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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Dropping
Ruim 30 personen werden 'ingeladen' voor de drop-
ping die de mo'torklub De Graafschaprijders voor
haar leden organiseerde.
Tussen Ruurlo en Zelhem werd men gedropt. 'Het
eindpunt was café 't Medler. Om in aanmerking
voor een prijs te komen moesten de deelnemers on-
derweg een rebus oplosen.
Al met a:l een leuke avond.

Nieuwe touwtrekvereniging

in Vorden
De touwtreksport kent momenteel, vooral in onze kon-
treien, een bloeiperiode. Er is in Vorden nu een tweede
touwtrekvereniging opgericht in het buurtschap Delden,
naast de bekende touwtrekvereniging uit 't Medler.
Na maanden 'vooropleiding' bij de touwtrekvereniging
't Medler, werd na een vergadering in zaal Eskes be-
sloten een eigen klub op te richten.
Na een kort inleidend woord van de heer Dijkman, gaf
de voorzitter van de NTB de heer Markink uit Bar-
chem een korte uiteenzetting van het doel en streven
van de bond (Ned. kompetitie, Indoortournooien enz.).
Ook besprak hij de spelregels, die steeds meer worden
aangepast aan de internationale eisen.
Verschillende vragen werden door de bondsvoorzitter
uitvoerig beantwoord.
Hierna melden zich 16 leden aan voor de nieuwe ver-
eniging, die de naam krijgt Touwtrekvereniging Delden,
om hiermee ook vooral een eresaluut te brengen aan de
oude generatie in de buurtschap, die onder deze naam
talrijke lauweren oogstte in de jaren vlak na de oorlog
op VVV tournooien ter plaatse.
Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit de heren:
H. Vrug-gink voorzitter, H. J. Dijkman sokretaris, G. J.
Vruggink penningmeester, H. Memelink en F. Berend-
sen als bestuursleden.
Dinsdagsavonds wordt er intensief getraind onder lei-
ding van de heer Vruggink.
De kontributie bedraagt ƒ 2,- per lid per maand, maar
zal waarschijnlijk worden verhoogd. Men is maar me-
teen lid van de NTB geworden.
Komend seizoen wordt zeker deelgenomen in de 640 kg
kompetitie, zo mogelijk met 2 teams.
Originele wedstrijdkleding heeft men ook reeds: een
rood shirt en zwarte broek.
Veel medewerking is ontvangen van smid Oldenhave
uit Delden, die de jongelui alle mogelijke medewerking
wil geven.
In Buurse komt Touwtrekvereniging Delden voor het
eerst in aktie in de 640 kg en 560 kg klasse.
De touwtrekvereniging Delden hoopt dat 'ferme jon-
gens stoere knapen' die interesse hebben in deze sport,
zich op zullen geven bij het bestuur voornoemd.

Kollekte
De jaarlijkse kollekte voor de Memisa, de Medische

Missie Aktie heeft in Vorden het mooie bedrag opge-
leverd van ƒ 405,-
Door de kleuters van de Maria-Gorettischool werd een
bedrag van ƒ 50,- bijeengebracht.
De gelden zullen worden besteed om de nood te lenigen
van melaatsen, lijders aan tropische ziekten en allen,
die verstoken zijn van goede medische hulpverlening.

Ingezonden mededeling.
(Buiten verantwoording van de redaktie)

De bejaarden
zijn weer de klos l
In de GOC las ik (toevallig) een verslag van de woens-
dag gehouden raadsvergadering.
Ik ken de GOC niet, maar neem aan dat de bericht-
geving exact is.

In deze vergadering werd o.a. gesproken over het voor-
stel van mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg een telefooncel te
plaatsen in plan Boonk, met name voor de bejaarden.
De PTT echter vindt 2 telefooncellen voor Vorden ge-
noeg en adviseert de cel bij Wullink naar plan Boonk
te verplaatsen.
Gaat dit nu gebeuren? Welnee, men stelt dat de cel
bij Wullink te belangrijk is voor de toeristen en dat de
Boonk-bejaarden maar naar het postkantoor moeten
gaan, dit is voor hen minder ver dan de cel.
Hoe komen ze erop!

Mijn kommentaar hierop:
1. Voor de Boonk-bejaarden is het postkantoor dichter-
bij dan de cel bij Wullink (Nogmaals: hoe komen ze
er op). Maar is de afstand Boonk-postkantoor niet veel
groter dan de afstand cel-postkantoor; deze zijn beide
in de dorpskern. Voor de toeristen (en anderen) maakt
dit veel minder uit. Bovendien zijn deze doorgaans mo-
bieler dan bejaarden.
2. Gaan de toeristen die er enkele maanden per jaar
zijn, voor de 'vaste' bejaarden ?
Jazeker! De toeristen brengen de centjes in, de bejaar-
den kosten centjes!
3. Afgezien van de bejaarden (ook anderen kunnen op
bepaalde momenten dringend telefoon nodig hebben)
zou een eerlijke verdeling al pleiten voor l dorpscel en l
cel in de grootste wijk (Boonk). Zeker met de tegen-
woordige wachtlijsten van de PTT!

Ik wil voor de duidelijkheid stellen, dat ik geen pleidooi
voor mezelf houd, ik heb' m'n eigen telefoon. Voor de
bejaarden ook geen overbodige luxe.
Ik vind dat bij een konsentrs^fc van bejaardenwonin-
gen deze mensen recht (zoudei^moeten) hebben op een
VOOR HEN snel bereikbare telefooncel.

Al met al een droeve zaak, waarover men zich nog wel
eens mag beraden!

[aber-Weller, Stroet 9•A

Gymnastiek
Na 49 jaren trouwe dienst 'heeft het vaandel van
de gymnastiekverefligiinig Sparta waarmee de ver-
eniging zich presenteerde tijdens de gebruikelijke
sportevenementen, 'het 'begeven.
Omdat volgend jaar het 50-jarig bestaan zal wor-
den herdacht wil de vereniging graag een nieuw
vaandel, vandaar dat aan de leden en ouders van
jeugdleden een beroep zal worden gedaan een bij-
drage te 'geven, opdat een nieuw vaandel kan wor-
den aangeschaft.
Jongens en meisjes zullen deze zomer weer mee-
doen (leeftijd 10-13 jaar) aan het zomerkamp van
de KNGV dat van 3-10 juli in Beekbergen zal wor-
den 'gehouden.

Raadsvergadering
gemeente Vorden

Telefooncel
VOORLOPIG GEEN DERDE TELEFOONCEL
IN VORDEN

Tijdens de raadsvergadering die woensdagavond in de
gemeente Vorden werd gehouden, was de 'zaak' in een
kwartier beklonken.

Burg. van Arkel deelde mede een schrijven te hebben
ontvangen van het telefoondistrikt Zwolle, waarin ne-
gatief werd gereageerd op een verzoek van het gemeen-
tebestuur van Vorden, voor een telefooncel bij de be-
jaardenwoningen in plan Boonk.
Destijds had mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg dit aan B&W
verzocht.
Bij het telefoondistrikt Zwolle is men van mening dat
twee telefooncellen in Vorden, één in de Dorpsstraat
en één in het pas geopende postkantoor voldoende zijn.
B&W werd geadviseerd de telefooncel in de Dorpsstraat
te verplaatsen naar plan Boonk.

