHAN GERARD DERKSEN
echtgenoot van S. Polak

op de leeftijd van 52 jaar.

S. Derksen-Polak
Norma en Geert
Rob

Vorden, 14 mei 1972
Zutphenseweg 13

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 19 mei
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Samenkomst om 12.00 uur in de zaal van hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
De overledene is opgebaard in de aula van de
Zutphense Begrafenis Stichting Lievevrouwe-
straat 12-14, Zutphen. Bezoek van 18.30-19.00 uur

Heden ging geheel onverwacht van ons heen,
mijn lieve zoon, onze lieve broer, zwager en oom

JOOP DERKSEN

op de leeftijd van 52 jaar.

J. Derksen

M. Pardijs-Derkseu
H. Pardijs
Joop en Letty
Gerty en Joke
Harry

Vorden, 14 mei 1972

Door een noodlottig ongeval werd heden van ons
weggenomen mijn lieve man, onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

HENDRIK BRINKS
echtgenoot van J. Kervel

in de ouderdom van 76 jaar.

Uit aller naam:
J. Brinks-Kervel

Vorden, 15 mei 1972
Berend van Hackfortweg 44

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 19 mei om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Plotseling werd door een verkeersongeval van
ons weggenomen, onze oud-medewerker

HENDRIK BRINKS

Trouw en oprechtheid sierden zijn leven.

Familie Aartsen

Vorden, 15 mei 1972

Heden ging geheel onverwacht van ons heen onze
lieve en zorgzame moeder en oma

JOHANNA BERENDINA WUNDERINK
weduwe van J. F. Barendsen

op de leeftijd van 70 jaar.

H. J. Nijhuis-Barendsen
J. Nijhuis
H. Barendsen
H. B. Barendsen-Wagenvoort
en kleinkinderen

Vorden, 14 mei 1972
Hertog Karel van Gelreweg 2a

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 18
mei om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Condoleantie-adres: De Boonk 41, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren woensdag 2 t
mei van 15.30 tot 17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden.

mHmrnwyyywym^^

(Inplaats van kaarten)

Woensdag 24 mei hopen D.V. onze ouders
en grootouders

H. J. BARGEMAN
en
M. BARGEMAN-KLEIN IKKINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Kinderen en kleinkind

Vorden, mei 1972
Strodijk 4

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

Heden overleed nog geheel onverwacht, onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

J. B. BARENDSEN-WUNDERINK

op de leeftijd van 70 jaar.

Familie Wunderink en kinderen

Vorden, 14 mei 1970

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 ovef het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

OPBOUWSERYIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR.

j BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

en -slips
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

*
Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bij 15 gulden boodschappen:

l LUXE DOOS BONBONS van 600 voor 385

(JK/INSFLES SLASAFS van 154 voor 129

ZAK SPAR CHIPS van 98 voor 7»

TAK PENNYWAFKLS van 95 voor 7!»

BLIK APPELMOES HS»

FLES SPAR SI N AS van 92 voor 79

POT ANANASJAM ..................... van 128 voor

POT KOMKOMMERSCHMVEN ........................

500 GRAM EXPORTTOMATEN ........................

2 KILO GOLDEN DELICIOUS ........................

HAANTJE VAN 900 GRAM NU ........................

l PAK BIERWORSTJES ............... van 149 voor

250 GRAM BOERENLEV ER WORST ..................

REMMERS

10X

751

12»

145

298

125»

!>0

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GELD IN HUIS
GEVAAR IN HUIS!

De bank biedt u veiligheid
en een hoge rente

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grfls

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

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

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

FNOP erkende n"/'schoof

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRfKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.



2e pinksterdag Aanvang 13.30 uur

TOUWTREKTOURNOOI
Meetellend Ned. Kampioenschap 640 kg Terrein: Medler

'n sprookje..?
Met lichte trekjes
aan het koord glijden de gordijnen
geruisloos dicht.
De prachtige plooien sluipen
achter elkaar,
als wolkjes in de wind..
Vol en rijk sluiten de gordijnen
de nacht buiten.
'n Sprookje? Wel nee, 't is een

Stanley gordijnrail

Makkelijk te monteren, tot op
de juiste breedte uit te schuiven,
eenvoudig met verhuizen en
compleet met alle accesoires
in een handige koker.

Uw Stanley dealer:

GEMS
STANLEY

"Zo goed als z'n gereedschap"

Na de speculaaspop, de kerstkrans

en het paasei hebben we nu voor u

dit gebak is een kruising

tussen banketletter, kerst

krans en vruchtencake

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

N.C.B.
AFDELING VORDEN

Inlevering
vakantiezegels

OP VRIJDAG 19 MEI A.S.
VAN 7-10 UUR ZUTPHENSEWEG
40 TE VORDEN

De P.V. van Sociaal Fonds
Bouwnijverheid.

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Martens
sleede <loeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

PvdA afd. Vorden

"WENSEN,

KLAAG-IN"
op donderdag 25 mei a.s. 's avonds
van 20.00 tot 21-30 uur in café Eskes

Wegens sterfgeval donderdag 18 mei

de gehele dag

gesloten
FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN (f) BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v
HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT11

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bfl:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965

Schoenenhuis
Jansen

Het adres voor

Zweedse klompen
en klompmuilen

een enorme kollektie modellen in
velerlei kleuren.

Voorradig in dames-, heren- en kfn-
dermaten

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Volgende week (22 tot en met 27 mei)

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

SIGARENMAGAXIJN

Eyerkamp
Zutphenseweg 2 - Vorden

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vjaden - Telefoon 1649

Reparatie
en onderhoud

alle merken automobielen

Plaat-
en spuitwerk

in eigen werkplaats

Levering

nieuwe en gebruikte
automobielen

REGELMATIG JONGE OCCASSIONS IN
VOORRAAD MET BOVAG-GARANTIEBEWIJS

Weekend aanbieding!

Slaapzakken
in diverse kleuren en dessins.
Vulling: Terlenka

nu f 27,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Donderdag 18 mei hoopt

de bekende bif/arfcrack

Hans Vultink
een demonstratie te geven

in zaal
Schoenaker

aanvang 79.30 uur

entree gratis

WEE KEN D AAN B l E D l N G

T shirts
ƒ9,95

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeUrcffendI

Zutphenseweg - Vorden

R TUIN
ENDEN
HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

Een juweel is deze
PLANTENSCHAAL
JUWEEL.

Fraaie vormgeving.
Geheel van stootvaste
kunststof.
Schaal en voet verbonden
door speciale patent-
sluiting.
Bovendiameter 50 cm.

van 13.90 voor 90
BLOEMBAK

80 cm lang van 5,50 voor

3,90

BLOEMSCHAAL „Emsa"
zeshoekig van 24,95 voor

17,50

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

PINKSTERAKTIE

Door enorm sukses (reeds meer dan 400 Limburgse vlaaien) is de athaaldata verschoven naar vrijdag 19

mei a.s. bij /evensmidde/enbedri/'f PARDIJS EN MEMELINK

Tof en met donderdag 18 mei 72.00 uur 's middags kunt u nog volle ZD-kaarten inleveren voor een

tegoedbon . . .



Donderdag 18 mei 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 7

(Nagekomen familiebericht)

Direkteur en personeel van de Gemeentelijke La-
gere Agrarische School geven met diep leedwezen
kennis van het overlijden van hun vriend en
kollega

J. (i. UERKSEN

Twello, 14 mei 1972

NIEUWS VAN

DE KERKEN

PINKSTER-KERKDIENSTEN
Op de Ie Pinksterdag is er in de Hervormde kerk de
Pinksterjubel samen met de kinderen van de zondags-
scholen uit het dorp, Medler en Wildenborch. De kin-
deren worden om ca kwart over acht in en bij het ka-
techisatielokaal verwacht en gaan dan samen de kerk
binnen. Deze dienst begint om half negen.
Na de Pinksterdienst van 10 uur is er voor gasten en
gemeenteleden gelegenheid om een kopje koffie te
drinken in het katechisatielokaal.
Op de 2e Pinksterdag wordt er om 10 uur in de Her-
vormde kerk een gezamenlijke Pinksterdienst gehouden
onder leiding van ds. Kuhlemeier. De Kindercantorij
hoopt in deze interkerkelijke dienst te zingen.

