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Uit Suriname
L.S.
Beter laat dan nooit en dat geldt zeker voor deze brief
Het is inmiddels bijna 3 nmd. geleden dat we in Ne-
derland waren en in de tijd daarna zijn we zo druk
geweest dat van schrijven weinig is terechtgekomen.
Nu, midden maart, is het wat rustiger, de eerste bonen
zijn al weer goed maar de grote pluk zal volgende
week pas beginnen.
De tuin ligt er mooier bij dan ooit en de stand van de
maïs, bonen en pinda is veelbelovend. Ook is de be-
langstelling van de indianen voor deze groente groter
dan vorig jaar.

Toch zijn er nogal wat tegenslagen geweest meer dan
we gewend waren. In de eerste plaats bij de geiten.
We hadden het geluk dat we 2 nieuwe geiten konden
kopen voor een lage prijs. In dat geval was goedkoop
echter duurkoop. Eerst verwierpen beide geiten hun
jong en toen verwisselde één van hen het tijdelijke
met het eeuwige, vermoedelijke oorzaak vocht in de
longen.
In januari zijn we gestart met konijnen. Tot nu toe
is het niet erg suksesvol geweest. Er zijn er wat dood-
gegaan en het vervelendste is dat in Parimaribo geen
volwassen ram is te krijgen, zodat we geduldig moe-
ten wachten tot één van de kleintjes die hier wel zijn,
volgroeid is.

Daarentegen is het introduceren van kippen een groot
sukses geworden. De kippen worden op de dag dat ze
ingevlogen worden direkt doorverkocht aan de india-
nen. Ze groeien geweldig en hun voornaamste voed-
sel is: kakkerlak. Van de vruchtbomen zijn vooral de
kokosnoten erg in trek. Na in het begin wat moeilijk-
heden gehad te hebben met overplanten, loopt dit on-
derdeel nu goed, zodat over een jaar of 6 de indianen
verschilende soorten vruchten zullen hebben,
liet weer werkt ook bepaald niet mee om de vrucht-
bomen een goede start te geven. In januari en februari
heeft het wel geregend maar de maand maart is tot
nu toe erg droog.

Met de indianen is verder alles goed, wel werken de
mazelen nog steeds door. De mensen hebben nog al-
tijd weinig weerstand tegen verkoudheid enz., ze blij-
ven lang slap. Reden temeer om het eten van groente
en het houden van vee te stimuleren. Onze dank gaat
uit naar de kerken van Vorden en Voorschoten voor
hun kollekten op werelddiakonaat zondag, zonder fi-
nanciële middelen is dit werk nu eenmaal niet te doen
Verder kan er nog meegedeeld worden dat er weer 2
adressen bij komen waar de huisvlijtartikelen van de
indianen gekocht kunnen Worden nl. in Voorschoten
het adres is ons nog niet bekend en in Vorden op de
Van Lennepweg 2 bij A. J. Lenselink.

Met het kopen van deze spullen helpt u de indianen
op velerlei manier en u krijgt zelf iets moois voor
terug.

J. Lenselink, P.O. Box 506, Paramaribo

Vredestein nieuws
De heer Doderlein de Win, hoofd Personeelszaken en
Organisatie, herdenkt deze maand het feit dat hij ge-
durende 25 jaar binnen het Vredestein-koncern werk-
zaam is.
Sinds l september 1970 bekleedt de a.s. jubilaris
genoemde funktie in Doetinchem. Hij begon zijn car-
rière bij de nv Rubberfabrieken Hevea in Heveadorp,
terwijl later het personeelswerk van de Heveabedrij-
ven Harderwijk en Raalte ook aan zijn zorgen werd
toevertrouwd.
Het ligt in de bedoeling de huldiging van de heer
Doderlein de Win op de gebruikelijke wijze te doen
plaatsvinden op vrijdag 14 april a.s.
Na afloop van de huldiging binnen het bedrijf zullen
allen die persoonlijk hun gelukwensen willen aanbie-
den hiertoe in de gelegenheid zijn, tijdens een receptie
van 16.30-18.00 uur in de ontvangzaal van het bedrijf
te Doetinchem.

Afscheid
BIJ WERKTUFGEN VERENIGING TE MEDLER
De coöperatieve werktuigenvereniging Ons Aller Be-
lang in het Medler hield in de kapel in de Wilden-
borch haar voorjaarsvergadering welke goed werd be-
zocht. Voorzitter Groot Bramel heette de talrijke aan-
wezigen welkom.
Sekretaris Bennink deelde mee, dat de vereniging een
Dominant hogedrukpers had aangekocht en de meng-
mest was ingeruild voor een van groter formaat.

Administrateur Klein Bleumink deelde mee, dat het
boekjaar zich gunstig laat aanzien. In de kontrole-
kommissie werden benoemd de heren Oltvoort en
Reintjes.
Voorzitter Groot Bramel deelde mee, dat de heer
Klein Bleumink de wens te kennen had gegeven om
na het afsluiten van dit boekjaar de administratie aan
een jongere kracht te willen overdoen. Het bestuur
heeft de heer Klein Brinke, Mosselseweg 5 bereid ge-
vonden om dit te doen.

De vergadering verleende het bestuur vrij mandaat de
tarieven voor het volgend boekjaar vast te stellen.
Na de pauze hield de heer Pardijs van de Rijksland-
bouwvoorlichtingsdienst een boeiende inleiding over
'het melkvee doorlopend op stal'. Spreker behandelde
bovendien nog enkele aspekten rond de bedrijfsvoe-
ring. Vele vragen werden door hem beantwoord.

Zwembad ziet er weer 'puik' uit
Badmeester Verstoep popelt om aan de slag te kunnen gaan

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten dan zal
vrijdag 14 april het zwembad In de Dennen te Vorden
weer voor het publiek worden opengesteld, aldus ver-
telde ons badmeester Verstoep, die popelt van ongeduld
om weer aan de slag te kunnen gaan.

Niet dat de heer Verstoep de laatste maanden stil heeft
gezeten, verre van dat. In de bad- en zweminrichting
zijn gedurende het winterseizoen vele werkzaamheden
verricht. Zo is het bad, nadat het is gezandstraald, ge-
heel opgeschilderd met blauwe verf (coating) deels als
noodzaak voor het behoud van het bad en deels als ver-
fraaiing. Ruim 3500 kg verf was hiermee gemoeid.
De glijbaan is eveneens van een kwastje verf voorzien.
De duikplan is geheel vernieuwd. Om het vuil uit het
water te halen is een nieuwe slibzuiger aangeschaft.
De stoelen op het terras alsmede de lesplankjes zijn
door badmeester Verstoep in een „nieuw jasje" gesto-
ken. Dit najaar komen de badhokjes aan de beurt, ter-
wijl ook de nodige aandacht aan de beplanting zal wor-
den geschonken.

DIPLOMAZWEMMEN
De heer Verstoep verwacht dat het bezoekersaantal dit
seizoen (bij normaal zomerweer) wel weer zal toene-
men. Er zijn nog te weinig zwembaden in de omgeving,
terwijl bovendien het toerisme in Vorden meer en meer
toeneemt. (Voor de statistici: het afgelopen seizoen
trok het zwembad ruim 170.000 bezoekers.)

Het diplomazwemmen ligt de heer Verstoep na aan het
hart. „Ik ben er trots op dat in Vorden vrijwel elk kind
dat de lagere school verlaat, de zwemkunst machtig is".
Niet zonder trots vertelde de badmeester dat hij in zijn
loopbaan ca 4000 kinderen heeft opgeleid voor een
zwemdiploma. (Vorig jaar slaagden er in Vorden ca
450.)