Burg. van Arkel voelde daar weinig voor, want zo zei
hij, de telefooncel in het dorp voorziet in een behoefte.
Denk maar eens aan de toeristen die er gebruik van
maken. De telefooncel in het postkantoor, waarvan dag
en nacht gebruik kan worden gemaakt, ligt dichter in
de buurt van plan Boonk, zodat men dan maar liever
alles bij het oude laat. De raad ging hiermee akkoord.
Wel werden B&W verzocht in de toekomst nogmaals
bij het telefoondistrikt Zwolle te pleiten voor een te-
lefooncel bij de bejaardenwoningen in plan Boonk, het-
geen bij monde van de heer van Arkel door B&W werd
toegezegd.

Pensioen
BURG. VAN ARKEL OVER 3 JAAR MET PENSIOEN

Van de Commissiaris van de Koningin in de provincie

Gelderland, is een schrijven binnengekomen, waarbij de
heer van Arkel met ingang van l februari 1971 opnieuw
is benoemd tot burgemeester van Vorden, voor de tijd
van zes jaar.
Dit zal de heer van Arkel niet volmaken, want over
drie jaar gaat hij met pensioen.

Namens de raad bood de heer Z. Regelink burg. van
Arkel zijn gelukwensen aan met de herbenoeming, met
welke gelukwensen de burgervader duidelijk in zijn
nopjes was.

Onderwijs
Het bedrag per leerling voor de scholen voor openbaar
lager onderwijs voor de zgn. materiele exploitatiekosten
is voor 1971 bepaald op ƒ 135,64.
Op dit bedrag wordt de vergoeding gebaseerd waarop
de besturen van de bijzondere scholen aanspraak kun-
nen maken.

Op grond daarvan besloot de raad de volgende voor-
schotten te verlenen:
Bijzondere School 't Hoge ƒ 42.184,04; Kath. School
Kranenburg ƒ 17.045,43 en de Bijzondere School in de
Wildenborch ƒ 4.973,47.

Het getal wekelijkse lesuren, gedurende hetwelk vak-
onderwijs zal worden gegeven aan de openbare lagere
scholen, werd voor 1971 door de raad bepaald op 4/7.

Gezien dit getal 4/7 besloot de raad op verzoek van het
bestuur van de Bijzondere School 't Hoge, deze school
een voorschot te verlenen van ƒ 4.350,-.

Voor de aanschaf van ontwikkelingsmateriaal ten be-
hoeve van de Nutskleuterschool De Kroezestulp, besloot
de raad ƒ 389,37 beschikbaar te stellen.

Nieuws van
de kerken
VROUWEN-WERELDGEBEDSDAG
VRIJDAG 5 MAART

Elk jaar in het begin van de Lijdensweek, 40 dagen
voor Pasen, komen over de hele wereld in kerken en
kapellen vrouwen en meisjes bijeen om met elkaar te
bidden.
Om zo IN het gebed en DOOR het gebed van God de
Heer nieuwe krachten en inspiratie te ontvangen om te
werken in deze wereld van God.
En dat er werk aan de wereld is, is toch wel zonneklaar
in een tijd van maanstenen in plaats van broden voor
de hongerigen op aarde.
En dat niet alleen. We hebben zorg om de aarde.
Ook in Vorden en omgeving worden de vrouwen en
meisjes uitgenodigd om in een Gebedsdienst samen te
komen in verbondenheid met vrouwen en meisjes over
de hele wereld.
Plaats van samenkomst: de hervormde kerk te Vorden.
Tijd en dag: a.s. vrijdagavond 5 maart om 20.00 uur.

CATECHISANTEN OP BEZOEK IN DE
WILLIBRORD-ABDIJ TE DOETINCHEM

Een 30-tal catechisanten van de hervormde kerk heeft
onder leiding van ds Krajenbrink zondagmiddag j.l. een
bezoek gebracht aan de Willibrord-Abdij, gelegen in de
uitgestrekte bossen van het kasteel De Slangenburg bij
Doetinchem.
De gastenpater, Pater Helwig, vertelde in de Kapittel-
zaal over het ontsaan en de funktie van kloosters en
abdijen in het verleden en zeer zeker ook in het heden.
Verschillende interessante vragen werden gesteld en be-
antwoord.
Daarna volgde een rondgang door de abdij en werd
gedeeltelijk kennis genomen van de drie bestaansbron-
nen van deze gemeenschap:
De boerderij (duizend stuks vee), het micro-film atelier
en het atelier voor liturgische kleding.
Na de thee werd in de stijj^Me kapel het Vesper bij-
gewoond.
Stellig heeft dit bezoek op allen een diepe indruk ge-
maakt en de bezoekers en bezoeksters een betere kijk
gegeven op de funktie van kloosters en abdijen ook in
deze drukke, gejaagde tijd, waarin voor stilte, gebed
en meditatie zo weinig tijd^k ruimte schijnt te zijn.
Over 14 dagen (op zondag Wrmaart) gaat een tweede
gelijksoortige groep naar genoemde abdij.
Vertrek om 14.00 uur bij de hervormde kerk, Vorden.

GEBEDSDIENST
VOOR GEWAS EN ALLE ARBEID

Volgende week woensdagavond (10 maart) zal in de
hervormde kerk de jaarlijkse gebedsdienst voor gewas
en alle arbeid gehouden worden.
Het ligt in de bedoeling dat uit de verschillende werk-
sektoren van onze maatschappij mensen zullen mee-
doen en meebidden in deze gebedsdienst.
De meditatie zal verzorgd worden door ds Krajenbrink.
De kinder-cantorij zal onder leiding van de heer A. de
Vries enkele liederen zingen in deze dienst, die begint
om half acht (19.30 uur) .

Predikant beroepen
In een gehouden ledenvergadering van de Gereformeer-
de Kerk te Vorden is bij akklamatie tot predikant be-
roepen ds. J. B. Kuhlemeier te Aalten, zulks ter ver-
vulling van de vakature ontstaan door het vertrek van
ds. Th. P. van Belzen naar Hoogeveen.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

WONINGBOUWVERENIGING THUIS BEST
H ENGELO-VORDEN

Voorlichtingsavond
DOORSTROMING

Zoals u wellicht bekend zal zijn is het streven van de
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
er op gericht de goedkopere huurwoningen te doen be-
wonen door de minst draagkrachtigen.
Deze goedkope woningen zijn in het algemeen de thans
reeds.gebouwde en (gedeeltelijk) in aanbouw zijnde wo-
ningen. Het is te verwachten, dat de huren van nog
te bouwen woningen zullen stijgen.

