
Woensdag 19 mei 1971
32e jaargang no. 7

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolttrs
Nieuw stad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 ~ Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Leven in de Hoop
Ter 'besluiting van het winterseizoen sprak voor de
afdeling Vorden van de Ned. Ghr. Vrouwenlbond
ds. Noordergraaf uit Ede over het onderwerp ,,Le-
ven in de ihoop". Een groot aantal dames waren
in zaal Eskes bijeengekomen.

Na een kort welkomstwoord door de presidente
verkreeg de spreker het woord en begon met te
zeggen dat in ieder mens een zekere hoop leeft een
verwadhting. De hoop van de kerk is de weder-
komst van Christus in zijn volle majesteit en glorie.
In aansluiting op deze moeilijke lezing, welke door
de aanwezigen aandachtig werd gevolgd, beant-
woordde spreker een aantal gestelde vragen.
Na behandeling van het 'huishoudelijke gedeelte
wenste de presidente allen een prettige vakantie
toe, waarna zij voorging in dankgebed.

Internationale
Autocross
te Aalten

2e PINKSTERDAG
31 MEI 1971
AANVANG 14.00 UUR
TERREIN RINGKAMPSBULTEN

l gele autoped; l paar bruine damesvingerhand-
schoenen; ] paar blauwe dames vingerhandschoe-
nen; l goudkleurig rond damespolshorloge; l don-
ker badlaken met l blauw-wit zwembroekje; l gas-
aansteker merk STM; l Volkswagen kontaktsleu-
tel; l blauw suède dame-sportemonnaie met knip-
sluiting en inhoud; l rode portemonnaie waarop
een groene kikker; l poloroid zonnebril met blank
montuur; l bruine kunstieren portemonnaie met in-
houd en naam: Bert Bekker; l rode portemonnaie
met inhoud; l verchroomd 'herenpolshorloge, merk
„Kienzle" zonder band; l set sleutels va>n motorrij-
tuig; l ziwart-leren portemonnaie met benen rand,
knipsluiting en inhoud; l grijze herenhoed; l bonte
badhanddoek met 'geel-blauwe zwembroek; l he-
renpols'horloge merk „Rigi Tun Watch" incabloc;
l damespolshorloge met zwart bandje.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5. telefoon 05752-1230.

Vordens Toneel
Ter afsluiting van ihet seizoen 1970-1971 hield
Vordens Toneel een dezer dagen haar jaarverga-
dering.
Voorzitster M. Schuppers-Roozendaal opende de
vergadering en heette allen hartelijk welkom.
Uit 'het jaarverslag van sekretaris J. Hilferink bleek
dat het een topseizoen geweest is sinds de oprich-
ting in 1953 met 8 uitvoeringen en een ledental
van 20 personen.

Penningmeester J. Lenselink kon, ondanks de
steeds stijgende kosten en uitgaven, toch nog een
klein batig saldo vermelden.
Bij de bestuursverkiezingen was de heer Lenselink
niet 'herkiesbaar. Besloten werd om i.v.m. de groot-
te van de vereniging het bestuur uit te breiden tot
5 personen. Tot penningmeesteresse werd benoemd
mevrouw G. Lenselink-ten Have, terwijl de 'heren
H. Holsbeeke en H. Hilferink ook in het bestuur
zitting namen.

De voorzitster dankte de heer Lenselink voor het
vele werk dat hij 18 jaar lang voor Vordens To-
neel heeft gedaan.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
mejuffrouw J. Schuppers en de heer G. Stapper.
De regisseur dankte de leden voor de medewerking
in dit seizoen en deelde mede dat voor het nieuwe
seizoen weer twee stukken zullen worden opge-
voerd, een en ander zal nog nader worden mede-
gedeeld.
Bij de rondvraag werden enkele interne verzoeken
en ideeën besproken waarna de voorzitster de ver-
gadering sloot.

Autocross
Uitgaande van de Stichting Sportevenementen te
Aalten wordt er te Aalten op 2e Pinksterdag 1971
(31 mei) weer een grote autocross georganiseerd.
70 auto's nemen hieraan deel, verdeeld over 45
tourwagens en 25 sportwagens. Bij deze laatsten
nemen enkele bekende rijders van de AVRO-TV-
cross deel.
Het terrein is bij de Ringkampsbulten.

Openbare les
NUTSBLOKFLUIT- EN MELODICACLUB
KWAM GOED UIT DE VERF

In een zeer benauwd Nutsgebouw werd zaterdag-
avond voor het elfde achtereenvolgende jaar een
zgn. openbare les gegeven door de leerlingen van
de Nutsblökfluit- en melodicaclub. De blokfluit-
en melodicaclub startte ca 12 jaar geleden met 8
leerlingen. Thans is het ledental gegroeid tot 110
en 'begint het al aardig op een muziekschool te
lijken.