WENSEN
Wensen zijn en blijven er natuurlijk voldoende. Als de
grote animator van de zwem- en poloclub zou de heer
Verstoep gaarne de beschikking krijgen over een ver-
lichting. Speciaal voor de training ziet hij dit als een
'noodzakelijkheid. Voor de training van de club (de Vor-
dense poloclub heeft momenteel zes zeventallen en
waarschijnlijk komen er deze zomer twee bij) heeft hij
nl. te weinig uren, aangezien het rekreatieve zwemmen
niet kan en mag lijden onder de aktiviteiten van de
poloclub. Momenteel is de zaterdagavond beschikbaar
voor de training. Is er een verlichting dan kan ook na
sluitingstijd getraind worden.
Badmeester Verstoep toonde zich echter realist genoeg
door op te merken dat alles niet één twee drie „ver-
sierd" kan worden. Dankbaar toonde hij zich voor het-
geen er door zowel het badbestuur alsmede het ge-
meentebestuur in Vorden allemaal reeds op zwemgebied
is gerealiseerd. „Wij hebben een prachtig bad en ik
ben er trots op hier te mogen werken", aldus de heer
Verstoep.

Kollekte
Het geheim van het werk van SIMAVI is hierin ge-
legen, dat zij reeds 45 jaar trouw vele dokters, ver-
pleegsters, ziekenhuizen en poliklinieken in de tropen
terzijde staat in het schenkjn van medicijnen, instru-
menten, verplegingsartikel^bn andere medische goe-
deren.

SIMAVI helpt ieder jaar weer zodat dokters en ver-
pleegsters, die onder de meest nijpende omstandighe-
den hun zegenrijke medische werk doen in tropen-
landen op een betrouwbai^»res kunnen terugvallen
en direkt geholpen kunnenworden. Deze dokters en
verpleegsters kunnen op SIMAVI terugvallen, als u
niet terugvalt.

Wanneer u wist hoe groot in sommige tropenlanden
de medische nood is, zou u geen ogenblik aarzelen
te geven wat in uw vermogen ligt.
In 1972 wordt de STMAVT-kollekte gehouden van
10-15 april. Stuurt u de kollektanten niet weg; zij
vragen niet voor zichzelf!

SOLO Wt
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Meubelshow
Op de Tweede Paasdag hield Helmink Woninginrich-
ting B.V. een zeer geslaagde meubel- en tapijtshow.
Velen gaven van hun belangstelling blijk en konden
onder het genot van een kopje koffie vrij en rustig
ronddolen over de ruim 1600 vierkante meter verkoop-
ruimte.

Met zorg was ook nu weer de kollektie, zowel modern
als klassiek, samengesteld zodat voor een ieder elk wat
wils te vinden was. In de showroom achter de winkel
was een pracht kollektie kamerbreed tapijt en tapijt
voor slaapkamers en keukens tentoon gesteld.
Gezien de zeer grote belangstelling is een dergelijke
show beslist voor herhaling gewenst.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Gesprekskring vna de Raad van Kerken

De gesprekskring van de Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg hoopt deze week donderdag 6 april om
8 uur weer samen te komen in het Hervormd Cate-
chisatielokaal. Kerkstraat 15.
Ook zij die voor de eerste keer komen zijn er van
harte welkom!

Gevolgd wordt de handleiding van de landelijke Raad
van Kerken, uitgegeven in verband met de vergade-
ring van het Centraal Komité van de Wereldraad
van Kerken in de maand augustus te Utrecht.
Er wordt ook een landelijke dag voorbereid en wel
op zaterdag 19 aug. te Utrecht.

Speeltuin-
vereniging
Dinsdagavond vond in z^^,,'t Wapen van Vorden" een
oprichtingsvergadering {SKts van een speeltuinvereni-
ging in Vorden. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van
mevrouw Lakerveld en de heren Bakker en Borgonje.
Het initiatiefkomité vond de heer L. de Boer bereid
deze avond te leiden. Deze zette de aanwezigen uiteen
dat het komité in eerst^^tantie gewerkt en gedacht
heeft aan een speeltuin wPplan Boonk. Nadien is men
verder gaan denken en besloot men het hele dorp er bij
te betrekken. Er werd kontakt gezocht met het ge-
meentebesuur (met name wethouder Bannink en ge-
meente-architekt v. d. Broek) die zeer positief reageer-
den op de plannen. Wel was B & W van mening dat er
een officiële vereniging moest worden opgericht. In-
middels had men ook de hulp ingeroepen van de NUZO
(Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties).

De doelstelling is, aldus de heer De Boer, het organise-
ren en het oprichten van vrije speelgelegenheden voor
kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar. Voor
deze kinderen is er bij de sportverenigingen in Vorden,
uitgezonderd de gymnastiekvereniging Sparta, gezien
de leeftijd geen plaats. Deze kinderen zijn dus veelal
aangewezen om op straat te spelen, aldus de heer De
Boer, die voorts mededeelde dat de gemeente terreinen,
materialen etc. beschikbaar zal stellen, mits er dan een
speeltuinvereniging is opgericht. Uiteraard moeten de
voorstellen van B & W wel door de gemeenteraad wor-
den goedgekeurd.

Inmiddels hebben ruim 20 personen zich bereid ver-
klaard zitting te nemen in een voorlopige kommissie.
Uit deze kommissie zal t.z.t. een bestuur worden ge-
kozen. Wel werd tijdens deze vergadering een voorlopig
dagelijks bestuur gekozen onder voorzitterschap van de
heer Van Overbeke en waarin verder zitting hebben
mevrouw Tolkamp en de heer Borgonje. Dit voorlopige
bestuur zal de eerste stappen ondernemen om t.z.t. tot
een gericht plan te komen. De heer De Boer, die, hoewel
er nauwelijks over werd gesproken, achter de schermen
reeds veel werk voor deze oprichting heeft verricht, werd
bereid gevonden zonodig verdere adviezen aan het be-
stuur te verstrekken.

Aktie padvinders
Ook de kleine karweitjes worden niet helemaal ver-
geten. De schoonmaaktijd geeft immers ruimschoots
gelegenheid voor het uitvoeren van alle mogelijke kar-
weitjes aan de Welpen en Verkenners van de Padvin-
derij te Vorden, welke van 6-7 april wordt gehouden.
Onder het motto 'een heitje voor een karweitje en
een knaak voor een taak' hoopt de afdeling weer
f l i nk wat op te halen.

Zoals gebruikelijk gaan de deelnemende meisjes en
jongens in uniform en voorzien van een werkboekje
op 'karwei'. Bij iedereen wordt gebeld en een zegel
afgegeven, onverschillig of een karweitje wordt ge-
daan of niet, zodat niemand een 2e keer wordt las-
tiggevallen.
Het grootste deel van het verdiende geld komt direkt
ten goede aan de deelnemende groepen.

Geslaagd
Te Den Haag slaagde onze plaatsgenote mevrouw
v.d. Wal-Buszkamp voor het diploma Schoonheids-
verzorging B.

Frankering btj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. H. Jansen
10.00 uur ds J. H. Jansen

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur de eerw. heer M. C. W. Smit (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur kand. J. Renkema te Kampen
19.00 uur kand. J. Renkema te Kampen

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)

dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
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 wljkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B 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 konsistoriekainer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: F. H. M. Koopman en M. E. Schelling.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Gerrit Pardijs, 90 jaar, echtgenoot van A.
Maalderink.