Teneinde het streven van de minister tot uitvoering te
brengen, zal daarom een doorstroming nodig zijn van
bewoners van goedkopere naar duurdere woningen.
Om deze doorstroming te bevorderen, zijn door het min.
reeds richtlijnen gegeven, die door gemeenten en wo-
ningbouwverenigingen dienen te worden nagevolgd.
Het bestuur van de woningbouwvereniging Thuis Best
stelt zich op het standpunt dat deze doorstroming zo-
veel mogelijk op vrijwillige basis dient te geschieden.
Wij verzoeken u daarom diegenen onder u, die hiervoor
uit financieel oogpunt in aanmerking komen, zich over
deze doorstroming reeds thans te beraden.

Ter verdere informatie en om u de gelegenheid te geven
vragen hierover te stellen, zullen algemene voorlichtings
avonden worden belegd, t.w. in Vorden op 16 maart a.s.
in zaal 't Wapen van Vorden, Dorpsstraat, aanvang
20.00 uur en in Hengelo op 11 maart a.s. in zaal Leem-
reis, aanvang 20.00 uur.

Op deze avonden zullen ook de diverse bouwmaatschap-
pijen worden uitgenodigd die u dan, uiteraard geheel
vrijblijvend, verdere inlichtingen kunnen verschaffen
over de koop van woningen.
(Zie advertentie in dit blad).

^Kerkdiensten
i±—J-MHW

ZONDAG 7 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen Jeugddienst
19.00 uur ds. J. C. 'Krajenbrink
Lied van de week/zondag: Gezang 34 : l

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. F. Strikwerda van Apeldoorn

19.00 uur ds. S. de Lange van Deventer.

WOENSDAG 10 MAART (BIDDAG)

Hervormde kerk
19.30 uur Bidstond voor 'gewas en alle arbeid
o.l.v. ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. Kindercantorij

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. C. Gros van Aalten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur "s morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Zr Stoop vakantie tot 12 maart
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 'a avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

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

Toneelavond
Het is al enkele jaren gebruikelijk, dat de sportkom-
binatie 't Medler voor haar leden, de leveranciers van
oud papier, donateurs en genodigden een toneelavond
houdt.
Ditmaal zal deze avond gehouden worden op zaterdag
6 maart a.s. 's avonds om 7.30 uur, in zaal Schoenaker
op de Kranenburg.
Vordens Toneel zal een opvoering geven van het blijspel
'Dingen van de Dag'.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert :

* Kwaliteit

* Service

Lage prijzen

UUt de
GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES

3 stuks ^70

178300 gram

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram 158

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTAART
500 gram 158

Laat nu uw diepvries vullen,
voor- en achterbouten diepvriesklaar

HAM

BOTERHAMWORST

SNIJWORST

TONGEWORST

150 gram 99

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

SPRITSSTUKKEN
16 stuks voor slechts 69

IJSCUPS
bruine en witte 200 gram 89
LUCIFERS
3 pakken van 105 voor 79
3 mtr. afwasbaar KASTPAPIER AQ
fraaie dessins per rol ^^ ̂ ^

COLOMBO KOFFIEMELK
liter f les 1068 gram 145

Gezinsfles

APPELSAP
75

elke 2e fles

35

24 flesjes 30 cl

Classe Royal

BIER

norm. 864 nu

725

Frambozen of

sinaasappel

RANJA

nu per fles

79

500 gr. P.C.D.

roodmerk

KOFFIE

van 398 voor

359

Jampot P.C.D.

PINDAKAAS

van 119
voor

99

NIET VERGETEN FRICO ETEN

Jonge v.v. kaas
500 GRAM GEEN 280 MAAR

Heerlijk op
brood

JAMPOT

CHO^PASTA

van 100 voor

19

Luycks

gezinsfles

SLASAUS

van 215 voor

179

Profiteer nu

KARVAN

CEVITAM

nu per flesje

169

3/4 literpot

ZILVER-

UITJES

geen 109 maar

89

3/4 literpot

Reine Victoria

PRUIMEN
OP SAP

van 105 voor

85

DIT IS ONGEKEND

HEERLIJKE

CAKE
600 GRAM GEEN 225 OF 198

MAAR NU SLECHTS

169
LITERFLES RAAK

vruchten limonade
ELKE 2e FLES VOOR

4 in een Expa

CLOSET-

PAPIER

van 100 voor

2 x 100 gram

ZOUTE
STICKS

lekker bij de

borrel nu weer

Literkruik

FRAMBOZEN

BESSENWIJN

van 255 voor

199

VIN KONJAK
WIJN

bereid m. fijne

Franse cognar

van 325 voor

245

Div. soorten

Van Doorn

KOEKJES

geen 98 maar

85

eft
HAGELWITTE BLOEMKOOL 115

MALSE SLA 2 kroppen 79

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

PANKLARE WITTE KOOL 500 gram 29

KLEI-AARDAPPELEN 5 kg 98

PERSSINAASAPPELEN 10 voor 129

PRACHTIGE JONATHANS
in handige draagtas 2 kilo 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

SPERZIEBONEN

literblik 85
elk 2e blik 59

VRUCHTENGRIES
2 zakjes met veel vruchten

DUBRO
2 grote flacons voor slechts 189
PAPIEREN ZAKDOEKJES
6x10 van 105 voor

GROTE HUISVUILZAKKEN
van 175 voor

MARGARINE
volledig gevitamineerd 4 pakjes

KNAKWORST
jampot van 125 voor

139
129
1O5



WONINGRUIL
Aangeboden 'huis Staats-
liedenkwartiar Zutphen
grote Engelse woonka-
mer, 3 slaapkamers, voor-
en achtertuin, keuken,
schuur, douche enz. plus
zolder; huur ƒ 100,— per
maand.
Gevraagd: Woonhuis met
4 slaapkamers, liefst in
plan Boonk.
Brieven onder no. 48-2,
bureau Contact

Te huur gevraagd: Tuin-
grond. Inlic'htingen bur.
Contact

Thuiswerk gevraagd.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Z.g.a.n. lucht-
buks met telescoopkijker-
Te 'bevr. ma 18.00 uur;
Schleedoorn, Ockhorst-
weg 8, Wichmond,
telefoon 05754-487

Te koop: Kinderfiets,
leeftijd 4 tot 7 jaar.
H. v. Bramerenstraat 12,
Vorden

Te koop: Luchtbandwa-
gen en 2 nieuwmelkte
koeien. Th. Zents, Laren-
seweg 3 (C 120)

Te koop gevraagd: JRoy-
gestro. Aanbiedingen:
Keuine, Nijverheidsweg
telefoon 1736

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. Almen-seweg
7, Vorden

Te koop: Roggestro,
L. E. Steeman, Veldslag-
weg 7, Vorden

Te koop: Dragend var-
ken a.d. telling 8 maart.
A. J. Wentink, Bergkap-
peweg 6, Vorden

Te koop: Biggen. J. Wes-
selïnk, 't Elshof, 'telefoon
6663

Te koop: 20 biggen.
Oortgiesen, Medler

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

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

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Gevraagd: Net meisje
voor de zomermaanden
voor huish. werk en te-
vens bediening.
HOTEL
't JACHTHUIS
WARNSVELD
Telefoon 05750-2914

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze
voor ons is geweest, delen wij mede dat heden
geheel onverwachts van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

FROUKJIE BLEES
echtgenote van S. Pleizier

in de ouderdom van 88 jaar.