Schoolnieuws
TWEEDAAGS SCHOOLREISJE (HET HOGE)
We vertrokken dinsdag 9 mei omstreeks kwart over
acht van school. Het zou een hele reis worden met een
vol programma. We gingen naar de Grebbeberg, de
ere-begraafplaats van de Nederlandse soldaten, die in
de oorlog gesneuveld zijn.
Net voor de middag kwamen we in Aalsmeer aan
waar we een bloemenveiling bezochten. We hebben
daar ontzettend veel mooie bloemen gezien, die op
karretjes naar de veilinghal werden gebracht.
Om l uur kwamen we bij Schiphol waar vliegtuigen af
en aan vlogen. Er was ook een grote Jumbo Jet bij die
veel water deed opspatten omdat het zo hard regende
Wij vervolgden onze reis naar het strand bij Zandvoort
en zagen op een afstand het circuit. In IJmuiden zagen
wij de Hoogovens, de vissershaven en de sluizen.
Daarna gingen wij naar Heemskerk waar de Jeugdher-
berg Assumburg staat. Het verblijf was daar erg pret-
tig en we hadden er veel ruimte om te spelen.
De volgende morgen gingen we naar het Rijksmuseum,
daar ha'ngen veel bekende schilderijen o.a. de Nacht-
wacht, de Staalmeesters en de Moeder van Rembrandt
als profetes Anna. Er is ook een historische afdeling
welke erg interessant is.
We hebben een rondvaart gemaakt door de Amster-
damse grachten en havens. Later reden onze bussen
langs het Nationaal Monument en het koninklijk paleis.
Om vier uur moesten wij bij het Muiderslot zijn, dat
hebben we bezichtigd. Er was een gids die er heel mooi
over verteld.
Toen moesten we naar huis, om half acht waren we bij
school. Het waren een paar prachtige dagen. We heb-
ben veel gezien en we hebben veel plezier gehad.

Geert Meijerink.

Eens per jaar gaan de Nimrods van de Nederlandse
Vereniging van Jachtopzieners afdeling Gelderland hun
Krachten meten om te zien welke drie schutters kun-
nen worden afgevaardigd naar de nationale kampioen-
schappen kleiduifschieten. Meer dan 80 jagers namen
ditmaal deel aan de grote schietwedstrijden op haas,
doubletten, dwarsvliegers en buks, welke werd gehou-
den op de schietbanen Hameland van de fa Martens in
het Galgengoor.
Onder het toeziend oog van voorzitter Baron v. d. Feltz
deden de jagers hun best zoveel mogelijk punten te
scoren en zowel op de vaste baan als de vrije baan
werd er goed geschoten.
Van de deelnemers beneden de 55 jaar was de heer G.
J. Dengering voor de derde achtereenvolgende maal de

beste schutter. Van de deelnemers boven de 55 jaar
eiste de heer G. W. Penterman de hoogste eer op.
Op de vrije baan waren de be^K drie geplaatsten:
Buksbaan: 1. Renes; 2. Prui^Pr 3. G. Sangers.
Dwarsvliegers: 1. T. Verkuyl; 2. Van Ankum; 3. G. J.
v. d. Schaar.
Inkomers: 1. J. v. d. Kaa; 2. D. v. d. Kaa; 3. Wissen.
Hazenbaan: 1. Van Eek; 2. Heinen; 3. Oosterloo.

Doubletten: 1. T. Verkuyl; 2. J. van Zelm; 3. J. v. Eek.
Vaste baan: 1. F. Capis; 2. T. Verkuyl; 3. Oskamp.
Aan de wedstrijden werd ook deelgenomen door leden
van de jachtbrigade van de rijkspolitie uit Laag-Soeren
die veel kontakt heeft met de Jachtopzieners.
In hotel Bakker werd 's avonds door de jachtheren
Wurfbain, Jurgens en Woudenberg-Hamstra een diner
aangeboden. Baron v. d. Feltz noemde het een zeer ge-
slaagde dag waarop geen wanklank was gevallen. Hij
reikte hierna met een toepasselijk woord de prijzen uit.

Damrubriek
zwart

wit

Deze diagramstand is voorgekomen in een partij tus-
sen de Fransen M. Fabre met wit en dr. A. Molimard
uu-t zwart. In deze voor wit hopeloos schijnende positie
zit de volgende prachtige kombinatie verborgen:

:;7 31!, 26x48, 22 18, 13x22, 28x17, 12x21, 32—28,
23x32, 38x27, 21x32, 43—38, 32x43, 33—29, 24x44, 40x
38, 48x30, 35x2!

Ons nieuwe probleem:
zwart 3 schijven op: 23, 24 en 27
wit 4 schijven op: 34, 37, 38 en 44.
De stand van ons vorige probleem:
/.wart f> schijven op: 7, 14, 19, 24 en 26
wil r> srhijven op: 27, 33, 34, 39 en 48.

De oplossing:
Wit
; ; i w
27 21
29—23
33 x 2

Zwart
14—20 (gedwongen)
26x17
19x28

Touwtrekken
Onder zeer ongunstige weersomstandigheden had zon-
dagmiddag het derde bondstouwtrektoernooi in de 640
kg klasse plaats in Hengelo G. De organisatie berustte
bij de TTV DVO uit Dunsborg, welke toch op een ge-
slaagd toernooi terug kan zien, mede door het goed
opgekomen publiek en de sportieve wedstrijden.
In de A-klasse was_het achttal van de TTV Vorden de
sterkste. Bekveld—Vorden was weer hét grote duel van
de middag. Ditmaal gaf Vorden geen punten meer weg
en bleef daardoor ongeslagen. Zieuwent kwam uitste-
kend voor de dag en moest alleen tegen Bekveld en
Vorden nederlagen inkasseren terwijl Holten en Noor-
dijk resp. een vierde en vijfde plaats veroverden. Enter
werd zesde en het Arnhemse Achilles zevende.
In de B-klasse deed zich het unieke feit voor dat zowel
het Borculose Heure als Bathmen zich bovenaan plaats-
ten met 16 punten mede doordat Heure met 2—l ver-
loor en Bathmen nog een punt verloor aan Velswijk.
DVO was op eigen veld niet voor de poes en werd eer-
vol derde met Velswijk als vierde. Buurse en Ooster-
wijk namen resp. de vijfde en zesde plaats in beslag
terwijl Beltrum geen punten kreeg.
In de C-klasse haalde Eibergen weer een sterk staaltje
uit door opnieuw alle tegenstanders in de grasmat te
laten bijten en werd winnaar met 15 punten. Vorden
kwalificeerde zich op goede wijze als tweede. Enter
was ditmaal het slachtoffer. Bij kontrole van de pas-
jes bleek de boel niet in orde waardoor diskwalifikatie
volgde. Het kostte hen 9 punten. Houvast eindigde met
6 punten op de derde plaats terwijl Bathmen met drie
punten eindigde.
Het eerstvolgende bondstoernooi voor de 640 kg klasse
wordt gehouden op Tweede Pinksterdag in Vorden waar
de TTV Vorden op het terrein bij het clubhuis de wed-
strijden organiseert.

Ongeval
Op de rondweg te Vorden is .maandagavond de bejaarde
heer W. Brinkers verongelukt. Hij reed per fiets over
de rondweg richting Het Hoge en schijnt daarbij on-
voldoende op het verkeer te hebben gelet. Hij werd ge-
schept door een personenauto uit Apeldoorn en over-
leed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen.