Nadat de voorzitter van het Nut (afdeling muziek)
de heer P. de Vries ra zijn openingswoord speciaal
burgemeester A. E. van Arkel en echtgenote had
verwelkomd, werd het spits afgebeten door de be-
ginnelingen van de blokfluitclub. De 'bedoeling
van deze avond was om ouders en belangstellenden
te laten horen wat de kinderen alzo presteren.
Welaan, dit is niet gering. In september jl. 'hadden
wij nl. het genoegen de eerste les van de blökfluit-
groep mee te maken. De kinderen wisten bij wijze
van spreken nauwelijks 'hoe men de blokfluit moest
vasthouden, laat staan bespelen. We hebben ge-
zien hoe de iheer De Boer met veel geduld en ken-
nis van zaken de kinderen vertrouwd maakte met
het instrument. Nu moet men voor dit soort werk
zeer veel van kinderen 'houden, anders bereik je
niets. De lijfspreuk van de heer De Boer is: ,,Er
zijn geen slechte kinderen, alleen goede en hele
goede".

Zaterdagavond tijdens dit eerste optreden van de
blokfluitgroep kregen we toch wel veel bewonde-
ring voor de werkzaamheden van de heer De Boer.
Na ruim zeven maanden zijn de kinderen er nl.
in geslaagd al 'heel aardige deuntjes uit de blokfluit
te toveren. Natuurlijk klonk er nog wel eens een
vals toontje door de zaal, de algehele indruk was
echter zeer positief.

Na de beginnelingen wal^et de beurt aan de ge-
vorderden. Dit zijn kinderen die al zo'n anderhalf
jaar les hebben gehad en de blokfluit bijna zijn
,,ontgroeid". Voor hen is het nu tijd om over te
schakelen op de melodica. De heer De Boer deed
een beroep op de ouder«^net de hand over het
hart te strijken" en voor^^ze kinderen een melo-
dica aan te schaffen. Behalve blokfluitspel werden
de aanwezigen in de zaal (het Nutsgebouw was
goed gevuld) muzikaal onthaald door o.a. piano-
spel en een akkordeonsolo van een der leerlingen.

Na de pauze was het de beurt aan de leerlingen
die de melodica bespelen. De 'beginnelingen en
gevorderden brachten een gevarieerd programma
van liedjes, walsen, marsen etc., waarbij zo nu en
dan een beroep op de zaal werd gedaan om mee
te zingen. Tijdens dit optreden van de imelodica-
club gaven sommige leerlingen een nummertje ak-
kordeon-pianospel ten beste dat zeer werd gewaar-
deerd, alsmede de begeleiding van de drummer.

Met het spelen en zingen van ,,Whispering home"
en het clublied werd deze openbare les besloten.
Als blijk van waardering mocht de heer D. de Boer
uit handen van voorzitter De Vries een geschenk
onder couvert in ontvangst nemen. Voor mevrouw
De Boer waren er bloemen.

H.H. LANDBOUWERS, VEEHOUDERS ENZ.

IS UW GULDEN NOG
100 CENT WAARD ?
Wilt u dit zeker weten, bezoek dan de

GOUDLAND-
SNELMAAIER

Demonstratie
op het terrein van

H. L. Wassink

maandag 24 mei
na de middag.

DE HEIDE SMID
Hengelo G
05753-7271

Halle G
08343-218

Zwemdiploma's
Vrijdagavond 28 mei wordt er voor de eerste maal
in dit seizoen gelegenheid gegeven om een zwem-
diploma te behalen in dit seizoen te Vorden. Op
het programma staan de examens A en B.

Verloting Ratti
De sv Ratti is de laatste jaren uit 'haar jasje ge-
groeid door een grote toeloop van het ledental.
Om al deze leden op sportgebied goede mogelijk-
heden te garanderen, 'heeft het huidige bestuur
de al enige jaren bestaande plannen om te komen
tot de aanleg van een tweede speelveld op tafel
gelegd en een aanvang gemaakt met de verwezen-
lijking ihiervan.

Het nieuwe terrein komt tegenover het reeds be-
staande speelveld aan de Eikenlaan te Kranenburg.
Men is reeds begonnen met de eerste werkzaam-
heden, die zover zijn gevorderd dat op het in-
zaaien na het terrein klaar is. Langs de grenzen
van het terrein zal jonge boomaanplant worden
aangebracht en tevens is er ruimte vrijgehouden
voor de aanleg van een trainingsveld en een ge-
bouw waar de kleedkamers in ondergebracht wor-
den, benevens een stalling.

Om de aanleg van dit nieuwe komplex mogelijk te
maken heeft 'het bestuur een verzoek om subsidie
ingezonden bij het gemeentebestuur van Vorden,
welke toen een éénmalige subsidie toezegde. Naast
deze zeer gewaardeerde geste van het gemeente-
bestuur heeft 'het bestuur <van de s.v. Ratti zelf ook
enige akties in petto om de financiering mogelijk
te maken en een daarvan is een grote verloting.
Vanaf vrijdag 21 mei a.s. zullen daarom leden van
Ratti in de gehele gemeente Vorden een ihuis-aan-
huis bezoek afleggen om de inwoners te verzoeken
het doel van de vereniging te steunen door middel
van het kopen van loten.