Uit aller naam,
S. Pleizier

Vorden, 24 februari 1971
„De Wehme"

De krematie 'heeft plaatsgehad maandag l
maart in het krematorium te Dieren.

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
A.s. zondag om 10.00 uur.

Voorganger:
ds. J. 'H. Jansen uit Vorden

Onderwerp:
„Wil Jezus wat wij willen ?"

Medewerking aan deze dienst wordt verleend
door het 'gemengd jongeren koor uit Hengelo
Gld.

Komt allen, tot zondagmorgen

Er is ook dienst om 19.00 uur.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

ASSISTENT(E)
BOEKHOUDER
In het bezit van het ULO-diploma
en kunnen typen, voor het bij'hou-
den en verzorgen van de gehele
werkplaatsadministratie en het
typen van de fakturen.

Leeftijd plm. 20 jaar.

Sollicitanten met enkele jaren
ervaring genieten de voorkeur.

U kunt ons tijdens de kantooruren
even bellen voor het maken van
een afspraak tel. 05753-1964

LMaB. HENGELO G n,v.
Zelhemseweg 30 - Hengelo G

E.H.B.O.
afdeling Vorden

Willen de leden hun toegangsbe-
wijzen voor de

feestavond
op 13 maart a.s. met het Madigo
Combo vóór 8 maart halen.
Eventuele resterende kaarten zijn
vanaf die dag voor belangstellen-
den ad ƒ 5,— p.p. verkrijgbaar bij

F. Wolsing, Julianalaan 2;
]. Brinkerink, De Hanekamp 11;
Mevr*. Sietsma, Mispelkampdijk 42

OPENBARE SCHOOL VOOR
BASISONDERWIJS VORDEN

Kom er es binnen en kijk
er es rond !

VRIJDAG 12 MAART A.S.
VAN 19.00 TOT 21.30 UUR

Deze avond staat de school voor
een ieder open.
In alle lokalen een 'handvaardig-
heidstentoonstelling.
Schoolfoto's en dia's uit de oude
doos.

Tot ziens op 12 maart in de school
Ouderkommissie en personeel
O.B.S. (dorp)

BEHANDELINGSHUIS
vraagt

PLEEGGEZIN
voor een wat kinderlijke 13-jarige
jongen, die de sfeer van een gezin
heeft gemist.

Brieven onder no. 48-1 bureau Contact

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.
Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.
Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.
Of u 'nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt het
maar.
Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22,VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 73 32
WARNSVELD

huwelijk a. s. vrijdag 5 maart

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Toto Dolphijn
Kerkstraat - Vorden

6, 7 EN 8 MAART

TRACTOR- EN LANDBOUW-
WERKTUIGENSHOW
VAN NIEUW EN 2e HANDS

Plm. 25 tractoren
Mestwagens
Mengmesttanks
Kiepwagens
Ladewagens
Hooikanonnen
Trom m elschudders
Cirkelhooiers
Cyclomaaiers
Het Vicon programma
Ploegen
Cultivators
Weidesiepen
Veewagens enz. enz. bij

G. Kuijpers
„SLOOTSMID" „ LAREN G

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
VORDEN-HENGELO

Voorlichting
doorstroming
op donderdag 11 maart a.s. in ho-
tel Leemreis te Hengelo,
aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 16 maart a.s. in zaal
„'t Wapen van Vorden" (Smit)
Dorpsstraat te Vorden,
aanvang 20.00 uur.

Deze voorlichting is algemeen en voor een
ieder gratis toegankelijk speciaal voor bewo-
ners van woningwetwoningen en 'bejaarden-
woningen.
Op deze avonden zullen ook makelaars aan-
wezig zijn, die u gaarne inlichten over hun
bouwplannen in Vorden en Hengelo 'G.

ENORME KOLLEKTIE

BEHANG
MET KLEURRIJKE DESSINS

plaktafels gratis in bruikleen

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3.-

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons ƒ 9,—

keuken-
kasten
Kunststof

50 cm breed slechts
ƒ55,-

Autolakken
spuit snel zelf kleine
beschadigingen weg
met een Dupli-color
spuitbus. Alle kleu-

ren, dus ook voor uw
auto

Staande

hangkasten
geheel afgeschilderd

met l legplank
60 cm breed

ƒ 135,.

Enorme kollektie

plakplastic

Zojuist weer ontvangen zeer voordelige
partij

SPAANDERPLAAT

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,10 per m2

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

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 205
nu slechts ƒ 3,65 p. s<.

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

Vloer-
bedekking

vinyl op vilt
2 m breed slechts

ƒ 4,75 per m?

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

RAUHFASER
( struktuurbehang

•n 11 o l AS* r»,f1 r.nu slechts
ƒ 8,50
a 33 m

per rol

Triplex

wandplaten
slechts ƒ 11,— per m-

Wand-
schroten

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

merantie, plastic
schroten

Basralocus

Betontegels
30 x 30 cm 2e soort
afgehaald en kontant

ƒ 0,37 per stuk

Hardboard
zachtboard
spaander-

plaat
asbestboard

nergens zo voordelig

Hardboard
vloerplaten

61 x 122
ƒ 1,40 per stuk

WANDTEGELS
1 5 x 1 5 cm, kleur wit en crème

l t.m. 200 stuks ƒ 25,76 per 100 stuks
201-500 stuks ƒ'22,40 per 100 stuks
501 en meer ƒ 21,28 per 100 stuks
inklusief BTW

2L<D



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, C1 7f T ZI TVTCFW
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * « JXUH OJCill T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

Donderdag
500 gram lever 150

500 GR. VARKENSLAPPEN 298

3 Hamburgers 98

Vrijdag en zaterdag
500 gram Verse worst 260

500 gram Ruraderlappen 290

500 gram Riblappen 398

Voor de boterham•
150 gram Leverkaas 75

150 gram Pekelvlees 98

150 gram Boterhamworst 68

150 gram Hausmacher 60

Rund- en varkensslagerij

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

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg ~ Vorden

INVERSA AANBIEDING

Enka crepe
midi
nachthemd
Bekoorlijk en modieus.

Charmante weave en strikgarne-
ring.

In diverse fijne tinten.

Nu 15,50

maat El. 17,00
Uw Inversa-winkelier

WONINGHMRICHTING
MANUFACTUREN'

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GESGHENKENHUIS

KOERSELMAN
vraagt

NET MEISJE
voor de winkel.

Inlichtingen: Burg. Galléestraat 12, Vorden
telefoon 05752-1364

WOLY 3x3
BESCHERMT TEGEN
SNEEUW EN REGEN.

In handige spuitbus.