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

17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 mei Demonstratie biljarten doorHans Vultink

in café Schoenaker
18 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
24 mei Vrouwenvereniging dorp
25 mei Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
25 mei Wens-in klaag-in PvdA afdeling Vorden

in zaal Eskes
27 mei Oriënteringsavondwandeling in Linde,

start bij café Van Asselt
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
7 juni Avondvierdaagse
8 juni Avondvierdaagse
9 juni Avondvierdaagse

10 juni Avondvierdaagse
10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
14 juni Bejaardentocht naar Flevohof

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

Vissport
OPENING VISSEIZOEN PER l J TM A.S.
In verband met het grote aantal vragen over de ope-
ning van het nieuwe visseizoen, wordt van de zijde van
het ministerie van landbouw en visserij medegedeeld,
dat deze datum niet zal worden vervroegd, maar nor-
maal l juni a.s. zal zijn.
Zoais gebruikeijlk mag er pas per juli a.s. worden ge-
snoekt. Dit betekent dat een snoeg, die vóór deze datum
zou worden gevangen, onmiddellijk in hetzelfde vis-
water dient te worden teruggezet.

PvdA
Donderdag 25 mei a.s. houdt de plaatselijke afdeling
van de PvdA weer een zgn. ,,wens-in klaag-in". Alle
ingezetenen kunnen hier nadgyre adviezen en informatie
krijgen betreffende wensen^^klachten op die gebieden
waarover de raadsleden uit hoofde van hun funktie als
raadslid zich dienen te behartigen ten opzichte van de
belangen van hun kiezers en andere inwoners, waardoor
uit een goed kontakt een juiste voorlichting wordt ver-
kregen. Mochten er vragen komen die niet direkt be-
antwoordt kunnen worden, dan zullen de raadsleden
zich hierover laten informeren en krijgen de betrok-
kenen zo spoedig mogelijk bericht.

AL UW TEXTIEL

J£ l 20 TOT 40%
l GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Hans Vultink komt
De bekende biljartcrack Hans Vultink komt a.s. don-
derdag in zaal Schoenaker een demonstratie geven van
zijn kunnen op het groene laken. Dit is niet alleen inte-
ressant voor liefhebbers van biljarten doch voor ieder-
een, want deze crack zal een partij showbiljarten weg-
geven wat fantastisch is. De toegang is gratis.

ZD-aktie
Zoals ons ter ore is gekomen, blijkt de ZD-aktie Lim-
burgse vlaaien, een enorm sukses te worden. Tot maan-
dagmorgen waren er reeds meer dan 400 tegoedbonnen
verstrekt. Door de nog steeds toenemende vraag naar
tegoedbonnen voor een Limburgse vlaai hebben de ZD-
winkeliers kans gezien deze aktie tot uiterlijk a.s. don-
derdag 12 uur 's middags door te laten gaan.
Vanaf a.s. vrijdag kunnen deze bonnen worden ingewis-
seld voor een echte originele Limburgse vlaai welke
verkrijgbaar zijn bij de levensmiddelenbedrijven Pardijs
en Memelink.

Speciaal goedkope aanbieding

Yicon trommelschudders

smal model a ƒ 1140,00

C. W. SEEGERS - Drempt
Telefoon 08334-2722

De Piedro
Specialist

heeft voor u weer volop keuze in

Piedro schoenen

en sandalen

Erkend en gediplomeerd Piadro-

verkoper

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Enkele tips
uit onze herenkleding-

afdeling

CORDUROY KOSTUUMS
in moderne kleuren en modellen

129,00

TRICOT KOLBERTS
model len en kleuren

89,00

i m M
V/H A.G.M EL LINK
RAAOHUISSTR.. VOROEN

TI W ADRES VOOR

alle soorten

PLANTEN
VOOR BLOEMBAKKEN,

PERKEN EN TUIN

Fa cebr. Ketteleiïj
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508

ORIËNTERINGS-

AVONDWANDELING

LINDE
op zaterdag 27 mei a.s.

Start om 20.00 uur, opgave

vanaf 19.30 uur bij café

Van Asselt.

/;iU;mt;i;ii n incciH-incii s.v.p.

/Kommissie Volksfeest Linde

VOOR

kinderkleding
IS UW ADRES



Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Wethouder J. W. M. Gerritsen:

„Mijn naam Is bezoedeld"

De raad van Vorden heeft er dinsdagavond vrij lang
over gedaan om de agenda af te werken. Over belang-
rijke en onbelangrijke zaken werd uitvoerig gediskus-
sieerd.

Vorige week verscheen er in de pers een interview met
de heer W. Hesselink aan de Gazoorweg waarin de
naam van wethouder Gerritsen in ongunstige zin naar
voren kwam. Het kwam hierop neer dat de heer Hes-
selink van de gemeente Vorden een-brief heeft ontvan-
gen waarin men hem liet weten dat zijn schoonouders
per l oktober het nieuwe huisje, dat hij heeft laten
bouwen naast de vorig jaar door hem gekochte woning
aan de Gazoorweg moet ontruimen.

De heer Hesselink die zijn schoonouders naar Vorden
wilde laten komen, wilde naast zijn eigen huis een apart
onderkomen voor hen bouwen. Op het gemeentehuis
kreeg hij echter destijds te horen dat de gemeente op
grond van het bestemmingsplan buitengebied de bouw
van een tweede woning nooit zou mogen goedkeuren.
Wel zou hij er een berging mogen neerzetten. Volgens
de heer Hesselink (aldus zei hij in het interview) zou
de heer Gerritsen gezegd hebben: „Vraag de vergun-
ning aan onder een andere naam". Kortom de heer
Hesselink heeft de woning laten bouwen maar moet
hem weer ontruimen.

De heer Hesselink, wetende dat hij de gemeente for-
meel niets kan maken, voelt zich beetgenomen door
wethouder Gerritsen. Voor de goede orde, in het be-
treffende interview is alleen de zienswijze van de heer
Hesselink weergegeven en is wethouder Gerritsen niet
naar zijn visie gevraagd!

Dat over deze kwestie in de raad vragen gesteld zou-
den worden, lag voor de hand. De heer Regelink (AR)
zou gaarne de mening van B&W in een besloten zit-
ting vernemen, terwijl de heer Koerselman (PvdA) in
het openbaar om kommentaar vroeg. Voorzitter Van
Arkel voelde er niets voor in besloten zitting te gaan.
„De indruk zou dan gewekt worden dat het geen zui-
vere koffie is. Wij hebben korrekt gehandeld en be-
hoeven ons niet te rechtvaardigen. We hebben de heer
Hesselink duidelijk laten weten dat er geen tweede wo-
ning gebouwd mocht worden. Wel mocht hij er bv. een
hobbyruimte van maken."

Wethouder Gerritsen stelde het ook zeer op prijs dat
deze kwestie in het openbaar behandeld werd. „Mijn
naam is in dit krantenartikel bezoedeld. Ik heb me dit
zeer aangetrokken. Ik heb eerlijk en oprecht getracht
die man te helpen en voel me dan ook niet schuldig."
Wethouder Bannink nam het voor zijn kollega op. „Er
is hier niets aan de hand, B&W hebben legaal gehan-
deld. De pers (Zutphens Dagblad) is hier niet voor-
zichtig te werk gegaan. Was dit wel het geval geweest
dan had men op het gemeentehuis uit de stukken kun-
nen opmaken dat alles korrekt is behandeld." De raads-
leden hadden verder geen vragen en beschouwden de
zaak daarmee als afgedaan.

Wij willen bij deze affaire één kanttekening maken, of
er nu wel of geen toezeggingen zijn gedaan, het is het
„ja" van de heer Hesselink tegen het „nee" van de
heer Gerritsen. Het is en blijft echter een tekortkoming
van de betrokken journalist dat naar de mening van
de heer Gerritsen niet is gevraagd. Van objektiviteit
kan dus in deze geen sprake zijn.