Wij vinden dit een gewaardeerd initiatief van de
s.v. Ratti, temeer daar deze vereniging zelf de
exploitatie en onderhoud van de speelvelden voor
eigen rekening -neemt.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Op -e bij: t

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

Lindese
beltmolen

Het herstel aan de Lindese molen is nagenoeg vol-
tooid. De molen staat weer met machtige vleugels
in het landschap, ,na ruim zeven jaar van zijn wie-
ken te zijn ontdaan geweest en als een bouwval te
kijk te hebben gestaan. De wieken met oud4iol~
landse ophekken vertonen een vlucht van ca 24
meter. De molen dateert van 1860 en' is bijgevolg
ruim een eeuw oud. Weliswaar staat in het riet
van zijn romp ;het jaartal 1890, het jaar dat be-
kend is als dat van de barre winter, maar de be-
kende molenpublicist A. Bicker Caarten zegt in
,,De Molens in ons volksleven", dat in dit rieten
dak het jaartal 1890 wordt vermeld als „net jaar
van zijn ingrijpend herstel".

Eigenaresse van de molen is de coöperatieve land-
bouwvereniging Ons Belang GA te Vorden. De
restauratie is uitgevoerd door de molenbouwers-
firma Ten Have te Vorden, bekend molenbouwers-
geslacht. G. ten Have was uitvinder van de varia-
tie op de zelfzwichting, 'het systeem Ten Have
(thans G. te Velthuis). Of en wanneer de molen
officieel geopend zal worden, is nog niet bekend.
De Lindese molen is de vierde Vordense molen,
als men naast de stellingmolens De Hoop aan de
Zutphenseweg (eigenaresse mevrouw VanArk) en
de stenen stellingmolen van de gemeente Vorden
ook de Hackfortwatermolen in aanmerking wil ne-
men.

Zoals de naam al zegt, staat de nieuw gerestau-
reerde beltmolen in de buurtschap Linde te Vor-
den. Bijzonderheid: op een bord, bevestigd aan een
der gebouwen, staat de molenpsalm van een on-
bekend dichter:

De wind een wonder door Gods macht,
drijft deze molen door zijn kracht.
Doe Gij uw gunst, o hemelheer,
op dezen molen dalen, heer.
En wilt hem met uw zorg verbinden,
bewaar hem voor te felle winden,
voor onweer en voor bliksemstralen,
die bergen treft en lage dalen,
maar dat uw zegen hem bewaar
tot voordeel van den eigenaar.

^Kerkdiensten

HEMELVAARTSDAG 20 MEI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.00 uur ds. H. Brinkman uit Rijssen

ZONDAG 23 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. A. Starrenburg te Voorthuizen
19.00 uur ds. H. A. Starrenburg te Voorthuizen

R.K. kerk dorp
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)

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.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND. EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
J. Wedigelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE,.
STAND

Geboren: Karo, dochter van J. P. van der Hoek en
J. Jellema; Renate, dochter van R. Scmitz en J. E.
H. Wissink; Marinus Herman, zoon van D. W.
Groot Wassink en W. E. Hiddink.

Ondertrouwd: H. B. Lenselink en B. R. Pardijs;
J. J. M. Kemkes en T. W. G. Jansen.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert :

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

lLCtdes(Ui9&uj,
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

HACHEEVLEES
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

0WWWWWWWWWWWWWWWWMWWMVMM

ONS BEKENDE SOEPPAKKET
alleen nu slechts

98

168

278

298

398
w\svw\s\

198

J^fte ^ecvJivaJieh,
BOTERHAM WORST 150 gram 59

H AM WORST 150 gram 89

BOERENMETWORST 150 gram 89

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk 200 gram 99

DOPERWTEN
Hterblik middelfijn 89 elk 2e blik

SPERZIEBOONTJES
Hterblik 89 elk 2e blik

EUROPA PANTY'S
2 paar

Dorex Tisjou KEUKENROLLEN
2 stuks van 238 voor

POTGROND
grote zak

49
elke 2e zak

VLIDO VLIEGENDOOD
spuitbus voor

VLIDO VLIEGENSTRIP
bij ons slechts

SLASAUS
Calvé fles van 170 voor

39

49

250

189

19

298

498

145

Herscbi
VRUCHTEN-
LIMONADE

75

elke 2e fles

39

Herschi 1 2 Eurof lessen Zezijn er weer
CASSIS Classe^Royal ^^

literfles i„ handige KOPPEN

voor doos nu per pak

89 575 85

100%
roomboter
SPRITS
10 stuks

voor slechts

99

HEERLIJK KOEKJE

JAN HAGEL go
NU PER PAK SLECHTS ^^^ ̂ ^

Abrikozen of

aardbeien

GEBAK

nu per pak

89

DE KINDEREN Jamaica Grote zak
ZIJN ER DOL OP Tf\ff '