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 „ Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

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

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

VOOR

VOETBAL FIBTIKELEH

Wapen- en sporthandel

Maften;
sleedt <iocltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

ZEUGEN.
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Goed onderhou-
den kinderwagen, Rie-
mersma, hoog model.
H. K. van Gelreweg 16,
Vorden

Wullinks
Schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Hulp gevraagd voor l
hele of 2 halve dagen p.
week. Koer s el man
telefoon 1364

TAPIJTSHOW 10,11,12 MAART VAN 19 tot 22 UUR IN Waterpolo
ZAAL -T WAPEN VAN VORDEN

NIEUWS
wat is

Incofloor is tapijt voor uw gehele huis,
in 9 kwaliteiten en is reeds verkrijgbaar vanaf
f 69.50 per str. meter kamerbreed.

waarom
Omdat u 5 zekerheden erbij krijgt.
Kwaliteit, Garantie, Vakmanschap, Assortiment
en uit voorraad leverbaar.

Bij de woninginrichting die u de vijf geeft.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Tot en met zaterdag:

1 bos narcissen
1 blik Chinese boontjes
„een delicatesse"

198

119

De hele week:

1 pond waspeentjes en peterselie 35
V/2 kilo stoof peren roodstovers 85

Onze specialiteit:

Modern bruidswerk

J. J. DIJKERMAN
Zutp'henseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE FRUIT

Óók behangplannen?
ALSTUBLIEFT

EEN ASSORTIMENT VOL INSPIRATIE . . . .

ÉÉN BLIK IN ONZE
BINNEN- EN BUITENLANDSE
KOLLEKTIE ZEGT U VOLDOENDE

UITERWEERD's
DOE

ZELF
Ruurloseweg 35 . Vorden - Telefoon 05752-1523

Elke 2e fles Spar slasaus HALVE PRIJS !

Blik SPAR GROENTESOEP van 85 voor 75
500 gram JONGE KAAS '. 265
2 [lessen SPAR UP van 122 voor 112
200 gram SNIJWORST 129
1 p. COUQUE BASTOGNE van 130 voor 119

15 BLOEDS1N AAS APPELS 798
2 flessen SPAR COLA van 122 voor 112

2 p. Knorr groente- of kïppesoep 98
lp. SPAR JAM van 123 voor 709

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Het heeft er even naar uitgezien dat de kompetitie
vroegtijdig zou worden stopgezet. De afgelopen
maanden hebben verschillende ploegen verstek la-
ten gaan. Dit bracht enorme kosten met zich mee.
Zo maakten onlangs nog drie teams van Vorden
een vergeefse reis naar Zwolle.
Intussen is in een vergadering besloten, dat de te-
genpartij met 5-0 heeft verloren, wanneer de tegen-
stander niet opkomt.
Bovendien betaalt de ploeg die niet opkomt alle ge-
maakte kosten!

HEREN 2 KREGEN DE KOUS OP DE KOP
De routiniers van De IJssel 3 bleken in Deventer dui-
delijk de betere ploeg en toonden een prima balbehan-
deling tegen Vorden 2.
Al gauw was het l-O door een afstandsschot. Een dek-
kingsfout betekende 2-0. Aan de andere kant schoot
Gotink juist naast en verzuimde Beus voor Vorden een
strafworp te benutten. Vlak voor rust voorkwam Wol-
sink met een fraaie safe een treffer.
Na de rust voerden de Deventenaren de stand met de
regelmaat van de klok op tot liefst 7-0, waarmee Vor-
den een duidelijk lesje had gekregen.

JEUGD VERLOOR
De meisjes van Vorden speelden zaterdagavond in Apel-
doorn tegen AZC. Het Vordense team speelde met zes
man en was zodoende geen partij voor de over alle
linies snellere Apeldoornse ploeg.
Het werd een 10-0 nederlaag voor Vorden.
De Vordense jongens kregen zaterdagavond eveneens
tegen AZC uit Apeldoorn een pololesje.
Hot werd een 8-0 nederlaag.

DAMES VAN VORDEN VERLOREN MET 2-0
De dames van Vorden speelden met vervangers voor
van Dijk en Pelgrum die niet van de partij waren.
In de eerste speelperiode was ZCE de betere ploeg. De
dames uit Enschede waren sneller. Men probeerde het
in eerste instantie met afstandsschoten die door Helle-
wegen werden gestopt of gingen over.
Een plotselinge aanval resulteerde toch in een doelpunt
waardoor het 1-0 werd. Aan de andere kant werd er
goed door de ZCE-defensie verdedigd en bleef de stand
voorlopig dus 1-0.
In de tweede helft moesten twee speelsters het water
uit van Vorden en ZCE wegens overredingen. Juist in
die periode scoorde ZCE haar tweede doelpunt zodat
de eindstand 2-0 werd.

Dammen
Tijdens de strijd om het persoonlijk jeugdkam-
pioenschap van Gelderland deden de Vordense
leden van DCV het niet gek.
Bennie Smeen'k won vrij gemakkelijk van Roekei
uit Bennekom, dankzij een prachtige slaigzet in het
middenspel. Smeenk blijft koploper op de ranglijst.
Wlm \Vassink kwam uit tegen Schouten uit Aa'l-
ten. Dut was een normale partij waarbij door beide
spelers veel werd afgeruild. Remise was 'het resul-
taat. Wassink. heeft 'thans 8 punten.

Vrijdagavond speelde de jeugd van DCV dat onder
de hoede staat van Wim Wassink, een oefenduel
tegen 'OCH uit Hengelo. De Vordense dammers
wonnen met liefst H-O.
De individuele uitslagen waren:
W. Geerken-J. Heijink 2-0, T. Harmsma- B. Dijk-
man 2-0, H. Grotenhuis-J. Tijdink 2-0, J. Masse-
link-G. Conne'lissen 2-0, J. Geerken-G. Theunissen
2-0, W. Schuurman-F. Burghout 2-0, J. Boudri-
R. Roelink 2-0.

Onderlinge damkompetitie
A. Wassink-Wiersma sr 2-0, W. Wassink-}. La-
mers 2-0, B. Smeenk-Wansink 2-0, Sloetjes-
Wiersma jr 0-2, Klein 'Kranenbarg-Hulshof 2-0,
Heuvink-Oukes 1-1, Dimmendaal-O'ffere'ins 2-0,
Smeenk-Dimmendaal 2-0.

Biljarten
Het in klasse C 2 bovenaanstaande DLS 2 heeft
thuis een verrassende 2-7 nederlaag geleden tegen
de Kroon l , dat nog altijd op de voorlaatste plaats
staat. Ondanks de nederlaag blijft DLS koploper.

De Pauw l won thuis met 9-0 van het tegenval-
lende Carambole 1.
Peli'kaan l won op het nippertje met 5—4 van
KOT 3.
Lindeboom l verloor 'thuis met 9-0 van Voorst 2.
De hoogste serie in deze afdeling werd gescoord
door H. Eikelboom van Lindeboom l, nl. 25 ca-
ramboles.