Eierzoekwedstrijd
De traditionele eierzoekwedstrijd voor de jeugd op de
Kranenburg eerste paasdag, heeft een rekord aantal
jeugdige deelnemers getrokken. De kommissie had
de groep van 95 kinderen in 2 groepen gesplitst om
de kleinsten ook rustig te laten zoeken.
Vanaf half twee schreef het bestuur van Kranenburgs
Belang die de wedstrijd had georganiseerd, de deel-
nemertjes in. Het was daarna een leuk gezicht om te
zien hoe de kleintjes op het 'Jonkerbosje' naar eieren
zochten.
Na afloop reikte waarnemend voorzitter Wiggers met
een toepasselijk woord de prijzen uit.
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/tors
SUPERMARKT

PRESENTEERT:
•¥•

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Groente en Fruit
CHIQUITA BANANEN

heel kilo slechts 98
Honingzoete Gcrza SINAASAPPELEN *i/\O

vof sap ± 2 kilo 198

Heer/ijke Jaffa SINAASAPPELEN

2 kilo 198
GOLDEN DELICIOUS

2 kilo 139
JONGE SP/N4Z/E

heel kilo slechts 98
Vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN SOEPGROENTE
per bakje 49

JONGE RABARBER

i/2 kilo 59
PANKLARE RODE KOOL

500 gram
39

PAK A 6 STUKS

GEVULDE KOEKEN
VOOR MAAR

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

89

Efke 2e fles

59

Gezinsffes

DRUIVENSAP

wit of rood

nu voor

98

Krat a 24 flesjes

Classe Royaf

BIER

voor

725

Grote pof

KN4KWORST

van 225

voor

198

PCD

PINDAKAAS

jampot

van 725 voor

105

PCD

CHOC. PASTA

ja m pot

voor slechts

79

KERSENBONBONS

PROFITEER NU

OFFLEY SHERRY
VAN 8.45 VOOR

Groot stuk

a 200 gram

CHOCOL4DE

voor slechts

98

Grote zak

vof

EIERKOEKJES

voor maar

79

4 rollen

medicinaal

DROP

van 700 voor

85

Heerlijk

koekje

BOKKEPOOTJES

per pak

89

Pak a 8 repen

Venz

CHOCOLADE

van 745 voor

139

Sun

MARGARINE

2 kuipjes

voor

79

DIT /S GOEDKOOP

Haarversteviger
70 FLESJES VOOR SLECHTS

Cafifornia

TOM4TENSOEP

blik

voor slechts

79

4 in één

CLOSET-

PAPIER

van 720 voor

98

>4rd/ta

D 4 MES-

VERB4ND

85

E/k 2e pak

69

Draagtas

a 24 stuks

Ardita LUIERS

van 450 voor

398

7i/2/iterf/akon

Robijn WAS-

VERZACHTER

van 225 voor

198

W4TTEN-

STAAFJES

pak a 700 stuks

voor slechts

150

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 148
M4GERE SPEKLAPPEN

500 gram 188
HACHEEVLEES

nu 500 gram 328
RVNDERSTOOFL4PPEN

nu 500 gram 338
M4LSE RIBLAPPEN

500 gram 458
ONS BEKENDE SOEPP4KKET

nu 238
BOTERHAMWORST 150 gram 69

PALINGWORST 150 gram 79

BOERENMETWORST 150 gram 89

AMSTERDAMSE LEVERWORST

(alleen aan stuk) 250 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
HEERLIJK CHIPOLATA GEBAK

voor maar

Vrijdag en zaterdag

PAK CHOCOLADE KOEKEN

voor maar

249

89
Brood duurder? Bij ons nog steeds

POPULAIR WIT OF BRUIN
voor maar 85



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van onze dochter
A LINE
B. Koerselman
B. Koerselman-Pardijs
Vorden, 29 maart 1972
Insulindelaan 34

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.
Dick Buunk
Erna Buunk-Eggink
Vorden, april 1972

Te koop meisjesfiets 8-12
jaar, l-pits Buta gasstel
'Ataq', kinderzitje met
tochtscherm, rolschaatsen
Pr. Bernhardweg 26

Te koop g.o.h. bromfiets
Batavus. Ruurloseweg 5
Vorden, na 19 uur

Te koop uitgebreide model
spoorbaan Marklin
De Haar 15, Vorden
na 19 uur

Te koop of te huur ge-
vraagd of in erfpacht:
Vrijstaand huis of boerde-
rijtje wat tot bewoning
verbouwd kan worden.
Niet verder dan plm. l km
van dorp Vorden. Aan-
vaarding in overleg te re-
gelen. Brieven onder no.
1-1 buro Contact

Te koop jonge konijnen
en kinderfietsje 3-6 jaar
Regelink, Warkenseweg 4
Vorden

Gelegenheid tot het inscha-
ren van jongvee
J. J. Spithoven, Vorden
Reeoordweg 6, tel. 2193

Te koop 2 CV bj. 1966
i.g.st. te bevr. na 6 uur
's avonds Prins Bernhard-
weg 15, Vorden

Te koop Rode Ster
eetaardappelen
J. Groot Wassink, Vorden
Wierssebroekweg 18

Te koop jonge konijnen
Rouwenhorst
Almenseweg 37

Te koop eetaardappelen
Trene' bij
H. Broyl, Warken
Rietgerweg 2

Gevraagd: JONGEN
om regelmatig gras te
maaien
Verschuur
Schuttestraat 5

Te koop 12 r.b. nieuw-
melkte koeien, 20-24 liter
melk per dag
Veehandel Vlogman
lel. 05752-1287

J. HARMSEN
en
E. HARMSEN-KIST

Op dinsdag 11 april a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

Vorden, april 1972
Overweg 13

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Kinderen en kleinkinderen

Op vrijdag 14 april
hopen onze ouders en grootouders

/. C. VAN LANGEN
en
A. VAN LANGEN-LAGERWEU

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen:

Johanna en Gert
Belinda
Tamara

Henk en Annie
Bertus
Marga

Vorden, april 1972
Willem Alexanderlaan 6

Receptie van 17.00-18.00 uur in
cafe-rest. Schoenaker,
Kranenburg-Vorden.

Enige en algemene kennisgeving

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

AUGUSTE DOROTHEA MAANDAG
(geboren Kornacker)

in de ouderdom van 84 jaar.

Namens de familie
Hans Kornacker

Vorden, 2 april 1972
'de Wehme', Nieuwstad 44h

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 6
april om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

VOORAL UW

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
april geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

Vorden, april 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
Van Arkel
de sekretarls,
J. Drflfhout

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

FOTO ZEYL.EMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

BLIJF BIJ DE TIJD

KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen
Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
ƒ 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

FNOP erkende rijschool

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

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDR/KSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

Weekend aanbieding

EEN JORZOLINO KEUKENDOEK

uitstekende kwaliteit!

per stuk f 2,25

2 stuks nu f 4,25

UW ZAAK

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

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

EVANGELISCHE OMROEP

Nieuw! K 3 muurverf voor bijna elke
ondergrond, kondensbestendig en blad-
dert niet. Zeer goed wasbaar!

Behang ongekend grote kollektieMAR1 EMS
Wapen, en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden
Sadolins en Bondex

uit voorraad leverbaar

Marmoplast tweekleurenverf
u weet wel die van de TV
bij ons voorradig!

Nadio ff 34,95
In boetiek-stijl.

Jong en aktueel.

GARANT-SCHOENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

A.s. zondag (bekerwedstrijd)

VORDEN 1

SP. TERWOLDE l

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

Me/s/e,
ga je d/f /aar de schoof ver/aten

en zoek je een leuke baan, waar je
je hele leven plezier van zult hebben
kom dan eens bij ons kijken
(b. v. in de paasvakantie).