RUMKnrFLC RUMBONENRUMKOGELS MELANGE
250 gram

nu per zak A de Luxe

van 98 voor van 129 voor per zak voor

89 109 75
•

VAN HOUTEN'S CANDYBAR

Powerhouse, Almond
Joy of Caravelle

NU 3 PAKJES a 3 STUKS

VOOR SLECHTS

IO9
CHEERIO

CASSIS WIJN **7IC
^ÉE m m. W

FANTASTISCH LEKKER PER FLES SLECHTS jflBHI m

Cheerio

ABRIKOZEN-

WIJN

per fles

269

150 gram

BLOEMEN

CHOCO-
LA AD J ES

voor

98

Bus Nesquick Van Kwatta

CACAO- KINDER-

POEDER REEPJES

voor slechts 10 stuks

98 89

Grote zak

Duyvis

KROEPOEK

van 73 voor

59

200 gram

SINAS-

SNIPPERS

slechts

89
ZO LANG DE

VOORRAAD STREKT

HANDSINAASAPPELEN 12 voor 198

MALSE SLA 2 kroppen 79

TOMATEN y2kilo 109

KLEI-AARDAPPELEN 5 kilo 98

BAMI-PAKKET per stuk 109

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Uit onze diepvries
HAANTJES O7 Q

plm. 950 gram £ / \/

SPINAZIE cQ
450 gram Oï/

LITER VANILLE IJS 1CQ
dêt is goedkoop voor maar

ROODMERK KOFFIE O /IQ
P.C.D. 500 gram O4%l

FLITSRIJST QQ
Van Nelle pak van 103 voor

SOEPBALLETJ ES ^Of\
2 blikjes voor 1 tO

KAUWGUMBALLEN QQ
Ball-o-gum van 49 voor Ow

VERMICELLI QQ
2 x 500 gram voor ww



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en mijn
zusje

Dirkje Johanna
Wij noemen haar

DIANA
G. J. Grootbod
W. J. H. Grootbod-

Pongers
Monica

Vorden, 11 mei 1971
Nieuwstad 7

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Marimis Herman
Wij noemen hem

RENé
D. W. Groot Wassink
W. E. Groot Wassink-

Hiddink
Vorden, 17 mei 1971
Industrieweg 7

Betontegels
30 x 30 cm grijs 0,55
40 x 60 cm grijs 2,80
50 x 50 cm grijs 2,80
40 x 60 cm rood 3,25
50 x 50 cm rood 3,25

Gewassen
grinttegels

50 x 50 cm 3,95 p. stuk

Alles
uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - H86

Gevraagd: Vakantiehulpje
leeftijd plm. 13-15 jaar voor
lichte huishoudelijke bezig-
heden. Molenweg 32, Vorden

Te koop: Heinkel scooter.
Deldensebroekweg 12, Vor-
den

Te koop: Een junior jon-
gensfiets. De Stroet 20

Te huur: Autobox ad ƒ 16,-
per maand. Te bevr. tel.
1417

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
nu slechts ƒ 3,—

van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Te koop: Z.g.a.n. kinderwa-
gen hoog model merk Rie-
mersma. Te bevr. tel. 1417

Te koop: Jongensfiets.
W. A. B. Borgonjen, Del-
denseweg 4, Vorden

Te koop: Tomatenplanten.
H. G. Breuker, Enzerinck

Te koop: Cormick trailer-
maaier; Panter tractorploeg
met ondergronders; melk-
koeler; Simplex melkmachi-
ne; Sachs benzinemotor
voor melkmachine; zelf drin-
kers; 2 melkkan-en; hark-
keerder; l Vicon pendel-
strooier.
A. de Greef, Dennendijk 3,
Warnsveld

Betonramen
betonroosters
betonrooster-

balken
Nu goedkoper dan ooit.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - H86

Te koop: 2 ha kuilgras.
Briefjes in te leveren voor
25 mei a.s. 's avonds 8 uur.
J. G. Harmsen, Polweg 3,
Wichmond

Gratis af te halen: Klein
poesje 6 weken oud. H. K.
van Gelreweg 36, Vorden.
Bij voorkeur na 15.30 uur.