Is 300 vierkante nieter speefterrein
we/ of niet voldoende in Plan-Zuid

Tijdens de raadsvergadering kwamen er enkele agen-
dapunten aan de orde met betrekking tot verkoop van
percelen grond in Plan-Zuid aan een drietal bewoners.
In totaal plm. 105 vierkante meter. Dit leverde heel wat
stof tot gesprek op. Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg PvdA,
vond het bezwaarlijk dat deze grondverkoop ten kostte
gaat van het geplande speelterrein voor de jeugd. ,,Er
wordt maar steeds van dit speelterrein afgeknabbeld
en dat vind ik onjuist. In totaal blijft er nu nog ca
300 vierkante meter over."

Wethouder Bannink (CHU) zag de bezwaren van mevr.
v. d. Heide niet zo zeer zitten. „Hoe weet u nu of 300
vierkante meter wel of niet voldoende is voor een speel-
terrein? In de eerste plaats zijn er weinig kinderen in
Plan-Zuid en bovendien is er ook nog een speelterrein
nabij het gymlokaal." Wethouder Gerritsen (Binding-
Rechts) wees er voorts nog op dat de verkoop van de-
ze stukjes grond de gemeente ƒ 1600,— gaat opbren-
gen. „Voldoende om bv. het betreffende speelterrein te
gaan inrichten."

De meningen in de raad bleken verdeeld. De heer Lich-
tenberg (KVP): ,,Met 105 vierkante meter valt of staat
toch geen speelterrein." Ook de heer Gotink (Binding-
Rechts) vond 300 vierkante meter voldoende. De heren
Bosch (PvdA) en v. d. Wall Bake (VVD) vonden het
geen spoedeisende zaak en stelden voor deze agenda-
punten aan te houden, zodat een ieder er nog eens
rustig over kon nadenken. Wethouder Bannink zucht-
te gelaten: „Ik zie het allemaal niet zo zitten, maar
laten we deze agendapunten maar aanhouden". Aldus
werd besloten.

De raad besloot vervolgens tot verkoop van 1770 vier-
kante meter grond aan de heer J. M. Uiterweerd. Dit
voor de bouw van twee bungalows aan de Horster-
kampweg. Koopsom ƒ 67.000,—. Aan de fa gebr. Weus-
tenenk te Hengelo werd 876 vierkante meter grond ver-
kocht aan de Willem Alexanderlaan. Koopprijs hiervan
ƒ 32.205,20. Aan Jansen's metaalwaren werd 944 vier-
kante meter grond verkocht aan de Industrieweg voor
ƒ 15.000,—. Aan B. J. Netto werd 65 vierkante meter
verkocht voor ƒ 2.000,—.

W. B. J. Lichtenberg (KVPJ:
„Wat zijn bedrijfstecfinische redenen?"

Om aan de fa H. J. Ruiterkamp & Zn, Lindeseweg 22-
24 een vergunning te verlenen voor de bouw van een
tweede eensgezinswoning is het noodzakelijk dat de
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan bui-
tengebied 1970 wordt aangevuld met de volgende zins-
snede: ,,B&W kunnen vrijstelling verlenen en toestaan
dat twee eensgczinswoningen worden gebouwd mits
dit om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk is."

De heer Lichtenberg wees het kollege erop dat B&W
hierdoor een boel aanvragen zullen krijgen. Hij zou
gaarne een definitie zien van „om bedrijfstechnische
redenen". De heer Lichtenberg dacht in dit verband
aan een landbouwbedrijf. De heer Bannink vond een
landbouwbedrijf geen dienstverlenend bedrijf. Een tim-
merwerkplaats etc wel. „Is er op een boerenbedrijf
werk voor twee gezinnen, mits dit kan worden aange-
toond, dan kan er natuurlijk wel een tweede bedrijfs-
woning gebouwd worden." „Als u dat zo ziet dan ga ik
met het voorstel van B&W akkoord", aldus de heer
Lichtenberg. De raad stemde er mee in.

Vaststef/ing verordening baatbe/asting
verlengde Eikenlaan

In de tweede helft van het vorig jaar werd het verhar-
de gedeelte van de Eikenlaan vanaf de spoorweg tot
aan de Onsteinseweg in gebruik genomen. De verhar-
dingskosten bedroegen in totaal ƒ 64.548,11 waarvan
door de CTD en de provincie ƒ 43.134,— werd gesubsi-
dieerd. Ten laste van de gemeente en de aangelanden
blijft een bedrag van ƒ 21.414,11.

Bij de oorspronkelijke opzet voor de bepaling van de
financiering en verdeling van de lasten over de be-
langhebbenden werd reeds besloten, ongeacht de wer-
kelijke kosten, als basis voor de berekening van de
baatbelasting te nemen een bedrag van ƒ 10.250, .
De heer v. d. Wall Bake merkte op dat een flink ge-
deelte van deze weg door de bossen loopt. De eigenaren
van deze bossen worden belast met de kosten van de
weg en ik dacht dat baatbelasting wordt opgelegd aan
diegenen die er baat bij hebben."

De heer Gotink vroeg zich af waarom een grootgrond-
bezitter klementie moet ki^fcn. ,,Het is geen nieuwe
weg, maar een bestaande we^. Ik vind dat dé verdeel-
sleutel gezond is genomen", aldus de heer Gotink.
De heren Koerselman en Mennink merkten op Öat er
wel eens vaker mensen baatbelasting moeten betalen
zonder dat zij er direkt belang bij hebben.
De heer v. d. Wall Bake, <^fe>p dit moment ook geen
andere oplossing zag, verzoWit B&W in de toekomst
één en ander nauwlettend in het oog te houden, hetgeen
hem bij monde van wethouder Gerritsen werd toege-
zegd.

Woning heer Brinkman

Onder voorbehoud dat GS goedkeuring verleent aan
de verkoop van de woning Zutphenseweg 56 (bewoond
door het hoofd der lagere school de heer G. W. Brink-
man) aan de heer A. J. A. Helmink (prijs ƒ 62.000,—)
besloot de raad tot aankoop van een nieuwe woning
voor de heer Brinkman aan het Vaarwerk nr. 5 voor
ƒ 79.000,—.

De heer Lichtenberg werd medegedeeld dat het hier
geen ambtswoning betreft. „Dus hij kan hier even-
tueel blijven wonen na zijn pensionering?" was de
wedervraag. De heer Bosch meende evenwel dat de
betreffende raadskommissie destijds duidelijk had ge-
steld dat de woning, nadat de heer Brinkman is ge-
pensioneerd, beschikbaar moet blijven voor het on-
derwijs. B&W wisten het ook niet precies meer, maar
kregen van de heer v. d. Peyl te horen dat de heer
Brinkman per brief is medegedeeld dat wanneer het
dienstverband op één of andere manier wordt verbro-
ken, hij de woning dient te verlaten. Hoe het ook zij
onofficieel wel een ambtswoning, officieel niet! Het
voorstel van B&W werd overigens aangenomen.

Opheffing betrekking gemeenfeveearfs

Onder dankzegging voor de bewezen diensten (de be-
trekking gemeenteveearts werd opgeheven) werd de
heer A. Harmsma met ingang van l november a.s. eer-
vol ontslag verleend uit de betrekking van gemeente-
veearts. De heer Tjoonk was bang dat door het ont-
slaan van de veearts de veemarkt in het gedrang zou
komen. De heer Van Arkel deelde echter mede dat wan-
neer de hulp van een dierenarts voor een bepaald ge-
val (bv. veemarkt) moet worden ingeroepen, de be-
treffende dierenarts gewoon een rekening aan de ge-
meente kan inzenden.

De raad besloot de heer G. Potman met ingang van
l augustus eervol ontslag te verlenen als ambtenaar
van de burgerlijke stand. De heer Potman gaat nl. met
pensioen.