De stand in klasse C 2 luidt:
1. DLS 2 15-85, 2. Voorst 2 H-83, 3 KOT 2 H-80
4. Pauw l 14-64, 5. Carambole l 14-61, 6. Linde-
boom l 14-56, 7. Kroon l 14-55, 8 KOT 3 14-48,
9. Pél'ikaan l 15-44.

Verkiezing en gekozene
Op uitnodiging van de gezamenlijke besturen van de
CHU en AR kiesverenigingen sprak in zaal Eskes de
heer W. A. Mateman, wethouder van de gemeente Aal-
ten en lid van de Provinciale Staten van Gelderland
over „Verkiezing en gekozene".
Spreker behandelde in vogelvlucht het naar voren ge-
brachte distriktenstelsel en het instiuut van de voor-
keursstemmen, evenals de hogere kiesdrempel.

Op deze inleiding volgde een geanimeerde bespreking.
Do waarnemend voorzitter van deze bijeenkomst, de
heer Geerken, deelde na zijn welkomstwoord inzonder-
heid tot de spreker, mede dat het bestuur van de CHU
afdeling Vorden had besloten om in het bestuur van
de afdeling geen raadsleden meer zitting te doen heb-
ben. Ter uitvoering van dit besluit traden uit het be-
stuur de heren G. J. Bannink (als voorzitter) en Bog-
chelman en G. W. Winkel als bestuursleden.
De heer Geerken dankte de scheidende bestuursleden
voor hun arbeid in de afdeling van de CHU verricht
en bood hun een kleine atentie aan.
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Zeldzame Sassafrass bij Twentekanaal
Bomen 'hebben steeds tot de verbeelding van de
mens gesproken. Dat blijkt wel uit de spreekwoor-
den, die in de loop 'der tijden rondom de bomen
zijn ontstaan. We spreken van een 'boomlange
kerel' als Barend Biesheuvel, (langer dan Luns)
zich over de mi'krofoon gaat buigen. En 'ambten
en posten (ook premiersc'happen) hangen niet aan
de bomen maar aan de 'kruiwagen'. Ook het rijmp-
je 'een boom of een vrijster eens veroud, en krijgen
niet weder jeugdig hout'. En vervolgens: 'een ezel
.en 'n noteboom, die moeten door slagen goed wor-

den'. Tenslotte nog deze: 'zoals de boom valt
blijft hij liggen', als 'hoge bomen veel wind heb-
ben gevangen', of als 'een kleine man een grote
boom heeft geveld'.

Onder bomen zijn exemplaren die groter, zwaar-
der en ouder kunnen worden dan enig andere le-
vensvorm ter wereld. In Amerika zijn bomen waar-
in men een poort heeft uitgehakt waar auto's on-
derdoor kunnen rijden.
Onwillekeurig vragen we ons af: waar en hoe is
het begonnen? Het 'begin van alle dingen ligt in
•de schepping of als u wilt in de evolutie, van chaos
tot kosmos. Er bestaan nogal uiteenlopende theo-
riën over. Misschien is 't scheppingsverhaal hele-
maal zo gek nog niet, al zal men de daar genoemde
sdieppings'dagen' relatief als evolutietijdperken
willen zien. Iemand vraagt: cijfert u het machts-
woord van God de Vader, Schepper van hemel en
aarde (apostolische geloofsbelijdenis) zo maar
weg? Een ander merkt op: meneer de leek, de
aarde is een splinter weggestoven van moeder zon!

Het ene sluit 'het andere niet uit, vindt deze leek.
Wat zegt Genesis I? 'De aarde nu was woest en
ledig en duisternis was op de afgrond. En de Geest
Gods broedde op de wateren. En God zei: Daar
zij licht! En daar was licht. En God zag dat het
licht goed was . . . En de aarde bracht voort . . .
vruchtdragend geboomte, met zaad naar z'n aard,
en God zag dat het goed was . . .'
In Genesis II staat het tweede scheppingsverhaal,
een andere visie: 'Ten tijde nu dat de Here God
de hemel en de aarde maakte, - er was nog geen
enkel veldgewas op aarde, er was nog geen enkel
kruid des velds uitgesproten, want de Here God
had het nog niet op de aarde doen regenen, maar
een damp steeg op uit de aarde en 'bevochtigde de
gehele aardbodem . . . 'Kreatie en evolutie', wie
er meer over wil weten kan er 'het gelijknamige
boek van professor dr Lever op na lezen. In de
Bijbel worden de mysteriën als axioma's geponeerd.
Men stelt ze vast. Men verklaart ze niet. Ze wor-
den aangenomen of verworpen!

Voglens oude voorstellingen zou de aarde uit 'het
water tevoorschijn zijn gekomen. Een proces, op
gang gebracht door een machtwoord, een appel
van de Schepper, een ontsteking van Hogerhand

ONDANKS SNEEUW EN
VORST

voorjaarsmode
op z'n mooist

ZIE ETALAGES

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

SOLA-ELITE PANNENAKTIE

verlengt tot 15 maart a.s,

#

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING
KON. NBD. MI'D. BOND

ZEER BELANGRIJK!

Op dinsdag 9 maart a.s. 's avonds om 8 uur
in de zaal van café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F, P. Smit) houdt de heer Vink
een lezing over het onderwerp:

„WELKE WEG STAAT ER
NOG OPEN VOOR DE
MIDDENSTANDER"

De heer Vink heeft zich bereid verklaard
hierop nader in te -gaan. Daarom is van een
groot belang dat ook u 'komt. Houdt daarom
9 maart vrij. U bent van harte welkom. Ook
niet-leden hartelijk welkom.

Kon. Ned. Mid. Bond
Winkeliersvereniging

van het vulkanische klokhuis van onze planeet die
Gea wordt genoemd? Het is een bekend feit dat,
door de vulkanische werking van de aarde nog
voortdurend nieuwe eilanden ontstaan bijvoorbeeld
nog kortelings in de Azoren. Ten aanzien van de
aloude vraag: wat is waarheid? zijn er weliswaar
belangrijker onderwerpen, maar je vraagt het je
toch wel eens af!

Vast staat dat zonder vocht en licht geen planten-
groei mogelijk is en dus: geen bomen. Het is dan
oo'k onder kondities van voldoende vocht en licht
dat de geschiedenis van onze bomen is begonnen.
Vanaf de oudste tijden ligt deze historie vast in:
plassen en venen, in de sporen van zaden en stuif-
meel, zoals de boeken tot ons leken, zeggen een
taal in turf en steenkool, - tekenen 'die de geleer-
den van onze dagen steeds beter zullen leren ver-
staan, zodat ons nog -heel wat studiemateriaal en
voorlichting te wachten staat. Het is stellig een
aarzelend begin geweest. Eerst een ijl en een keu-
rig grasje. Allengs een dwergberk, of een juniperus
eenzaam op de vlakte. Van 'lieverleden andere bo-
men en tenslotte volgens een theorie alle soorten,
die nu nog voorkomen. Voordat de artistieke win-
den over de 'keerkring springen en alle leven in
boeien van ijs wordt geslagen: de ij1:

De bomen 'wandelen' dan voor de koude uit naar
het zuiden. In het noorden afstervend, naar het
zuiden zich uitzaaiend, in Amerika onder andere,
waar de berg'ketens van het noorden naar het zui-
den lopen, 'kunnen de soorten uitwijken, zo zegt
de theorie. Maar in Europa lopen de met ijs be-
dekte bergketens van Pyreneeën en Alpen van
west naar oost! En tegen die berg'ketens, met de
met ijs bedekte toppen, zouden de soorten hier zijn
tegengehouden op 'hun vlucht naar het warmere
zuiden. Vandaar dat in ons werelddeel de kas-
plantjes om zo te zeggen zouden zijn uitgestorven
en alleen de meer koudbestendige soorten zijn blij-
ven bestaan. Waar ik naar toe wil rs, dat heel wat
bomen, die nu nog onder andere in Amerika be-
staan, hier zijn uitgestorven of zeer sporadisc'h
voorkomen!