Te koop: 4 halfwas kon\j-
nen. Klein Ikkink Oude
Zutphenseweg 5, Vorden
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Op zaterdag 22 mei hopen wij met onze
kinderen en ouders ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

G. KUENEN
en
M. A. Th. KUENEN-LANGWEBDEN

Vorden, mei 1971
Galgengoorweg 5
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Inplaats van kaarten

Op maandag 24 mei a.s. hopen onze ouders
en schoonouders

H. F. LEUNK
en
J. B. LEUNK-WENNEKER

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen:

Gerrie - Gerrit
Henriëtte - Jos
Harry - Yolanda

Warnsveld, mei 1971

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur aan huis
Rietgerweg l, Warnsveld.
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Op maandag 24 mei a.s.
onze ouders

W. GROOT NUELEND
en

hopen wij met

M. G. GROOT NUELEND-BOGCHELMAN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, mei 1971
Mosselseweg 11

Gelegenheid tot feliciteren
20.30 uur in café-restaurant

Wim
Herman
Reinier

van 19.00 tot
,,'t Wapen van

't Medler" (Gebr. Eykelkamp) Ruurlose-
weg, Vorden.
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Op woensdag 26 mei hopen

H. F. EUGELINK
en
G. M. EUGELINK-MOKKINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, mei 1971
De Hanekamp 26

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café- j
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.
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Op woensdag 26 mei a.s. hopen onze ouders

A. J. HULSTIJN
en
A. H. J. HULSTIJN-MASSELINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat z;ij nog lang voor ons en voor elkaar
gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen

Harry
Truus
Rob

Vorden, mei 1971
Insulindelaan 23

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 < i
uur in „Het Wapen van Gelderland" (hotel <
Bakker).

Op vrijdag 21 mei hopen onze geliefde
ouders en grootouders

G. W. NIJHOF
en
J. H. NIJHOF-NIJENHUIS

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, mei 1971
Wildenborchseweg 32

Receptie van 16.30-17.30 uur in Hotel Bak-
ker te Vorden.
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Op donderdag 27 mei hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te herdenken.

H. BARGEMAN
en
H. BARGEMAN-BARINK

Wegens familie-omstandigheden wordt de
receptie uitgesteld.

Vorden, mei 1971
De Wehme, Nieuwstad 44
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Op donderdag 27 mei a.s. hopen onze ge-
liefde ouders, groot- en overgrootouders

H. FLEMING
en
A. C. FLEMING -BROKKE

de dag te herdenken waarop zij 50 jaar
geleden in de echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
allen gespaard mogen blijven is de wens
van hun kinderen, klein- en achterklein-
kind.

Vorden, mei 1971
De Wehme, Nieuwstad 44

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
21.00 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden,

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

WILHELMINA LOUISE TEN NAPEL
echtgenote van M. Th. Schuurman

op de leeftijd van 50 jaar.

Vorden: M. Th. Schuurman
Leiden: H. M. Schuurman

R. Hofstede
Vorden: W. C. Duursma-Schuurman

K. Duursma
Leiden: M. Th. Schuurman Jr.

E. P. G. M. Schuurman-Bakker
Vorden: G. W. Schuurman

en kleinkinderen

Vorden, 17 mei 1971
De Boonk 47

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
21 mei om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

WIE WIL VRIJ WONEN
DOOR RUILING ?

Aangeboden vrij alleenstaande wo-
ning aan rand dorp Vorden
4 slaapkamers, douche, 2 kamers,
keuken, ruime garage, erg veel tuin,
aardgas, elektrisch- en waterleiding
aanwezig. Huurprijs zeer gunstig.

GEVBAAGD: NIEUWBOUW met minimaal 3 1
slaapkamers, douche en liefst c.v., huurprijs on-
verschillig, garage NIET noodzakelijk.
Brieven onder no. 7-1 bureau Contact

Uw interieur
uw eigen
wereld!

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

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

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over 'het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Zondag 23 mei

groot nationaal

touwtrek-
tournooi NTB

bij café De Boggelaar
halfweg Vorden-Zutphen

20 ploegen in aktie - 720 en 560 kg
klasse.

Aanvang 13.30 uur.

ORGANISATIE: TTV W ARKEN

Steun een
sportief initiatief

l
Omdat de huidige akkom'odatie te klein is heeft de

s.v. Ratti
besloten een tweede terrein aan te leggen. Om dit finan-
cieel mogeiyk te maken organiseert zy een

grote verloting
WELKE BEGINT OP VBIJDAG 21 MEI A.S.
IN DE HELE GEMEENTE VOBDEN

Hoofdprijs:
4-sporige bandrecorder

2e prijs: draagbare radio

3e prijs: htiishoudmixer

EN VEBDEB VELE WAABDEVOLLE PBIJZEN.

Aantal loten 5000 - Prtfs per lot ƒ l, Trekking vrijdag 25 juni 1971

STEUN DE SPORT: KOOP RATTI-LOTEN

Vergeet bij al uw beslommeringen

uw spaarboekje niet!
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

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

SIMCA1301
Kom niet alleen naar deze wagen kijken. Al is zijn vierdeurs-
carrosserie nog zo fraai en luxueus, zo ruim en comfortabel.
U moet er mee rijden. 70 Din pk onder de kap. 150 Km op de
weg. Onvermoeibaar passeert hij grens na grens. En overal
brengt hij zijn standing mee. En vindt hij Simca-service.
Om te beginnen bij ons.

Autobedrijf A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

Bij 200 gram snijworst a 152

100 gram Saksische leverworst GRATIS

ELK 4e PAKJE SPAR MARGARINE HALVE PRIJS ! ! !