Voor het aanschaffen van een TV-toestel, een schrijf-
machine, een stencilmachine en een bandrekorder (voor
de openbare lagere school) besloot de raad ƒ 2.450,—
beschikbaar te stellen. Voor het treffen van verkeers-
maatregelen in het buitengebied stelde de raad een
bedrag van ƒ 21.250,— beschikbaar. Voor het verbe-
teren van een gedeelte van de Mispelkampdijk werd
ƒ 22.750,— beschikbaar gesteld. Voor het bouwrijp ma-
ken bestemmingsplan Kranenburg (noodbestrating Ba-
nenkamp, alsmede aanleg trottoir en parkeerhaven
langs de Eikenlaan) stelde de raad ƒ 35.156,— be-
schikbaar.

welk®® it

Alle soorten tuinslang tegen speciale
Êpn/s.

Alle soorten fuingereedschap.
Diverse soorten fuinsproeiers.
Grote en kleine fuinb/oempoffen.
Hand- en motormaaiers.

Gazongraszaad, fuinmesf
zoals bv. koe- en kippemesf
in korre/vorm.

Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

2e pinksterdag 22/5
Sang und Klang

OP VELER VElRoEK:

ZATERDAG 27 MEI A.S. WEER

bal vcAr gehuwden
en paartjes

N%' MET „THE FLAMINGO'S"dtiL̂̂
L.

aanvang 79.00 uur

voor taf e/reservering tel. 05753-7467

PETIT RESTAURANT

VORDEN

vraagt met spoed:

2 LEERLING KOKS

OF GEVORDERD

N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

ZOJUIST ONTVANGEN:

leuke geruite

ROKKEN
SPECIALE

PINKSTERAAN BIEDING

VOOR SLECHTS

f 29,90
Uw zaak:

J

JUWEEL
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf!
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

«RUPROOSTERS
Zwaar gegalv., dubbel
last, 10 jaar garantie!

80 x 100 cm ƒ 48,-
100 x 100 cm ƒ «r>,-
inkl. BTW

Sta/inrichting
A. R. Wagenvoort

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

;:KLEOtNG VOOR BEROEP EN HOEÜ'r

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

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

Uw mode schoen

Lldofl4,95
Sportief toscana leder.
Effektvolle metaal-
garnering.

GARANT-SCHOEN EN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden



Jaarvergadering
De leden van de coöperatieve werktuigenvereniging
Ons Aller Belang (Medler-Wildenborch) kunnen de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het boekjaar
1971-1972 gaf weer een omzetstijging te zien van liefst
ruim 16 procent. Dat het bestuur van de vereniging
zich snel aan de omstandigheden kan aanpassen, bleek
op een spoedvergadering waarop besloten werd gezien
de grote vraag van leden en niet-leden naar diverse
werktuigen, om een tweede opraapwagen aan te schaf-
fen welke dezer dagen is gearriveerd. Aan de grote
vraag naar inkuilen kan dan worden voldaan. Even-
eens werd een derde hogedrukpers aangekocht.
Ons Aller Belang kan, mede door de aktiviteiten die
de loonwerkers gebr. Hulst en H. Eggink aan de dag
leggen, in het buurtschap Mossel en omstreken tot ve-
ler tevredenheid blijven „draaien".

«.

Avondwandeling
Voorafgaande aan het bekende, meer dan een eeuw
oude, Volksfeest in het buurtschap Linde, wordt elk
jaar een avondwandeling gehouden vóór ingezetenen
en vakantiegangers. Omdat de belangstelling hiervoor
steeds groter wordt, heeft het Volksfeestkomité dit
jaar twee avondwandelingen gepland. Op zaterdagavond
27 mei a.s. zal de eerste wandeling plaats hebben. De
start is bij café Van Asselt. Het eigenlijke Volksfeest
in Linde wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 en za-
terdag 23 september.

KPO
De KPO afdeling Kranenburg-Vorden maakte dezer
dagen haar jaarlijkse uitgaansdag met een luxe tou-
ringcar. Het vrolijke gezelschap van meer dan 40
dames vertrok om half acht vanaf Kranenburg via
Zutphen, Nijmegen naar Nuland waar een koffiepauze
werd gehouden. In Den Bosch werd de prachtige St.
Jans-kathedraal bezichtigd en ging het verder naar
het einddoel Eindhoven, waar het Evoluon met een
bezoek werd vereerd. De dames raakten niet uitge-
keken over dit technische wonder waar letterlijk al-
lerlei interessante dingen vielen te zien.
De terugtocht ging via het mooie Brabantse landschap
via Arnhem langs de nieuwe weg bij Doesburg naar
Steenderen waar in hotel Rutten een heerlijk diner
was gereserveerd tot besluit van deze mooie dag.

Volleybal
l) \SH l BIJ DE HEREN KAMPIOEN 2e KLASSE
De volleybalclub DASH is in de zevende hemel; maan-
dagavond behaalde het herenteam het kampioenschap
in de 2e klasse heren van de Nevobo sektie Zutphen.
DASH heeft hiermee duidelijk bewezen dat de presta-
ties vooral in dit seizoen ongelofelijk snel zijn gestegen.
Temeer daar ook DASH l bij de dames de hoogste
lauweren oogstte.
De wedstrijd tegen Hansa 6 begon erg nerveus maar
de Vordenaren kwamen tot een 15—10 setzege waarna
ook de tweede partij winst opleverde (15—8). Omdat
men al aan een punt voldoende had, was het kam-
pioenschap een feit en werd de laatste set in een soort
feestroes gespeeld waarvan Hansa gebruik kon maken
6—15.
Distriktsvoorzitter R. Wierdsma - die deze ontmoeting
ook arbitreerde - reikte met een toepasselijk woord de
kampioensvaantjes aan de teamleden uit terwijl ach-
tereenvolgens de aanvoerder van Hansa 6, mej. L. Ko-
ning namens het DASH-bestuur en B. Borgonjen als
enthousiast lid, bloemen aanboden.
Het kampioensfeest werd later op de avond voortgezet
in lunchroom De Rotonde.
Er is nog een kans dat DASH ook een derde kampioen
krijgt. Als DASH 2 (dames 3e klasse) deze week wint
van Valto 3 is het kampioen. Zover is het nog niet,
maar ,,alle goede dingen in drieeën" zou wel een uniek
sluitstuk van deze volleybalkompetitie voor onze plaats-
genoten zijn. Van harte proficiat.

Turnen
Zaterdag jl. kwamen de dames van de gymnastiekver-
eniging Sparta uit in de finale van de turnkompetitie
De Graafschap. In de sporthal te Lochem moesten zij
het opnemen tegen de vereniging VGV Varsseveld,
DGV Doetinchem en de Eendracht Silvolde.
Met een groot puntenverschil hebben zij de overwin-
ning behaald nl. met 445 punten tegen VGV met 424,5,
DGV met 416,5 en de Eendracht met 409,9 punten.
De deelnemende dames waren mej. G. Hellewegen 118,5
punten; mej. I. ter Beest 111,1 punten; mej. H. Flam-
ma 110,6 punten; mevr. Kemkes-Jansen 104,8 punten.
Helaas kwamen de meisjes van Sparta niet in de fi-
nale, zij eindigden op de derde plaats in de kompetitie.
De algehele leiding berustte bij de heer Stokkink uit
Lochem.