Naast een goed loon bieden we je:
een premie spaarregeling,
voor meisjes van 15 jaar een opleiding voor
het VOC-diploma,
voor ons personeel voordelige aankoop van stof

Al met al de moeite waard om eens
inlichtingen te vragen bij

Confectie-

bedrijf LAMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden
Telefoon 1971 na 18.00 uur telefoon 1708

Grote verkoop
WJj komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 70 april

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van kletn tot ds allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtapetjes, inotoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, Ijzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculadera diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

2 ROLLEN BESCHUIT van 82 voor 69

l fles Spar CASSIS 109

Pot Spar JAM 900 gram van 209 voor 188

Fles CHOLATTI van 84 voor 75

Spar THEEZAKJES van 90 voor ..., 69

Litersfles APPELSAP van 98 voor 69

Blik BAMI of NASI 179

8 PANKY WAFELS 69

Spar ONTBIJTKOEK van 99 voor 89

150 gram GEKOOKTE GELDERSE WORST 89

Hoy ROOKWORST van 125 voor 108

150 gram GEBRADEN GEHAKT 68

Blik MF DOPERWTEN 75

Pot KOMKOMMERSCHIJVEN 79

500 gram JONGE KAAS . 279

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BI J'DR SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

ZONDAG 9 APRIL

orkest

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

CORDIA

BAKS



jcc -
tefreti va** de ongeinfcfat

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

In de modekleuren, water- en wind-

dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

f BARENDSEN
Zutphensewcg - Telefoon 05752-1261

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Zaterdagavond a.s.

organiseert de

Buurtvereniging Delden
een opdrachtenrif

aanvang 7.30 uur

Café 't Zwaantje - Deelname vrij

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN 0\ BELLEN

PETIT RESTAURANT

VORDEN

vraagt met spoed

2 FLINKE MEISJES

normale diensten, weekends vrij

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Profijtaanbiedmqr!

Droogmolen
uitvoering: lichtmetaal, drooglengte
plm. 35 meter. Kompleet met
grondanker

49.95

Swinger
met zelfsluitend deksel, uitvoering:
kunststof, kleuren rood en geel, in-
houd 40 liter, ideaal voor afvalton,
keukenafval of wasbox.

Normaal 10,95 nu
7,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

's Avonds meubels kopen, kan dat?

JA
Elke vrijdagavond

Meubelavond b/j:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TfcL.OB?^ 1514

Algemene Nederlandse Bond voor
de Bouw- en Houtnijverheid

Gelegenheid tot inlevering van 25
vakantiebonnen voor de feestdagen
op

dinsdag 77 april
van 19 tot 20.30 uur

De penningmeester,
Berend van Hackfortweg 22, Vorden

hoog loon

Gevraagd:

WINKELMEISJE

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Voi-den - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Dankbetuiging
Mogen wij langs deze weg onze dank zeggen,
aan het wel doen ontstaan van een verharde
Waarlerweg. Veel dank aan B&W, gemeente-
architekt v.d. Broek, heer Puiman, waar goede
samenwerking mee was.

Dank aan hen die ons financieel hebben ge-
steund. Dank aan hen, die ons hebben gehol-
pen met het vervoer van puin en het inmaken
daarvan door buurt, vrienden en bekenden.

De deklaag ligt erop, nu de slijtlaag nog en de
bermen bijwerken.

Maar al vast heel veel dank namens

de vijf Waarlerweg-bewoners

SIM4VJ-KOLLEKTE

voor medische hulp in de tropen,
van 10—15 april.

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER!

HELPT SIM AVI HELPEN!

Peggy f 44795
Vervaardigd
uit duurzame

kalfssuède.
Favoriete kleur:

antiek rose.

GARANT-SCHOEN EN

WULLINK
VOORAAN IN SOiTOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

VOOR:

naar:

alle bekende merken

DJEPVRIESK4STEN
EN -KISTEN

KOELKASTEN
in diverse uitvoeringen en prijs-
klassen

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

Mevrouw de Wilde /r
zoekt een flinke

zelfstandige werkster

voor 4 of 5 halve dagen per weck

Rijksstraatweg 67, Warnsveld, Tel. 05750-6627

Geachte
adverteerder
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg ar
daarom voor uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) 4an ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

GEVRAAGD:

NETTE SERVEERSTER
of
LEERLING SERVEERSTER

5-daagse werkweek
zondags vrij

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
Dorpsstraat 10 - Vorden , Tel. 05752-1391

LEE COOPER

CORDUROY JACKS

EN PANTALONS

(met uitlopende pijpen)

Verkrijgbaar bij

RAADHUISSTR., VORDEN

huishoudprodukten
In ons bedrijf te Vorden
hebben wij plaats voor

* EEN COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF ASSISTENT

deze funktionaris dient te beschikken over een
middelbare schoolopleiding, liefst met handels-
korrespondentie Nederlands en Engels.

Bij gebleken geschiktheid bestaan voor deze
funktionaris in ons bedrijf interessante toekomst
mogelijkheden.
Leeftijd 24-35 jaar.

* MAGAZIJNMEESTER
Deze funktionaris zal worden belast met de lei-
ding van ons centraal-magazijn.
Leeftijd 25-40 jaar.

* K4NTOOR4SSISTENTE
voor onze afdeling boekhouding.
Leeftijd 17-22 jaar.

Opleiding liefst MEAO- of Mulo-nivo.

Telefonische inlichtingen over deze funkties
kunt u verkrijgen onder tel. nr 05752-1773
afd. personeelszaken tot 17.00 uur
of buiten werktijd onder nr 05752-2023 of 1921

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

T shirts
vanaf f 5,95

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandfcl

steeds doeltrefftndi

Zutphenseweg Vorden



TWEEDE BLAD CONTACT - 6 APRIL 1972

Bomen in Oost-Gelderland

Van de fluweelboom,
de appel en psalm 68

Dit artikel
is een

Contact-Special

Spitse bladeren en grote vruc'ht«'"kol-
ven, die 's winters blijven zitten, zijn
kenmerkend voor de fluweelboom.
Rechts de fluweelboom bij KI. Addink.

Fluwelig zacht voelen de jonge, donzigbehaarde twij-
gen en de karmijnrode vruchtenkolven aan van de
sierlijke tuinboom, die Rhus typhina wordt genoemd
of op z'n Hollands: de fluweelboom. Behorend tot de
familie der pruikeboomachtigen (de Anacardiaceae),
schijnt Typhina getooid te zijn met een prachtige,
symetrische pruik, die zij omtrent oktober-novembcr
afzet. Heel de zomer door pronkt de boom met z'n
frisgroene, spitse vmgervormige bladeren, die u doen
denken aan ruisend riet. In juni-juli steekt de flu-
weelboom geel-groene bloemen in haar pruik. En
vanaf augustus-september heeft Rosa Fluweeltje om
zo te zeggen „de krulspelden in" in de vorm van
rosa-rode, paarsgloeiende tot karmijnrood kleurende
kolven, die praktisch de hele winter door tussen de
kale takken blijven zitten.
Het is een heel apart, geenszins zeldzaam boompje,
dat ook in onze Achterhoek nogal eens wordt aange-
troffen. Mevrouw A. Dijkman uit Vorden (wonende
Klein Addink, waar die grote tweelingbeuken staan
- vroeger waren het er drie) bracht de boom ca 12
jaar geleden mee uit Zelhem. „Als de deelnemers
(sters) aan de 8-kastelentocht daar langs fietsen",
zegt ze, „wijzen ze elkaar vaak op deze boom."
Ook de heer E. J. Kamperman, Veldwijkerweg, heeft
enkele van deze vlot opschietende struiken in z'n
tuin, naast het huis. Daar is de detailfoto van geno-
men waarop de vruchtenkolven nog beter te zien
zijn.