SASSAFRASS ALBIDUM
Onder de gemeente Gorssel daar staat hij, die een
exempel van zeldzaamheid in onze landen is, al-
thans voor zover hij buiten Amerika in de vrije
natuur voorkomt Want als sierboom kunt u de
Sassafrass wel hier en daar tegenkomen. Maar ori-
gineel in de vrije natuur voor zover wij weten en-
kel op die ene plek aan het Twentekanaal.
De Sassafrass Albidum (voor het eerst zo genoemd
door Nees & Ebermaier) i^^fcheems in het oosten
van Noord-Amerika, Daar mKi hij zelfs een hoogte
van 30 meter bereiken en bijgevolg uitgroeien tot
een flinke, sterke boom, met een fraaie lichtge-
groefde schors; een boom, merkwaardig vanwege

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIETJWSTAD — VORDEN

Schitterende
baddoeken

van zware kwaliteit, eerste keus.

Diverse dessins en kleuren.

3,95
3 stuks voor 10,00

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
maart geen zitting voor woningzoekenden
wordt gehouden.

Vorden, 2 maart 1971.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

VORDEN NEEMT MET VIER ELFTALLEN DEEL
AAN BEKERKOMPETITIE
De vv Vorden zal met 4 elftallen deelnemen aan de
strijd om de GVB beker, die binnenkort weer van start
gaat. Per vereniging mag maximaal met 4 elftallen
worden deelgenomen. Vorden l neemt deel in de eerste
klas, Vorden 2 in de 2e klas, Vorden 3 in de 3e klas
en Vorden 4 in de 4e klas.

zijn veelvormige bladeren, twee- of drielobbig,
soms enkelvoudig en dan lancet- of spatelvormig,
of eirond, maar altijd gaafrandig. Vari-foliuni, ze-
ker.
De bladeren zijn 7 tot 13 cm groot. Ze zitten in
grote hoeveelheden aan de boom, 'zodanig in moza-
iek, dat de boom een fraai schaduwrijk bladerdak
biedt.

Geen wonder dat een kollega vaak onder deze
boom aan het kanaal zat te vissen, aldaar zijn zor-
gen vergetend, over gekompliceerde kalkulaties die
uiteraard altijd net tijdens de koffiepauze bij hem
plegen aan te landen, doch niet wetend onder
welk een zeldzame boom hij zat.
Hoe i's die merkwaardige boom hier terechtgeko-
men? Dat is onbekend. Wel weten we dat de
maaiers, in dienst van Rijkswaterstaat, 'Strenge op-
dracht hebben in de buurt van de Sassafrass de
zeis met de grootste omzichtigheid te hanteren. Een
opzichter schijnt zelfs eens te 'hebben gezegd:
'Toen het Twentekanaal is aangelegd, stond die
boom daar al. En om^É| boom geen enkele schade
te berokkenen, zit er^rop die plaats een knik in
het kanaal . . .'
En warempel, - als je op de brug staat en kijkt, en
nog eens kij'kt . . .

Vast staat dit: op zulk een hier in de natuur ner-
gens elders voorkomende boom moet je net zo zui-
nig zijn als bijvoorbeeld op een zeldzaam schilde-
rij. En daarom mensen: 'handen af van de Sassa-
frass!

Op de foto's kunt u de boom en zijn typisch ge-
vormde bladeren zien. Het zeer taaie en duurzame
hout van de boom wordt in Amerika voor allerlei
doeleinden 'gebruikt. Uit de wortels worden slijm-
oplossende middelen, dus medicijnen, vervaardigd
(dr }. Wieringa). Olie wordt er ook uit de wortels
getrokken, olie voor kauwgummi en voor ko'smetika.
De bloemen van de Sassafrass zijn in de bloeitijd
(de meimaand) geelgroen. In de herfst zijn de bla-
deren prachtig geel.

Een andere veel minder zeldzame, maar toch ook
bijzondere boom-is de Gingkyo Bilöba, inheems
in Oost-China en Japan. Het is een boom met een
waaiervormig bladerdek. Een loofboom dus?
Hij wordt meestal onder de naaldbomen gerang-
schikt! Er staan er ook in de Achterhoek. Onder
andere in Eibergen, in de Grotestraat. En in de
tuin van dr De Ronde in Vorden.

HENRI VAN DORSTEN

OUWIAktuele landbouwproblemen
Onder leiding van de heer A. G. Mennink werd een le-
denvergadering gehouden van de afdeling Vorden van
de GMvL waarvoor een matige belangstelling bestond.
Als spreker voor deze vergadering was uitgenodigd de
heer H. Visschers, tweede sekretaris van de GMvL
met als onderwerp: „Aktuele landbouwproblemen".

Op duidelijke en zakelijke wijze belichtte spreker o.a.
de geldswaardering, de kostenstijging, de technische
ontwikkeling in de landbouw in ons land, de rundvee-
houderij t.w. de huisvesting van de koeien, de ekono-
mische ontwikkeling in de landbouw, de schaalvergro-
ting, de prijsaanpassing en het prijsbeleid en het struk-
tuurbeleid in de landbouw.
In zijn openingswoord wees de voorzitter op de onrust
die er momenteel heerst bij het agrarische front, ge-
tuige de demonstratie van de Vlaamse boeren.

Voetbal

Ruurlo klopte Vorden met 2-0
Het heeft er in de wedstrijd Vorden-Ruurlo voor de
rust naar uitgezien dat de thuisklub een gemakkelijke
overwinning zou behalen, want de ditmaal in het blauw
gestoken Vordenaren belaagden flink het doel van in-
valler doelman Halfman.
Hengeveld en Janssen schoten tegen het houtwerk en
één der achterspelers moest op de lijn redden, toen de
keeper reeds geslagen was.
Besselink en de zijnen hadden in de Ruurlo-voorhoede
geen kind, zodat doelman Wentink het niet moeilijk
kreeg.

In de tweede helft bleek ook weer de schotloosheid die
de thuisklub in grote mate demonstreerde.
Ruurlo slaagde er hierdoor in, het spel te verplaatsen
en enige gevaarlijke aanvallen op te zetten.
Onsportief was de Vorden-doelman Wentink, door de
doorgebroken Holtslag tegen de benen te trappen, het-
geen beslist bestraft had moeten worden met verwijde-
ring uit de ploeg. Waarom dit niet gebeurde was voor
iedereen een raadsel.