500 GRAM BELEGEN KAAS 295

l BLIK SPINAZIE 59

AFWASBAAR KASTPAPIER . . van 95 voor 79

Zak Flor postgrond van 70 voor 59

FLES WINNER KOFFIEMELK 159

DOOS PLASTIC LUCHTZAKJES van 89 voor 69

2i/2 KILO SINAASAPPELS 298

l KILO GRANNY SMITH APPELS . 189

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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Op dinsdag 25 mei a.s. n.m. 2 uur
van onze geheel gemoderniseerde

ELKOOP/LANDBOUWWINKEL
\

Viat doen wij tijdens deze opening?

Elke koper in de winkel ontvangt een geluks-

enveloppe en bij de nieuwe O.K. benzinepomp

*
*

*

#
*

Deze attrakties

gaan door tot en met

zaterdag 29 mei

's middags 12 uur

ontvangt u bij het voltanken van uw tank (min.

20 liter) een badtas/kussen gratis.

#

*
*

Een MERKBENZINE en toch GOEDKOPER!

*******
Komt u eens kijken;de CEBECO koffie is klaar!

V.LC. DE GRAAFSCHAP g.a.; af d.Vorden

ZONDAGAVOND 19.30 UUR

Stemmingsmuziek
met
„Het Hanska Duo"

Café

UIT!

GOED VOOR U

Gebr.
Eykelkamp

Voorjaarsvergadering

v.v. Vorden
op maandagavond 24 mei in de kan-
tine op het Gemeentelijk Sportpark.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuursverkiezing.

Aftredend J. Oost (herkiesbaar);
H. v. d. Barg (niet herkiesbaar).

In de vakature H. v. d. Barg stelt het bestuur
als kandidaat de heer G. Rietman. Eventuele
tegenkandidaten schriftelijk in te dienen (met
bereidverklaring) voor de aanvang der ver-
gadering.

5. Begeleiding seniorenelftallen.
6. Zaterdagvoetbal.
7. Verkiezing junioren- en pupillenkommissie.
8. Reorganisatie kontributie.
9. Clubblad.

10. Training en trainer.

Bestuur v.v. Vorden.

Mode-Voorjaar 1971
Lichtgewicht kostuums

139,00 98,00
Geruite kolberts

89,50
Wevenit kolberts

moderne kleuren

95,00
Blazers

l en 2-rij model

vanaf 95,00
Pantalons

in modern en klassiek

vanaf 29,50
Vrijetijds badkleding

in ruime sortering en

populaire prijzen
ZIE ETALAGE

fafSchoolderman
•̂̂ ^Ë^ \ /,/•» r\r\i l r w n A s* t Mr l i « A i f/

VOORHEEN A.G.MELL/NK

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

GEVRAAGD:

leerling
serveerster
net meise
voor de keuken

Werkster
Zondags vrij

„'T WAPEN VAN VORDEN"
F. P. Smit - Telefoon 1391

Gratis af te halen: Jonge
hond. G. J. Schutte, Henge-
loseweg 20, Vorden

Te koop: Biggen. Joh. Wes-
selink, Kranenburg

Attentie . . .
Vanaf heden zijn wij op

zaterdag
open tot 5 uur
voor bromfiets- en rü~
wielreparaties;

op maandag
gesloten

Vakantie van
12 tot 28 juni

in de vakantie worden
wel kleine reparaties
verricht doch het duurt
iets langer.

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

GEVRAAGD:

net meise
voor winkel en huishouding

LINDE

wegens familiefeest vrijdag 21 mei de gehele dag

gesloten
DE SPECIALE VEKFW1NKEL
01' HET HO(>E

Telefoon 1377

Het bestuur van de

DamclubVorden
deelt zijn leden mee, dat de onder-

linge kompetitie 1970-1971 is

stopgezet
Jeugdleden:

A.s. vrijdag laatste kompetitie-avond

van het seizoen.

GEVRAAGD:

flink persoon
voor de bezorgdienst van de.

supermarkt.