Motorsport
G KA AFSCH APRIJDERS
Op Hemelvaartsdag organiseerde De Graafschaprijders
een oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen.
De rit had een lengte van 54 km en voerde de deel-
nemers (plm. 50) geheel door de omgeving van Vorden.
Er werd gereden volgens KNMV-reglement.
De heer A. Wolsheimer, die de rit had uitgezet, had
gezorgd voor enkele „pittige" kneepjes. Start en fi-
nish waren bij café Schoenaker waar de heer H. Klein
Brinke na afloop de prijzen uitreikte.

sri'PORTERCLUB JAN OOSTERINK
Tijdens de ledenvergadering van de supportersclub Jan
Oosterink die in het Jeugdcentrum werd gehouden,
werd uitvoerig gesproken over de aankoop van een
nieuwe motor voor Oosterink. De heer Lenselink gaf in-
lichtingen over deze materie. Als het doorgaat (er moe-

ten nog een paar zaken rondgemaakt worden) dan zal
de heer Wenting, net als bij de eerste motor, luchtfil-
ters, bougies en olie beschikbaar stellen. Binnenkort
wordt er een oliebollenaktie gehouden.
Bij de eerstvolgende vergadering die op 29 mei zal
plaatsvinden, zal gesproken worden over de indeling
van de wijken. Voor de laatste kampioenswedstrijd in
Maastricht, op 9 juli, waar Jan Oosterink zal uitkomen
worden supporters in de gelegenheid gesteld de reis
per bus mee te maken. Verder ligt het in de bedoeling
het bestuur binnenkort met twee leden uit te breiden.
De supportersvereniging groeit nog steeds. Momenteel
heeft men 70 leden. Tijdens de motorcross in Vrou-
wenpolder behaalde Oosterink in de 250 cc klasse een
fraaie derde plaats. Winnaar werd Tini van Erp.

Zwemmen

DISCO-BAK

Op vrijdag 29 mei zal er voor de eerste maal in dit
seizoen gelegenheid zijn een zwemdiploma te behalen.
Het gaat hier om de A- en B-kandidaten.

Waterpolo
De -meisjes van de poloclub Vorden hebben de thuis-
wedstrijd tegen De IJssel uit Deventer met 4—l ver-
loren. De jongens van Vorden wonnen gemakkelijk
met 9—l van de Berkel uit Lochem.
De heren l van Vorden spelen voor de zomerkompetitie
a.s. vrijdagavond tegen WZC l uit Wijhe. Aangezien
het bad in Wijhe niet verwarmd is, wordt deze ont-
moeting gespeeld in het Borgelerbad te Deventer. De
jongens van Vorden komen dezelfde avond in Deventer
uit tegen De IJssel C. Donderdagavond gaan de heren 3
op bezoek bij de Berkelspringers in Almen. Op 23 mei
gaat het derde team naar Loenen.

VORDEN VERLIEST EERSTE KOMPETITIE.
WEDSTRIJD MET l—4 VAN DE RAVIJN
In het verwarmde bad In de Dennen speelde het eerste
herenzevental van Vorden voor de zomerkompetitie
tegen de Ravijn l uit Nijverdal. De thuisclub was ge-
handikapt door het niet meespelen van Eggink.
In de eerste speelperiode startte de thuisclub met een
offensief. Wegens onreglementair aanvallen kreeg De
Beus verschillende vrije worpen toegewezen. Door een
straffe mandekking slaagde de Ravijn-defensie er in
doelpunten te voorkomen. Toch was men halverwege
de eerste periode kansloos toen Parmentier van grote
afstand keihard raak knalde. Even later schoot Oud-
sen rakelings over. Bij een tegenaanval van de Ravijn
beging Parmentier binnen de beruchte lijnen een over-
treding. De toegekende strafworp werd evenwel door
doelman Velhorst gestopt.
De tweede speelperiode die dus inging met een l o
voorsprong voor Vorden, ging de strijd gelijk op met
wisselende kansen. De beide verdedigingen overheers-
ten. Uit een afstandsschot gelukte het de midvoor van
de Ravijn de gelijkmaker te scoren l— l .
In de derde speelperiode toog de thuisclub'fel ten aan-
val. Deze aanvalsdrift kwam Vorden echter duur te
st;i . ; i .n want met snel uitgevoerde tegenaanvallen slaag-
den de bezoekers er in zich uij^fckende scoringskansen
te scheppen. Steeds lag er een^speler vrij en voor de
thuisclub het in de gaten had was de stand l—4 waar-
bij aangetekend dat de tweede goal een kadootje van
de scheidsrechter was.
In de laatste speelperiode zett^^Vorden alles op alles
om de achterstand ongedaan t^B^,ken. Parmentier ver-
huisde naar de midvoorplaats en stichtte herhaaldelijk
verwarring in de Nijverdalse achterhoede. Vorden had
echter pech dat tweemaal achtereen schoten van Par-
mentier tegen de lat belandden. Gescoord werd er ech-
ter niet meer zodat de Ravijn in deze sportief gespeel-
de wedstrijd met een volkomen verdiende l—4 zege
huiswaarts kon gaan.
De heren 2 kwamen uit tegen BZ&PC 3 uit Zwolle. De
bezoekers toonden zich duidelijk de betere ploeg en
wonnen met 1—5. Het derde herenzevental speelde
voor de kompettiie tegen Brummen. Dit werd een
spannende aangelegenheid waarbij de bezoekers met
4—5 wonnen. De vier Vordense doelpunten werden ge-
scoord door Mengerink.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Zondagmiddag kunnen de eerste elftallen van de voet-
balverenigingen Vorden en Ruurlo elkaar troosten.
Beide ploegen zijn immers gedegradeerd naar de 2e
klasse GVB en spelen de laatste kompetitiewedstrijd
in de Ie klas in Ruurlo tegen elkaar.
Vorden 2 speelt de laatste kompetitiewedstrijd tegen
DEO 2 in Dijkhoek. Bij een eventuele overwinning heeft
Vorden dan een punt voorsprong op Sp. Neede 4. Nee-
de rest dan nog één wedstrijd.

Vissport
DE SNOEKBAARS
De op de jaarvergadering vastgestelde onderlinge wed-
strijden voor 1972 zijn als volgt:
zondag 4 juni; woensdag 28 juni; zaterdag 22 ju l i ; za-
terdag 12 augustus; zaterdag 7 oktober.
Op zaterdag 17 juni wordt er een wedstrijd georgani-
seerd voor de jeugdleden van De Snoekbaars. De ge-
kombineerde wedstrijd Almen-Laren-Vorden wordt dit
jaar gehouden op zondag 3 september. Op zondag 10
september wordt de onderlinge wedstrijd voor de rin^
Zutphen gehouden.

CENTRALE VERWARMING

GAS, WATER, SANITAIR, ELEKTRA

Gediplomeerd installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G
Telefoon 05753-1280

(Advertentie)

Langs deze weg willen wij iedereen die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag gemaakt hebben, hartelijk
dank zeggen.

FELIX EN MARIAN TAKKENKAMP
Hengelo G, mei 1972
Het Karspel 9

INVENTION
Geopend:

VRIJDAG

7ATERDACJ

ZONDAG

MAANDAG

l!) M E I : 7-12 uur

20 MEI: 7-12 uur

21 MEI: 1-12 uur

22 MEI: 1-12 uur

Concordia - Hengelo Gld

Gedichtenbundel
'Uut de olde doos'
DE EERSTE KERKGANG

Dicky wol zo graag een keertjen
Naor de grote kerk toe gaon
Moeder had d'r een zwaor heuf in
't Stil zitten was niks gedaon.

Dus wier Dicky van te veuren
Aardig an 't verstand gebrach
„Dicky i'j mot daor niet praoten
Denk ter an dat het niet mag".

Net zat Dicky in de kerkbank
En jao wel daor ha'j et al
Dick vroeg op de preakstoel wiezend:
„Moe wat is dat veur geval?"

„Dicky - stil - dat is de preakstoel
Daor kump domenee te staon".
„O" zei Dicky en zien Moe dach
Ha'k urn mor niet laoten gaon.

Dicky kek es naor het orgel
„Moe, is dat een pirement?"
Dicky laot dat niemand heuren,
I'j mot stille weazen vent!"

Toen de kerkeraod d'r in kwam
- op een ri'j en in et zwat -
Vroeg e: „Moeder heb die mannen,
een begrafenis gehad?"