De fluweelboom stamt uit het midden en oosten van
Noord-Amerika en is vandaar omtrent 1622 naar
Frankrijk gebracht. Deze kleine boom ben ik van
m'n jeugd af genegen geweest, ik noemde haar (naar
een kinderboekje dat ik bezat) Rosa Fluweeltje.
Een oud-oom van ons sprak overigens volkomen on-
duidelijk van „de palmboom van het westen". Laten
we even bij deze oom stil blijven staan. Berendoom
was een steile, gereformeerde boer, gekleed in luster,
in duffel of zwart laken, met een hoog zijden petje
op, een schitterbril en in het bezit van onuitspreke-
lijk-vrome en plechtige hangwangen, a la Verkuyl,
maar - zo mogelijk! - nog iets inniger, 's Zondags
fietste hij tweemaal naar de kerk. Dan had hij een
nietsziende „witte" blik in de ogen en groette nie-
mand op de weg. Hij ging naar het zogenaamde
„Schuttenkerkje" met de ca vijftien „steevaste" be-
zoekers rondom de geel en bruin geverfde houten
broek. Daar klommen, als er geen preeklezen was,
zondags én in de week de in het zwart geklede pre-
dikheren op, mannen, vaak met een edele blik en een
vriendelijk gelaat, maar om onduidelijke redenen,
eenzijdige donderaars van verdoemenis en toorn. (Ze
predikten gedurig over de zonde en staken het niet
onder stoelen of banken dat ze er voor honderd pro-

cent tégen waren.)
Hoewel wij bijna twee generaties in leeftijd verschil-
den, zocht ik hem nog al eens op, vooral om zijn
uitspraken over bomen waarmede hij de mensen ver-
geleek. Het gebeurde dat ik binnenkwam - en minu-
tenlang stilstond bij de deur. Berendoom was bezig
overluid de achtenzestigste psalm te lezen, dat mach-
tige lied van geweldige, tegengestelde verschijnselen:
bultige bergen, woeste stieren, strijdwagens, vluch-
tende koningen, duiven met goud- en zilverglanzende
vleugels, zangers en muzikanten, schitterende vorsten
en van „de God van volkomen zaligheid". Berend-
oom las deze psalm vaak. Hij had hem blijkbaar no-
dig om de rug van het geloof recht te houden in de
harde en scherpe wind van de twijfel, die ook hem,
palmboom in de zuivere leer, schudden kon. Een
wonderlijke psalm overigens, en een melodie met een
merkwaardige historie, Een kermismelodie.

Calvijn nam haar mee van Straatsburg naar Genève.
Bach gebruikte haar later, enigszins aangezet, in zijn
Matteuspassion. De Hugenoten marcheerden er op
en de geschiedschrijver meldt: „als de soldaten van
de Roomse koning het maatge^id en het gezang van-
de psalm hoorden, zo vreesd^Bzij en beefden, daar
het hun voorkwam als de bazuinstoten van het
laatste oordeel". Toen Berendoom eens terugkwam
van een politieke vergadering had hij dr. Abram Kuy-
per „de klokkenist der kleyne luydcn" horen beslui-
ten: „En laat ons nu de krii^isalm aanheffen: De
Heer zal opstaan tot de strijdj^pj zal Zijn haters wijd
en zijd, verjaagd, verstrooid doen dolen". Op een
zeker moment was de deklamatie van Berendoom ten
einde. Zonder op te zien zei hij: „Hè, jongen! stao
daor niet stief als een iep. Voor 't zelfde geld of gra-
tis kun je ook zittende luisteren. Heb je 't gehoord?
Acht gegeven als een triles op 't aanrommelende oor-
deel? De storm die de bomen doet wanken en zwan-
ken als drenkende kerels? Waar de boom valt daar
zal hij wezen. De nederige boom wordt verheven. De
trotse bomen, pronkende in het midden van d'aarde
worden afgehouwen, hun tronk blijvende in de aarde,
maar gebonden met een koperen keten tot aan het
tedere gras."
Wat kan een jongen op zo'n rede aan zinnigs ant-
woorden? Ik vroeg: „Wat is een triles?" Hij ant-
woordde: „Een triles, is een beef-essen. En een beef-
essen is 'n zachte essen, een soortement peppel waar
je geen kromme dissel van kunt maken, omdat 't
vrakkig holt is. En now zal ik oe de palmboom van 't
westen laten zien". Het was een heel andere fluweel-
boom, dan op onze foto's staat, een boompje met diep
ingesneden bladeren. Van een beduimeld papier las
hij: „van de variëteit Laciniata, welks bladeren glim-
mend groen worden, van onderen grijsgroen, welks

twijgen teder zijn, melksap bevattende, zacht behaard.
Wordt niet groter dan 12 meter, op schaduwachtige
plaatsen slechts 6 meter". Ineens keerde hij zich om
en verdween abrupt in het donker van de deel. Wat
was er gebeurd dat hij, weer tijdens het lézen, had
opgemerkt en dat ik niet had gezien? Zijn zoon was
thuisgekomen, van wie bekend was dat hij vaak
vrouwen uittekende.
Zoals me later werd verteld, had Berendoom zo'n te-
kening gevonden: van een vrouw, die zoonlief had
vergeten aan te kleden. Dit keer wenste de zoon een
kostuum met twee rijen knopen alsmede grijze slob-
kousen, hetgeen Berendoom als een wereldgelijkvor-
migheid van de eerste orde voorkwam. Hij beleerde
de twintigjarige jongen met zachte stem, maar von-
kenschietende brilleglazen. En toen dat niet hielp
sprong oom wanhopig de bomen in. Zijn zoon, zo hij,
moest niet zijn als de hoge bomen des wouds, die
daar groeien zonder orde, kuiture of kweking en
enkel vruchten afwerpen die door de dieren van het
bos kunnen worden gegeten. Hij moest een nederige
appelboom zijn, niet willende opgroeien tot opmer-
kelijke hoogte, maar zijn takken uitspreiden en vruch-
ten voortbrengen, die liefelijk zijn om te zien en ver-
kwikkend van smaak. ^Hs de hooggeleerde, eer-
waardige en godvruchtige^zeventiendeeeuwse predi-
kant had gedicht: „Den appelboom keert af de heete
soi i iu l l v ückt door 't groene loof en voedt
door syne vrucht, Soo kan den sondaer ook gcna*)
by Jesus halen, Als hij^n voedsel of, verhit, om
schaduw sugt". ^p

Later verkreeg ik de boeken van deze dominee d'Ou-
trein, gedrukt in Gotische letters en handelende over
de meest uiteenlopende onderwerpen. Sommige gaan
over de zonde. En hoewel ik in dit onderwerp niet
gespecialiseerd ben, wil het mij toch voorkomen, dat
het met grote kennis van zaken ter tafel werd ge-
bracht. Keren wij op onze schreden terug en richten
wij de blik op Malus, de appel. Inderdaad een ne-
derige boom. Laag van stam, in de breedte groeiend
en zodoende een groot vlak van zondoorsprenkelde
schaduw biedend, waaronder van alles nog kan
groeien.
In tegenstelling bijvoorbeeld tot de zwarte schaduw
van de beuk, waaronder nauwelijks levensgroei mo-
gelijk is. Een appel is voedsel voor de mens, voedsel
en drank tegelijk. Nemen we een goudreinet, er zal
nauwelijks ter wereld een vrucht te vinden zijn, die
zo verkwikkend is, zo voedzaam en toch niet dik
maakt. Ik wil daarbij niet tekort doen aan andere
namen, als Cox d'Oranges, Notarisappels, James
Grieves, Jonathans, Golden Delecious, Sterappels en
Yellow Transparent, om enkele rassen, resultaten van
kruisingen te noemen.