Fa J. W. Albers
Nicuwstad 5



Woensdag 19 mei 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 7

Wfflüvwv
Vorden-ZVV 5-2
Vorden l gaat over naar de volgende ronde. In
een door de geel-zwarten verdienstelijk gespeelde
ontmoeting tegen ZVV uit Apeldoorn werd het
een royale 5—2 zege.
De thuisclub begon met een offensief dat al direkt
enkele goede scoringskansen opleverde, die even-
wel onbenut werden gelaten. Nadat de Vordense
doelman Wentink een gevaarlijke inzet van de
linksbuiten van ZVV onschadelijk had gemaakt,
werd het na een kwartier spelen l—O, toen de
Apeldoornse goalie zijn (heiligdom ihad verlaten
en linksbuiten Freek Klein Brinke uit een moeilijke
hoek keihard raak schoot. De gasten kregen hier-
na enkele goede mogelijkheden de balans in even-
wicht te brengen. Slecht schieten van ZVV en
doortastend optreden van de Vordense achter-
hoede was er de oorzaak van dat doelpunten uit-
bleven. Aan de andere kant bleek de Vordense
voorhoede deze middag in goede vorm en werden
er verschillende goade kombinaties op de grasmat
gelegd. Vijf minuten voor rust ontfutselde Buunk
(die vlak ervoor een paar goede kansen om zeep
had geholpen) de stopper van ZVV de bal. De
goed meegekomen Bertus Nijenhuis ontving de
bal op maat van Buunk en schoot beheerst in 2—0.
Met deze stand 'brak de rust aan.
De tweede helft was nog maar nauwelijks enkele
minuten oud of ZVV was er in geslaagd de ach-
terstand tot 2—l te reduceren. Vorden werd door
dit doelpunt wakker geschud en toen na 20 minu-
ten de doorgebroken Buunk ten val was gebracht
binnen de beruchte lijnen, was het voor Bertus
Nijenhuis een koud kunstje de terecht toegekende
penalty in te schieten 3—•!. Het mooiste doelpunt
van de wedstrijd viel een kwartier voor tijd. Buunk
die de bal opbracht, zag dat zijn medevoorwaartsen
buitenspel stonden, hij ging zelf dogr en scheot
de bal laag in de hoek 4—1. De Apeldoorners lie-
ten zich niet uit het veld slaan en togen direkt weer
ten aanval. Het schieten was bij ZW echter een
zwak punt. Tien minuten voor tijd veroorzaakte
Jan Besselink een strafschop die door de aanvoer-
der van ZVV feilloos werd benut 4—2. Vlak voor
tijd ontdeed Bertus Nijenhuis zich van een der
ZVV-verdedigers. De door hem voorgezette bal
kon rustig door Buunk in het doel worden gelopen
5—2. Met deze stand brak het einde aan van een
door beide ploegen goed gespeelde wedstrijd.

Ratti-Boskamp
In de tweede ronde van de GVB-bekerwedstrijd
werd Ratti door een O—3 nederlaag tegen de ster-
ke eersteklasser Boskamp definitief uitgeschakeld.
Overigens leek het er in het begin nog niet op dat
de bezoekers met winst naar huis zouden gaan.
Ratti trok fel ten aanval en wist zich verschillende
scoringskansen te scheppen, die evenwel niet be-
nut werden; de voorhoede kon niet op schot komen.
Hoewel Ratti het middenveld beheerste, konden
de gasten zich toch geregeld via de vleugelspelers
goede kansen scheppen. Twee minuten voor rust
nam Boskamp de leiding. Uit een goed opgezette
aanval over rechts wist de midvoor doelman Hui-
tink met een laag schot te slaan O—1.
Ook na de hervatting probeerde de thuisclub om
de achterstand in te halen. Koers en Bijen hadden
weinig geluk met hun schoten die over het doel
scheerden. Boskamp naim na een kwartier een O—2
voorsprong. Bij een vrije trap net buiten het straf-
schopgebied bleek het bekende „muurtje" niet
goed te zijn opgesteld, want 'met een schot in de
linkerhoek werd de stand op O—2 gebracht. Ratti
beging hierna de fout om de verdediging te ver-
waarlozen en alles op de aanval te gooien. \Vel
werd er hierdoor meer op doel geschoten maar er
werd slecht gericht terwijl de Boskampse 'goalie
diverse malen redding bracht. Gebruik makend van
de verzwakking in de achterhoede der groen-wit-
ten wist Boskamp een kwartier voor het einde Ratti
definitief te verslaan. De goed opgestelde midden-
voor benutte een dieptepass O—3.

SKVW-Ratti 6-2
Het eerste elftal van de afdeling zaterdag van
Ratti ging naar Winterswijk waar men in het ka-
der van het nederlaagtoernooi uitkwam tegen SK
VW 1. Het klassaverschil - SKVW is eersteklas-
ser en Ratti speelt in de derde klasse - gaf uitein-
delijk de doorslag want de thuisclub wist met 6—2
te winnen.
De Ratti-verdediging was verzwakt doordat J.
van Bommel niet meespeelde. Voor de rust ging
het gelijk op en in de eerste minuut wist Reindsen
met een fraaie kopbal Ratti aan een doelpunt te
helpen welke echter op advies van de grensrech-
ter werd afgekeurd. Na een kwartier scoorde SK
VW in een paniekerige situatie voor het Ratti-doel
l—0. Torn Klootwijk wist echter kort daarna met
hoog schot de stand weer op l—l te brengen. De
defensie van Ratti moest nu alle zeilen bijzetten
maar het gelukte met goed samenspel via het mid-
denveld het initiatief over te nemen. Enkele goede
mogelijkheden werden echter niet benut doordat
de 2 mieter lange doelman van SKVW zijn doel
voortreffelijk verdedigde. De uitvallen van de gast-
heren bleven echter niet van gevaar ontbloot en
doelman Wassink kreeg het enkele malen bijzonder
moeilijk. Toen uit een voorzet de Ratti-verdediging
mistastte was ook hij een geslagen man 2—l. Ratti
bleef doorgaan en deze inzet werd beloond door
een gloeiende kogel van Reindsen die de stand
weer in evenwicht bracht 2—2.
Na een kwartier in de eerste helft ontstond het
beslissende doelpunt. Een corner werd half gemist
zodat een der SKVW^aanvallers een typisch