„Dick dat bunt de olderlingen
Daad'lijk kump de domeneer
en now mot i'j niks meer vraogen
Want ik geef gin antwoord meer!"

Daor zag Dick het roojen lichjen
Boaven an et klankbq^^staon
„Moeder as dat lichjen gruun wöd
Köw dan weer naor huus toe gaon?"

RUBBERSTAL VLOEREN
J O jaar garantie
worden gratis gelegd
We hebben ruim 50
11 in in alle lengten in
voorraad. Vraag nu
reeds aan.

4. R. Wcrgenvoorf
STA LI N RICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Voor:
Tijdschriften

Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

UW JJSTAART AL
BESTELD VOOR DE
FEESTDAGEN?

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Alleen de/e week
CHRYSANTEN-
STEK
verkrijgbaar

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987

aanschaf grotere
auto, te koop: D A I*" 1964
t. e. a. b. Tevens te koop:
AanhanjEfwagentje.
De Hanekamp 2, Vorden

Te koop: Elektrische gazon-
maaimaehine en huishoud-
kachel. ("J. Dimmendaal, Ei-
kenlaan 26, Kranenburg

Accountant Belaatinjg-conMilent

J. H. Kelderman
Borculo - I.ochem

Xoekl voor zijn kantoor te
een

typiste
die tevens eenvoudige : i < l m i n i s t r; i-
tieve werkzaamheden kan verrichten.

Sollicitatie* aan:

Graaf Ottovveg ;M, Lot-hem

Uw mode schoen

Kamerbreed
tapijt?

Uit voorraad kunnen wij
u leveren.

Uitsluitend merktapijt
tegen de laagste prijs.

Zie onze tapijthal.

Werk/oon wordt niet
berekend

Riminifl3,95
Origineel kurk-suède
muiltje. Verrassend
in prijs.

Carnaby f 17,95
De favoriete voetbed-

muil voor vrije tijd
en hobby.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

VOOR DE ERS

IN WICHMOND
Nu u enkele weken kennis hebt kunnen maken

niet ons weekblad CONTACT (etl i t ie Vorden),
maken wy u er op attent dat u zich kunt abon-
neren voor ƒ 14,— per jaar. Als u zich nu op-
geeft kunt u voor slechts f 7,— tot eind decem-
ber 1972 CONTACT wekelijks in uw brievenbus

vinden.

De bedoeling is om ook meer aandacht aan het
nieuws van Vu rakker-VVichmond te besteden.

Wij vragen dan ook voor Vierakker-Wiehmond

een

(correspondent
en agentschap

Wilt u kontakt niet ons opnemen? Ons telefoon-

nummer is 05752-1404.

Drukkerij Weevers B.V.
Vorden - Niemvstad 12

Windschermen
Tuinstoelen
Parasols

uw AD:

A.s. vrijdag U> mei van l'J.OO tot 15.00 uur

gesloten
J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphensewög 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334



PAARDEKASTAN JE:

Deze kastanje met door de bodem groeiende takken, die als een levend prieel weer opgroeien als
zelfstandige boom, staat bij Den Bramel.

De staat Israël
en de paardekastanjes
Wat hebben die nou met elkaar te maken? zult u zich afvragen. Nu, wacht maar eens.

Zoals voorzegd was, waren de Joden verstrooid over de hele aarde, „zwervend als
wrakhout langs alle kusten". Soms vonden ze een vrij land, zoals het onze, en dan be-
reikten ze enorme suksessen en grote rijkdom. In Engeland werd de heer Chaim
Weizman benoemd tot professor in de biochemie aan de universiteit van Manches-
ter. Die meneer Weizman was een bekende Zionist, een aanhanger van het „Front
voor de thuiskomst van het Jodendom in Palestina". In het jaar 1917 vertelde Winston
Churchill aan Weizman, dat Engeland groot gebrek had aan aceton, en dat men zon-
der deze chemische stof al het scheepsgeschut zou moeten ombouwen. Zoals men
weet zat Engeland toen tot over de oren in de Eerste Wereldoorlog. Er op of er onder!

Churchill was toentertijd de eerste Lord of the Admirality. Cham Weizman vond er
iets op. Hij slaagde erin aceton te vervaardigen uit paardenkastanjes. Als beloning
mocht hij toen een wens uitspreken. Zijn antwoord luidde: „Een vaderland voor mijn
volk Israël".

Daarop volgde op 2 november de zogenaamde Balfourverklaring, die sympathie be-
tuigt met het streven voor een nationaal tehuis van het volk Israël in Palestina. Het
was de grondslag voor de Joodse Staat. Ruim 30 jaar later riep David Ben Goerion
de nieuwe staat uit. Chaim Weizman wordt de eerste president. Dit historische feit
bewijst, buiten de bijbel om, de waarheid van wat in dit boek geschreven staat: „Ik
haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn. Ik zal hun van
alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk
maken op de bergen Israëls" (Ezechiel 37:21, 22). Eeuwen tevoren was de stamvader
van dit volk Israël rijk geworden door de eigenschappen van onder andere het kas-
tanjehout, door dit te zijnen nutte te gebruiken. Dat staat in het vervolg van dit artikel.

De wilde of paardekastanje - „Aesculus Hippocastanum" - is ver-
want aan de esdoorn, de Amerikaanse pavia en de Spaanse aak,
en behoort tot de familie der „Aceraceeën". Met de tamme kastanje
heeft hij niet meer van doen dan de Friese melkkoe met de op een
walvis lijkende zeekoe. En toch is het zo, dat als er over kastanjes
wordt gesproken de tamme en de wilde in één adem worden ge-
noemd. En dat mag als reden gelden dat ze in dit en het volgende
artikel naast elkaar worden behandeld - maar wel met de bedoe-
ling de verschillen duidelijk aan te geven. En niet zonder er op te
wijzen dat er geen enkele verwantschap is en dat ze in werkelijk-
heid niet meer op elkaar lijken dan twee mensen, die qua glimlach
en gebaar iets van elkaar weg hebben, van achternaam allebei Jan-
sen heten, doch enkel familie zijn: „van Adamswege".

Er is een zekere gelijkenis in de vruchten, die althans dezelfde kleur
hebben, maar beide met (verschillende) bolsters zijn omsloten. In de
houtsoort is geen overeenkomst. Is het hout van de jonge tamme
kastanje waardevol voor de kuiper, dat van de wilde kastanje is
waardeloos. Zelfs als brandhout deugt het niet. Toen de paarde-
kastanjes aan de Kastanjelaan te Lochem in de dertiger jaren wer-
den geveld, mocht iedereen het hout hebben voor 't halen. En daar
het geld schaars was, togen verscheidene mensen er met de krui-
wagen op uit. Maar de andere morgen bleken de meeste vrachtjes
weer (overnacht) op de zelfde plek te zijn teruggebracht. Konklusie:
ook als brandhout niet best.

De naam Aesculus Hippocastanum is afkomstig van Linnaeus. De
naam van het paard is er uit op te maken, al zijn de hippische be-
trekkingen beslist niet voor de hand liggend. Ze zijn terug te voe-
ren op de bladsteel, welke aan de voet een holle verdikking laat
zien, waarvan men na enig speurwerk een hoefje kan maken. Op
de twijgen laten de afgevallen bladeren inderdaad de tekening na
van een hoefijzerfiguur, met nagelmerk. De Turken zouden de boom
„Castanea equina" Paardekastanje hebben genoemd, als zijnde een
boom wier vruchten bij uitstek geschikt zouden zijn voor het paard.
De Turken stampten de grote veelbultige noten fijn en voederden er
hun oorlogspaarden mee en hun fokhengsten. De strijdrossen zou-
den er ,,een sterke ademhaling door verkrijgen" en de hengsten
,,equina libido", met andere woorden: die zouden er door opgejut
worden.