De bloeitijd van de meeste appels is mei-juni, ook van
de sierappels Malus floribunda, die rose bloeit terwijl
er ook purperblocmige bestaan. Het is bekend dat de
appel niet alleen betekenis heeft als tafel fruit of „ver-
s tandig snoepgoed", maar ook in de dranken- en kon-
servcnindustrie een behoorlijke plaats inneemt. Niet
in gelijke mate geldt dit voor Pyrus, de peer, maar
de vrucht daarvan is niet minder verwikkend en
dorstlessend. Pyrus heeft vertegenwoordigers, die een
behoorlijke hoogte bereiken. De bloemen van Pyrus
Communis (L) zijn wit en zitten in groepjes van 6 tot
10 bijeen. De bladeren zijn aan de bovenkant don-
kcgroeri en glanzend, aan de onderkant lichtgroen.
Dit geldt ook voor de appel, maar diens blad is meest-
al iets scheefvoetig, vroeg behaard en ruw van opper-
vlak. Ongeveer veertien dagen voor de bloei vindt
de bladontluiking plaats. In Limburg kon men dik-
wijls perebomen bewonderen, weerszijden van de
weg, onder andere bij Wijlre, onder Valkenburg. De
vrij zware bomen zijn hier onlangs gekapt. Over kap-
pen gesproken: de konklusie van een marktonder-
zoek, gedaan op last van de minister van landbouw,
luidt: van de 24.000 ha appelboomgaarden moet on-
geveer de helft verdwijnen, van de pereboomgaarden
wordt een halvering van 8.000 tot 4.000 ha aanbe-
volen. Vervolgens zou het produkt een betere ver-
pakking moeten verkrijgen, dus nog een beter ver-
kopeade verpakking dan y.ijn eigen dikwijls zeer fraai
gekleurde jasje. Vooral de Nederlandse man, aldus
het rapport, moest meer appels eten en zijn vooroor-
delen tegen dit voedzaam, verkwikkend, niet dikma-
kend voedsel opzij zetten. Het eten van een appel
met schil, goed gewassen, wordt behalve dan aan
tafel , vaak beschouwd als „een gewoonte die niet zo
goed staat", wat een onzin!
Ik heb een dominee gekend die weliswaar niet zo
goed kon preken, maar die, terwijl hij door het dorp
fietste, krachtig van een appel beet. Misschien is dat
een te letterlijke opvatting van de oproep: „worden
als een kind", maar de man kan bij mij geen kwaad
doen.
Terug naar de appel. Het hout van Malus heeft een
lichtrode kleur, terwijl de kern roodbruin is. Het
wordt om zijn hardheid gebruikt voor de vervaardi-
ging van houten schroeven, alsook in de wagen- en
carosseriebouw. Als de winter is vergaan en Thialf
definitief op de aftocht is gedwongen, bloeit in de
meimaand deze gedoomde, struikachtige boom uit
West- en Zuid-Europn, in donkerroze en purper,
lichtroze of wit, overal, maar het meest in de Betuw-
se landauwe, ten teken „dat de zomer nabij is" en
het leven overwint.
*) In 't boek van ds. d'Outrein staat: „'t bey bij Jesus
halen".

HENRT VAN DORSTEN

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
DIRK WILLEM
Wij noemen hem E RW IN
H. Broekman
H. J. Broekman-Ruesink
Jolanda
Jeroen
Vorden, 4 april 1972
Het Hoge 78
Tijdelijk adres: Verenigde
Ziekenhuizen, afd. Coe-
hoornsingel te Zutphen
Gevraagd een hulp voor 2
morgens, 2 middagen of l
dag in de week
Brieven onder nr. 1-2
buro Contact
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

Ie soort Parana Pine wand-
schrootjes, inkl. btw 78 et p.
str. m. gehaald en betaald

HEIJINK
Doe 't Zelf Centrum
Hengelo G bij de kerk

SPECIALE AANBIEDING !

TUINSTOEL
IN FLEURIG DESSIN

licht en degelijk uitgevoerd, met een
voortreffe/ijk zitcomfort

In plaats van t 26,— voor

slechts f 19,95
Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

Vergadering
De Vordense Marktvereniging trad woensdagavond
in zaal Smit weer op als 'weldoener' voor verenigin-
gen en schoolbesturen. Uit de opbrengst der verloting
werden de volgende bedragen uitgekeerd:
chr. landbouwschool f 100, de landbouwhuishoud-
school f 50, het Groene Kruis f 150, rk maatschap-
pelijke gezinszorg f 50, nutskleuterschool f 100, bijz.
kleuterscholen f 200, rk kleuterschool f 50, openbare
kleuterschool f 100, Bond van Plattelandsvrouwen
f 100, KPO f 50, Jong Gelre f 150, Stierener. Delden
f 60, Jongveekeuring Distrikt 4 f 60. Schapenfokver.
Vorden e.o. f 40. Bijenver. De Macht van het Kleine
f 60, Bijenver. Tot Nut en Genoegen f 30, Rijver. De
Graafschap f 75, Bedrijfsverzorgingsdienst f 150,
Gem. rattenbestr. f 40, Zwembad Tn de Dennen f 100
Recognitie Marktterrein f 50, Wegenfonds gem. Vor-
den f 500,-: totaal f 2265,-

Penn. Klein Brinke mocht een batig saldo meedelen.
Aftredende bestuursleden de heren v.d. Wal, Wun-
derink. Koning, Wuestenenk en Wolters werden her-
kozen. Tot leden der kaskommissie werden benoemd
de heren Rossel en Norde.
Voorzitter Wuestenenk verwelkomde aan het begin
der vergadering de aanwezige leden en dankte de
marktmeester de heer Klein Tkkink voor zijn goede
werk in het afgelopen jaar verricht.
Het bestuur sprak er zijn teleurstelling over uit dat tal
van verenigingen welke een subsidie toegewzen kregen
niet ter vergadering aanwezig waren om hun bijdrage
in ontvangst te nemen.
Afgevaardigden van de wel aanwezige verenigingen
dankten het bestuur voor het hun toegewezen bedrag.
Tenslotte werden een aantal niet afgehaalde prijzen
van de Vordense Marktverloting onder de aanwezigen
bij opbod verkocht.

LEDENVERGADERING THUIS BEST
De woningbouwvereniging Thuis Best hield een le-
denraadsvergadering. Na het welkom door voorzitter
v. d. Broek, vroeg de heer Ploeger namens de ledcn-
raad het woord. Hij wilde benadrukken dat het feit
dat de ledenraad hiervoor in kleinere kring bijeen-
gekomen was, ten doel had de samenwerking tussen
bestuur en raad nog beter tot zijn recht te doen ko-
men. Hij was van mening dat in deze ook het be-
stuur al enkele stappen had ondernomen. De voor-
zitter dankte de heer Ploeger voor zijn opmerkingen.
Hierna gaf hij het woord aan de heer J. Gerritsen,
penningmeester, die een interim financieel verslag
voorlas. Moewei er nog geen difinitieve cijfers over
het jaar 1970 bekend zijn. was hij wel van mening
dat de exploitatie van het woningbezit volgens de
wettelijke regels is geschied. Hij hoopte spoed ii' een
definitief verslag aan de ledenraad te kunnen toe-
komen. De ledenraad dankte bij monde van de heer
De Boer de penningmeester voor zijn uiteenzetting.
Hierna ontstond een levendige diskussie over enige
door het bestuur ingebrachte beleidsnota's. Ook kwam
vanuit de vergadering de wens naar voren om bij
bouwplannen meer inspraak van de zijde van de
vrouwelijke leden van de raad.

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

Maandagavond l O april

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 UUR



Woont u modern,
of houdt u van antiek?

velour; doree is er
goed voor. Een meesterlijk gordijn

voor gezellige mensen.
Komt u maar kiezen uit tientallen

gloedvolle kleuren!

WONINGINRICHTING

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

Speciale aanbieding !

JONGENSBLOUSES

alle maten f 7,50
geruit, gebloemd en effen

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

R TUIN
HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

HENDRIK-JAN
DE TUINMAN
GEEFT TIPS VOOR
KNUTSELEN EN
BOUWEN
IN EIGEN TUIN.
Een boek met een unieke
inhoud voor elke tuin-
liefhebber.
De prijs is slechts Q80

Dit boek mag in geen enkele tuinbibliotheek ontbreken.