Holtslag was even later toch gelukkig, toen hij de bal
keihard langs Wentink knalde. Vorden speelde toen
een verloren wedstrijd en was helemaal geslagen, toen
opnieuw de goedspelende Holtslag scoorde 0-2.
Achteraf een zeer verdiende zege voor Ruurlo!

Vorden 2 behaalde zondagmorgen in Hengelo een 2-0
overwinning op Pax 3. Bij de rust leidde Vorden met
1-0, door een doelpunt van Henk Broekgaarden. Na de

thee bepaalde Holsbeke de eindstand op 2-0.
Vorden 3 speelde verdienstelijk met 0-0 gelijk tegen
SVBV l uit Barchem.
De Hoven 4-Vorden 4 werd afgelast.
Vorden 5 verloor thuis met 5-0 van Steenderen 3.
Vorden 6 tenslotte speelde met 1-1 gelijk in Brummen
tegen Sp. Brummen 6.

Gaanderense Boys-Rattï 0-2
De tocht naar Gaanderen is voor de Rattianen niet ver-
geefs geweest want de groenwitten wonnen verdiend
met 2-0.

Het was voor het eerst na drie weken, dat Ratti weer
in het veld kwam. Voor de nietspelende Bijen was J.
Overbeek nu opgesteld.
Ratti dat voor rust tegen de wind moest optornen had
in de eerste helft een beetje geluk, dat schoten van de
Boys-voorwaartsen tegen lat en paal belandden.
Na 20 min. wist Huitink een goede voorzet van Vree-
man keurig af te ronden met een zuivere treffer in de
hoek 0-1.

Subliem verdedigen van Ratti stond in de tweede helft
de gelijkmaker van de Boys in de weg.
Ratti merkte dat het ging en nam het initiatief over.
Diverse hoekschoppen belaagden het doel van de Boys,
hetgeen inhield dat een doelpunt niet uit kon blijven.
Eerst had B. Overboek nog pech, toen zijn knal met
veel effekt naast ging.
Toch kwam het doelpunt toen Lichtenberg fraai scoorde
na aangeven van Koers 0-2.

RATTI 2 WON WEEK
Ratti 2 doet het tot nu toe uitstekend in de kompe-
titie. Na enkele weken rust waren ze zondag in aktie
tegen Drempt Vooruit 3.
Het werd een fraaie overwinning van 3-0, waarmee
ze een verdiende overwinning behaalden.
Ratti 3 speelde op eigen terrein tegen Keyenburgse
Boys en verloor met 2-1.

Voetbalprogramma

Het programma van de v.v. Vorden voor a.s. weekend:
Bredevoort l—Vorden 1; Eibergse Boys 4—Vorden 3;
Vorden 5—Baakse Boys 3; Vorden 6—De Hoven 6 en
Voorst 6—Vorden 1.

voor Ratti zaterdag en zondag:
zaterdag: Ratti 1-Deeskensveld l, Zelos 3-Ratti 2.
Jeugd: Ratti bl-Keyenburgse Boys bl, Ratti cl vrij.
Zondag: Baakse Boys 1-Ratti l, Ratti 3-Zelhem 3,
Ratti 2 is vrijaf.

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!



A.S. ZATERDAG 6 MAART

DANSEN
met medewerking van

THE ERUPTION
aanvang 19.30 uur

HOTEL
't Wapen van Vorden

modern-apart- beschaafd
Wij zijn er trots op de 'grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

131 dessins en kleuren
kunt u zien in onze
gordijnpresentatie
Wol, katoen, terlenka of linnen.
Geweven en bedrukt.
Doorzichtig en ondoorzichtig.

U zegt het maar

WONINGINRICHTING

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

BESTEL NU REEDS UW

Luxaflex
zonnewering

DIT VOORKOMT

NODELOOS WACHTEN

Uw Luxaflex-dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Adldas-„U Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

voordelige

ZOMERSTOFFEN
rechtstreekse verkoop van

Groothandel aan particulier

DIOLEN LOFT uni en bedrukt 160 cm breed
RACHEL, YERSEY DOR en JAQüARDS150 en 160 cm

VERKOOPTIJDEN
uitsluitend
DINSDAGS van half twee tot half zes
VRIJDAGS van half twee tot negen uur

Stoffenhaüdel

Paul Overkamp
Prunushof 58 VELSWIJK Tel. 08344-425

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij f L

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

Donderdag

500 gr. speklapp^i 170

Vrijdag en zaterdag

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt ^ 225
500 gr. doorregeW vlees 345
200 gr. gebraden gehakt 140
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Productontwikkeling en fabricage van
electro technische en fijnmechanische apparatuur
In onze vestiging in Hengelo (Gld.) hebben wij de beschikking gekregen over
een ruimte, die ingericht is als montage-atelier.
Er zijn nog 'Open' plaatsen voor NIET technisch geschoolde
medewerkers (sters) .

Vrouwelijke krachten
die MANNEN-Lonen willen verdienen
k^nen dit atelier ook bezetten.
iSFwelke branche U ook komt, durf de stap te zetten, 'het werk is beslist
NIET moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

handigheid en nauwkeurigheid
de wil om te werken.

Gaarne willen wij U de gelegenheid geven meer te weten te komen over d'e
mogelijkheden, die er in on-s bedrijf voor U zijn zoals; de verdiensten, de sociale
voorwaarden en de werksfeer.
Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder Nrs. 05753-1900 of
05440-2163 om een afspraak ë.v. bij U thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken
onder Nr. 05440-1727.

N,V. Nederlandsen* Apparatenfabriek NEDAP-Groenlo
Postbus 6 Oude Winterswijkseweg 7

Een advertentie in Contact doet't altijd!

TE KOOP
Aan de van Vollenhovenlaan te Vorden te bouwen

Luxe semie bungalows met garages
Indeling:
begane grond; L-vormige woonkamer van ± 31 m2, slaapkamer van — 13 m2, slaapkamer
van ± 9 m2, volledig ingerichte badkamer (met ligbad), keuken van ± 7 m2, garage van
± 21 m2 en ruime centraal gelegen 'hal met open trap naar Ie verdieping waar twee kamers
zijn van respectiefelijk -~- H en ± 9 m2.

Het geheel voorzien van centrale verwarming.

Koopsom vanaf ƒ 69.750,„ lage overdrachtskosten.

Te bouwen door Fa. J. W. Bijenhof en Zonen, te Vorden.

Nadere inlichtingen en verkoop bij de onderstaande Makelaars in
onroerende goederen:

G. A. E, GERRITS, Tramstraat 5-7, tel. 1400 te Hengelo (G)

J. W. M GERRITSEN, fieatrixlaan 18, tel. 1485 te Vorden

KOLLER NV, Smeestraat 6, tel. 1502 te Loehem

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID
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