Ook het volk Israël kende de kastanje. Jacob en Laban waren bei-
den bedriegers. Door middel van Laban werd de bedrieger Jacob
(wiens naam betekent: hieloplichter) bedrogen. Maar Jacob wist
er iets op. Laban had hem de jonggeboren lammeren beloofd van
een groot deel van zijn kudde, bij wijze van arbeidsloon. Laban zei:
je krijgt van mij „alle vroege gespikkelde lammeren". De natuur-
mens Jacob, die van jongsaf-aan ervaring als schapeboer had, nam
zich: „roeden van groen populierenhout, van de hazelaar en van de
kastanje". En hij schilde daarin witte strepen, ontblotende het witte,
hetwelk aan die roeden was. Hij legde de geschilde roeden in de
goten en in de drinkbakken, en de kudde werd verhit als zij kwam
om te drinken." De chemische verbinding, onder andere het looi-
zuur dat in de kastanje is met dat van hazelaar en populier of hoe
dan ook, zal er wel oorzaak van zijn geweest dat Jacob zijn doel
bereikte. Want er staat duidelijk in Genesis 30, dat de kudde lam-
merde: „gespikkelde, gestreepte en gepiekte lammeren." Zo waren
alle vroegelingen - en dat waren de meesten - voor Jacob en de
weinige spadelingen waren voor Laban. Aldus wist Jacob zich van
het kastanjehout ten nutte te maken, met het gevolg dat er gezegd
werd: „die man brak gans zeer uit in menigte en hij had vele kud-
den."

De wilde kastanje is in ons land niet inheems. Zijn geboorteland is
Griekenland, Klein-Azië, Perzië en Noord-Indië. Hij is waarschijnlijk
nog maar ruim driehonderd jaar in ons land. Een in ons land geac-
crediteerde Oostenrijkse diplomaat, De Busbeck, heeft hem van Zuid-
Europa uit, naar ons land gebracht (1557). In 1608, werd de eerste
wilde kastanje in de Hortus Botanicus te Leiden geplant. Een En-
gelse schrijver veronderstelt, dat in verschillende richtingen, van
Wenen uit, noten aan diverse botanici werden toegestuurd. Omtrent
diezelfde tijd schrijft een zekere Clusius over een wilde kastanje in
Wenen, terwijl de schrijver Gerard over deze boom bericht als groei-
ende bij de bekende Engelse hovenier Tradescant te South Lambeth.

De wilde kastanje wordt niet oud. Zijn maximum aan jaren ligt om-
trent 150. Als hij op een gunstige plek staat en zijn stam gesloten
blijft, zodat het hemelwater nergens de kans krijgt hem van bin-
nenuit te doen verrotten, kan hij de 200 jaar benaderen. De wilde
kastanje bij Van Til (de huidige landbouwer is de heer Winters), op
dé bocht bij Slangenburg, zal het niet zo lang meer maken. De boom
is in 1813 geplant, als herinnering aan de bevrijding van ons land,
van Napoleon, de bloedige tiran. Een landbouwer, Looman, liet de
boom door z'n kleine zoon plaatsen, aldus vertelde L. Looman uit
Terborg, die een achterkleinzoon is van het jongetje dat in 1813
deze boom plantte. (J. Vos in de Graafschapbode van 6-3 '71.)

De wilde kastanjes bij de grote kerk in Vorden zijn waarschijnlijk
ouder, maar ze zijn nog puntgaaf. Op het plein bij de grote kerk
in Lochem staat er ook een, in de vroegere tuin van de drogist. De
grote gato^in deze boom vormen het begin van het einde. Mach|
paardeka^Pvjes vindt u ook in Voorst bij Zutphen, voor het
van dr. van Heuven, Rijksstraatweg 106. Er is bijna geen dorp of
stad of men vindt er hier en daar een wilde kastanje.

Zoals gezegd: zijn hout is waardeloos, zijn gedaante in winterse
staat ver^^it barse luchtervormige takken, en vaak (mogelijk c^B
de wind)^^draaide stam en een brokkelige vaalgrijze schors; er is
glans noch heerlijkheid aan hem; dit in tegenstelling tot zijn tam-
me naamgenoot, die met zijn machtige tronk en fraaigegroefde bast
de eik figuurlijk naar de kroon steekt, al wordt hij nooit zo hoog.
Maar kom bij de wilde kastanje eens terug in de meimaand, zoals
onze foto over de bloeiende bomen in Vorden geeft te zien! Deze
bomen vormen één gezamenlijke kroon die een doorsnede heeft van
35 m. Duizenden bloemtrossen staan als lichtende kandelaars in het
zachte licht van de vroege zomer te pronken; kastanjes in vol or-
naat worden dan ook wel „ruikers der reuzen" genoemd! Sierbo-
men bij uitstek! Het begint al vroeg in maart-april, met het zwellen
van de dikke kleverige knoppen. U kunt het ontluikingsproces nooit
beter volgen dan door een takje in het water te zetten. Elke knop
is opgebouwd uit een 17-tal beschermende schubben, die ombuigen
en wijken voor keurig opgevouwen bladeren. Soms zijn ze 5-, meest-
al 7-tallig, en 10-20 cm lang, van vorm „omgekeerd eirond en toe-
gespitst, met dubbelgezaagde rand", prachtig van regelmaat, Zó tal-
rijk zjjn de bladeren en zodanig dakpansgewijze staan ze boven el-
kaar, dat de kastanje de diepste schaduw geeft, meer nog dan de
beuk en dat wil wat zeggen! Bladgroei en bloei zijn zo weelderig en
uitbundig dat men van een semi-tropische pracht mag spreken,
- uitbundig, maar tamelijk kortstondig tevens. Al vroeg in de zo-
mer wordt het blad lelijk en, afhankelijk van de winden, wordt de
boom ook weer vroeg kaal. Zijn vruchten dienen de dieren van het
bos (ook wel onze tamme varkens) tot voedsel. De bittere looi-
stoffen ervan vormen, met andere stoffen gemengd of verbonden,
een uiteraard akelig maar effektief braakmiddel. Kinderen spelen
onder zijn kroon. De bijen en de hommels genieten van zijn nectar
(en brengen zij stuifmeel over). Wie heeft als kind niet gespeeld
met de gladde maroonrode vruchten? Een oudoom van mij, oom
Egbert, gekweld door de „rimmetiek" maar op de been gehouden
door het hardnekkige bijgeloof dat het met kastanjes in de broek-
zak beter gaat, ging elke zondag ter kerke, de kastanjes tikkelden
tegen de koperen tabaksdoos, het rechterbeen ploffend over de pla-
vuizen, zodat de pijn allengs minderde en hij gezeten, wegdommel-
de en sliep tot aan het Amen van dominee Van Diemen.

Van oom Egbert is verteld, dat hij in de kerk een stoof wilde hebben.
Hij schreef dan ook aan de kerkeraad: „Edelachtbare en Achtbare
heren, als dat het zo koud optrekt van de tegels. En ik alzo wat ik
win aan de ziel, denk te verspelen aan de koude voeten, weshalve ik
verzoek om een warme stoof in de kerk, onder het volk, dat het
geklank kent." Hij kreeg zijn zin, maar sliep als voorheen. Tot gro-
te ergernis van onze moeder, die hem adviseerde: ,,Ga dan staan!

Als je dan in slaap valt, val je tenminste wakker! Hij antwoordde:
„Weet jij wat er door me heen gaat als ik slaap? Staat er niet
ergens geschreven „Hier wordt de rust geschonken?" Jawel, zei
moeder die 't laatste woord had, „maar de rust die jij bedoelt is een
„rust die roest!"

HENRI VAN DORSTEN

De uitbundig bloeiende Paardekastanje voor de Ned. Herv. kerk te Vorden.

De 151. jaar oude Paardekastanje bij Van Til in d
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