GEflS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

6 en 7 april - Aktie
EEN HEfTJE VOOR EEN KARWEITJE

door Welpen en Verkenners

uit Vorden

Grote klussen even telefonisch berichten bij:

B. Turf boer, Insulindelaan 18, Vorden, tel. 1298

Gevraagd:

metselaar
Aannemersbedrijf

J. Bijenhof & Zn
Zutphenseweg 66 - Vorden - Telefoon 1524

lPORT
Voetbal

\m\LW

ZUTPHEN-VORDEN 4-1
Vorden nam in deze wedstrijd een voorsprong na een
kwartier spelen toen de Zutphen doelman de bal half
raakte en Hengeveld de bal in het doel schoof.
Vink maakte spoedig gelijk 1-1« waarna in de 25e
minuut de stand 2-1 werd na een hevige scrimmage
voor het doel van Vorden. Vink maakte nog voor de
rust 3-1. Na rust viel er niet veel meer te genieten
het werd nog 4-1, vlak voor tijd.

VORDEN (ZATERDAG)-SSS E 2-2
Vorden nam door Sloetjes een 1-0 voorsprong in de
20e minuut. Mekkers scoorde tegen 1-1 en Vorden
kwam onder druk te staan. Ondanks dat was het toch
Vorden dat weer een voorsprong nam door Ropzen-
daal doch vlak voor tijd werd het 2-2

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Bekerwedstrijden om de GVB-bokaal. Vorden l—Sp.
Terwolde 1; RKZVC 2 Vorden 2; Vorden 3—Varsse-
veld 5; Vorden l zaterdag—Socii 3.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJ DERS
De Graafschaprijders organiseerde 2e paasdag een rit
waarvoor liefst 60 deelnemers waren. Na afloop reik-
te de heer Klein Brinke de prijzen uit die waren:
Motoren: l Tuitert, Harfsen; 2 Evenhuis, Borculo.
Bromfietsen A klasse: l Stundebeek, Almelo; 2 H.
Woessink, Harfsen. B klasse: l Regelink, Vorden.
Auto's A klasse: l Veldhuis, Wijhe; 2 Visscher uit
Wapen veld. Auto's B klasse: l Egberts, Zutphen
2 Roelvink uit Deventer.

Onlangs hebben enkele Vordenaren plannen ontketend
om te komen tot een supportersvereniging voor de
plaatselijke motorcoureur Jan Oosterink. Huis aan huis
werd een stencil verspreid met een beroep op de Vor-
dense bevolking zich als lid aan te melden.
Inmiddels hebben zich ruim 50 personen aangemeld,
aanleiding voor de initiatefniemers om binnenkort een
vergadering te beleggen en een bestuur te kiezen.
Overigens heeft Jan Oosterink Eerste Paasdag deelge-
nomen aan de tweede nationale kampioenscross in
Roden (Drente). In de eerste manche werd Oosterink
8e; in de tweede manche vijfde met uiteindelijk een
zesde plaats in de eindrangschikking wat hem 23 pun-
ten in het klassement opleverde. Tweede Paasdag was
Oosterink van de partij in Oldebroek en legde daar
beslag op de derde

Na 25 jaar voorzitter van de afdeling Gelderland der
KNMV te zijn geweest is de heer J. van Dongen dezer
dagen afgetreden. Als zijn opvolger werd gekozen de
heer J. Rouwenhorst, ^^dusver sekretaris van de af-
deling Gelderland en tdH^s sekretaris van de Vordense
auto- en motorclub De Graafschaprijders. De heer D. J.
Denneboom uit Harfsen werd gekozen tot sekretaris
van de afdeling Gelderland.

De aktieve crossafdeling van de Vordense auto- en
motorclub De Graafschaprijders heeft voor dit jaar weer
veel op het programma staan.
Voor de betrouwbaarheidsritten tellen de volgende ritten
mee, waarvan de 5 beste prestaties beslissend zullen
zijn voor het clubkampioenschap. Dit geldt zowel voor
de junioren als de senioren. De nog te rijden betrouw-
baarheidsritten zijn: 15 april Bakkeveen; 30 september
Nij verdal; 7 oktober Meppel en 14 oktober de Oost-
Gelderlandrit. Vier ritten t.w. in Appelscha, Nij verdal,
Varsseveld en de Overijsselrit zijn reeds verreden.
Voor de onderlinge crosswedstrijden van De Graafschap-
rijders zijn de volgende data vastgesteld: 22 april; 6
mei; 20 mei; 3 juni; 22 juli; 19 augustus en 9 september.
Deze wedstrijden worden verreden op het circuit Del-
den. Ook hier tellen de vijf beste prestaties zowel voor
de A- als de B-klasse. De A-klasse zal dit jaar bestaan
uit alleen startbewijshouders cross. In de B-klasse rij-
den alle andere rijders.
Voor de beste totaalprestatie uit de betrouwbaarheids-
ritten en de cross wordt de Delden Trophy beschikbaar

geseld. Het crossbestuur zal bij voldoende belangstelling
van de zijde der rijders een onderlinge zijspanwedstrijd
organiseren. Verder zullen er nog onderlinge clubwed-
strijden tegen de Hamac uit Harfsen plaats vinden. In
Harfsen wordt gereden op woensdag 17 mei en zondag
22 oktober. De wedstrijden in Vorden vinden plaats op
woensdag 7 juni en woensdag 2 augustus.

Vissport
Door het pootvisfonds van de Berkel waarbij o.a. ook
de hengelaarsverenig-ing De Snoekbaars uit Vorden is
aangesloten, is dezer dagen voor de eerste maal een
hoeveelheid vis uitgezet in enkele gedeelten van de
nieuwe veengoot. Een en ander in overleg met het be-
stuur van het waterschap Baakse Beek.
Het bestuur van het pootvisfonds van de Berkel was
hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter terwijl
ook enkele bestuursleden van De Snoekbaars aanwezig
waren. Er werd in hoofdzaak voorn, waarbij meerdere
grote exemplaren, uitgezet. De vis werd geleverd door
de fa gebr. v. d. Berg uit Genemuiden en verkeerde in
goede konditie.

Door de besturen van bovengenoemde vrreni,<;ingen werd
de hoop uitgesproken dat de vervuiling van de veen-
goot thans definitief voorbij is. Genoemde besturen doen
dan ook een dringend beroep op een ieder medewerking
te willen verlenen aan het schoonhouden van dit water
zodat vissterfte, wat verleden jaar enkele malen voor-
kwam, in de toekomst tot het verleden zal behoren.

Damrubriek
zwart

'"""rsffft* - ••" -sssss* '///S*

wit

Een prachtig voorbeeld van de valluikslag kwam voor
in een wedstrijd tussen de Nederlander Mui en de Belg
Geenen (zie diagram). De Belg die met zwart aan zi-t
was speelde 13—18? waarna wit de valluikslag uit-
voerde door 28—22, 17x28, 26x17, 11x22, 31—26, 22x31,
26—21, 16x27, 37x26, 28x37, 42x2.
Deze week 2 problemen:
1. Zwart 6 schijven op: 9, 16, 18, 23, 28 en 31.

Wit 6 schijven op: 26, 32, 37, 38, 42 en 48.
2. Zwart 6 schijven op: 11, 19, 21, 23, 24 en 25.

Wit 6 schijven op: 28, 32, 33, 35, 40 en 45.
Voor beide geldt w i s p e e l t en wint. Oplossingen in de
volgende rubriek.

Zaterdagmiddag werden in het Jeugdcentrum te Vor-
den de laatste wedstrijden van de voorronden om het
distriktskampioenschap (distrikt oost) gespeeld. Op
één na zijn thans a^c finalisten bekend die in het na-
jaar zullen meedin^B naar de titel.
De eindstanden in de verschillende groepen zijn (de no's
één en twee gaan over naar de finale):
Hoofdklasse groep 1: 1. C. Jurriens (Dios Eibergen);
2. J. W. Koerselman (Denk & Zet Laren).
Groep 2: 1. F. v. d. Broek (Dios Eibergen); 2. W. Lueks
(Denk & Zet Laren).
Groep 3: 1. B. Nijenhuis (DCV Vorden); 2. A. Ottink
(Dios Eibergen).
Eerste klas groep 1: 1. en 2. J. Huisjes (Dios Eiber-
gen) en G. Zijlema (DVD Doetinchem).
Groep 2: 1. en 2. F. Mullink (DCH Hengelo) en L. Rib-
bers (Dios Eibergen).
Groep 3: 1. R. Kampman (NAV Warnsveld); 2. 3. en 4.
W. Kral (ZDV Zutphen); U. Borkend (Dios Eibergen);
J. Hoenink (DCV Vorden). Deze drie spelers zullen in
een halve kompetitie uit gaan maken wie in deze groep
uiteindelijk de tweede finalist gaat worden.

Inmiddels zijn de halve finalisten bekend in de strijd
om de bekerkompetitie voor viertallen (dat volgens af-
valsysteem wordt gespeeld). Het zijn: ADC uit Aalten;
Vadac uit Varsseveld; DVD uit Doetinchem en DIOS
uit Eibergen.

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV uit Vorden

werden de volgende wedstrijden gespeeld: Heuvink—
Harmsma 2—0; Hulshof—Wansink 2—0; Nijenhuis—
Smeenk 0—2; S. Wiersma—Grotenhuis 2—0; Ter Beest

W. Wassink O 2; Hoenink—Rossel 2—0; Esselink
Lamers l—1; J. Wiersma—Oukes 1—1.

In de grote zaal van het Jeugdcentrum te Vorden werd
woensdagmiddag een schooldamtoernooi gehouden waar-
aan door vijf scholen werd deelgenomen t.w. bijz. school
Het Hoge; openbare lagere school dorp; Prinses Juliana-
school Wildenborch; r.k. school Kranenburg en de
school te Medler. Evenals voorgaande jaren werd dit
toernooi ook nu weer gvor^anisi-iTd door de plaatselijke
damclub DCV namens welke vereniging voorzitter J. F»
Geerken de jeugd verwelkomde. Zowel bij de jongens
als de meisjes kwam elke school uit met één vijftal.
Het geheel stond onder leiding van de heer H. W. Ks
selink.
l', i j (U: jongens won op overtuigende wij/c het team van
< ' e bij^ school Het Hos;* ' ; '1. <>p i -nba r r school dorp; ."..
Wildenborch; 4. Kranenburg; 5. Medler.
r, i j de meis jes won het vijftal van de openbare school

2. Medic i ' ; ;!. Het Ho-e; 4. Kranenburg; 5. Wil-
aenborch.
L it handen van de he<T Ccerken mochten hierna de
ji.invoerders van de versi l iücnde scholen de prijzen in
< n vangst nemen. Namens het. onderwijzend personeel
bracht de heer Mackaay (hoofd van de Prinses Juliana-
school) de organi." > :ank voor deze sportief rn
spannend verlopen

Touwtrekken
Het vierde en tevens laatste indoortoernooi van de
NTB-winterkompet i t i e \ \crd gehouden in manege Rul-

le Buurse en d door de TTV Ruk en
Trek. De belangstelling was zeer groot want behalve
de vele supporters die aanwezig waren, hadden 25 ploe-
gen ingeschreven die in spannende wedstrijden elkaar
de punten probeerden afhandig te maken.
Na een enerverende strijd hebben de achttallen van
Buurse (catch), Warken (720 kg), TTV Vorden (640
kg) eri TTV Vorden (560 kg) de kroon op het werk
kunnen zetten door het kampioenschap te behalen van
de winterkompetitie touwtrekken seizoen 1971—1972.
Het pad van de nieuwe titeldragers ging ditmaal niet
over rozen want er moesten zelfs een aantal beslissings-
wedstrijden worden getrokken waarin de teams al hun
reserves moesten aanspreken.
Buurse moest in de catch-klasse geweldig strijd leveren
tegen Noordijk maar uiteindelijk wisten de organisato-
ren van dit geslaagde toernooi de mannen van Noor-
dijk over de streep te trekken. Daarvoor had Buurse
reeds afgerekend met Holten.
Behalve de zware strijd in de catch-klasse, ging het
ook in de 720 kg klasse niet van een leien dakje. Jonge
Kracht uit Meddo dat 2 punten voor stond op Warken
kwam met laatstgenoemde gelijk omdat in deze ont-
moeting Warken de sterkste bleek. In de beslissings-
wedstrijd kwamen de Warnsvelders als overwinnaar
tevoorschijn.

Zelden was de animo voor de 640 kg klasse zo groot.
Hier kwamen meer dan 15 teams in aktie. De TTV Vor-
den was deze avond wel in topvorm maar Heure was
nog beter en liet alle tegenstanders „voor de bijl" gaan.
Noordijk A en Neede probeerden ook om Vorden door
de knioeën te laten gaan, dit lukte gedeeltelijk maar
dankzij 6 punten voorsprong konden de Vordenaren toch
de kampioensvlag hijsen.
In de 640 kg B-klasse ging het ook bijzonder hard. Buur-
se dat 2 punten voor stond, moest tegen de grote rivaal
r.athmen A het hoofd buigen waardoor de eindstand ge-
lijk werd. In de beslissingswedstrijd kwam Bathmen A
zegevierend uit de strijd.

In de 640 kg C-klasse had Eibergen A (Jong Gel re) al-
leen konkurrentie van Diepenheim maar wist uitein-
delijk alle acht punten binnen te krijgen en eindigde
daardoor ook bovenaan.
De drie hoogstgeklassecrden in de 640 kg klasse A, B
en C moesten tenslotte nog een aantal beslissingswed-
strijden trekken om de beker waarbij Vorden A win-
naar werd.
In de 560 kg A-klasse had Vorden zich al zo'n grote
voorsprong opgebouwd dat geen enkele tegenstander dit
achttal nog kon benaderen. Zelfs het feit dat Warken
alle ontmoetingen won kon de Vordenaren niet van
het kampioenschap afhouden.
Bondsvoorzitter J. W. Markink reikte na afloop de be-
schikbaar gestelde herinneringsbekers uit aan de win-
terkampioenen met een dankwoord tot de clubs voor de
sportieve strijd, de organisatoren voor de goede voor-
bereiding, de jury en de arbiter voor hun goede arbi-
trage.

KRIJGT U WEL 'NS MENSEN
MET VOETEN OVER DE VLOER?

Dan moet u toch gauw 'ns onze Wolmerktapijt-kollektie komen bekijken.

Mensen met voeten doen iets heel naars
niet vloeren: ze lopen erover.

En daar stuiten we meteen op de
voornaamste reden waarom Nederland vol ligt
met platgetrapte, vale kleden vol
vastgelopen vuil.

Vraag blijft: Wat doe je ertegen?
U raadt het: Wolmerk tapijt. Want

zuiver scheerwol is ongeëvenaard veerkrachtig.
Daardoor blijft een wolen tapijt

prachtig ruig en rul tot op hoge leeftijd.
Schitterend diep van kleur ook.

Denk maar 'es aan die Perzische
tapijten die er na eeuwen nog steeds
ongelooflijk mooi uitzien.

Wol is bovendien 'peuk-proof'.

Hoogstens een schroei vlek je
dat je zo weer wegborstelt. En van nature
vu i l-af stotend.

Dus veel gemakkelijker schoon te
houden. Goed nieuws
nietwaar?
Hoeft u mensen met voeten
voortaan niet meer op de stoep te laten staan.

WONINGINRICHTING

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

Uw adres voor

betere woninginrichting