,,frommel"-doelpunt kon fabriceren waarmee de
stand op 3—2 werd gebracht. De thuisclub begon
nu een agressief offensief om een overwinning te
forceren, Ratti distancieerde zich van dit harde
spel en kwam zodoende zeer snel op een achter-
stand van 6—2 te staan. Met nog een kwartier te
spelen begonnen de groenwitten echter beter te
voetballen en dit resulteerde in nog enkele goede
kansen die echter door hard ingrijpen van de Win-
terswijkse achterhoede tot mislukken waren ge-
doemd. Ratti toonde hun gastheren in deze periode
echter dat zij voor een eersteklasser qua voetballen
niet opzij behoeft te gaan.

(Ingezonden stuk buiten verantwoording van de
redaktie)

Instruktiebad
Binnenkort gaat de gemeenteraad zich weer bera-
den hoe het begrotingsoverschot ten dienste van
de bevolking ge- of verbruikt kan worden. Enige
overeenstemming is bereikt, men wil het besteden
aan een bouwwerk waar sport bedreven kan wor-
den. Uit het vorige verslag van de gemeenteraad
hebben we vernomen dat niet een sporthal maar
wel een tweede gymnastiekzaal een haalbare kaart
zou zijn.
Wij willen vanaf deze plaats echter de gemeente-
raad attenderen op een grote groep sportbeoefe-
naren die nu nog tekortkomen. Wij bedoelen de
zwemmers: deze kunnen 5 maanden per jaar zwem-
men in het plaatselijke zwembad doch blijven een
ganse winter verstoken. Afgaande op de gepubli-
ceerde cijfers gaat het hier om ongeveer 3500 men-
sen (abonnementhouders) welke zomers het zwem-
bad bevolken. Gaarne geven wij toe dat van dit
aantal een zeer groot percentage alleen zwemmen
tijdens warme perioden doch een bepaald percen-
tage zwemmen ook regelmatig tijdens de minder
gunstige weersomstandigheden. Indien wij een vei-
lige schatting maken en het op 20 procent stellen
omvat deze groep toch noch altijd een 700 mensen.
Daarom menen wij dat een overdekt instruktiebad
niet alleen een haalbare kaart doch tevens een
sterke troefkaart is welke de gemeente zou kunnen
spelen. Immers een veel belangrijker faktor als de
sportzwemmerij als boven omschreven is toch wel
het leren zwemmen door onze schoolkinderen tij-
dens het zogenaamde schoolzwemmen. Alle scho-
len zouden het gehele jaar kunnen blijven zwem-
men. Het zal dan vrij normaal worden dat de 5e
en 6e klassers allen kunnen zwemmen waardoor
deze ruimte zouden kunnen maken voor lagere
klassen. Binnen afzienbare tijd zou men al met de
kleuterscholen kunna^beginnen welke een weke-
lijks sparteluurtje zo^ln kunnen hebben als voor-
bereiding voor de later te volgen zwemlessen.
Het schoolzwemmen vergt echter niet de gehele
beschikbare tijd van het instruktiebad, stellen wij
dit evenals in de zomer op de tijd van 9 tot 12 uur.
Dan zouden de zwemmers ook in de winter door
kunnen gaan. Als dJBIe middag beschikbaar blijft
voor het partikulier leren zwemmen op zgn. maand-
lesabonnementen tegen een redelijke prijs. Dan zijn
de avonden weer beschikbaar voor de sportzwem-
mers. Tot slot zou dan de zaterdagavond en zon-
dagmorgen beschikbaar moeten zijn voor de polo-
club zodat zij eindelijk de thuiswedstrijden ook
thuis kunnen spelen, terwijl de wintertraining niet
in Deventer behoeft te geschieden.
Voor de praktische uitvoering van dit voorstel zijn
de omstandigheden zeer gunstig te noemen. Bouw-
plaats is aanwezig evenals de installaties voor het
verwarmen van gebouw en water alsmede een zui-
veringsinstallatie zelfs een badmeester die al in
jaardienst is met een gediplomeerde badjuffrouw
die daar zeker ambitie voor heeft. Daarom pleiten
we voor subsidie (geen garantie) gelijk aan rente
en afschrijving voor een instruktiebad. Wat dit be-
treft heeft de gemeente bepaalde verplichtingen aan
het zwembad. Het toerisme is in Vorden een be-
langrijke industrie aan het worden, mede dankzij
het zwembad met zijn gunstige ligging. Dit is tot
op heden door de gemeente nog niet gehonoreerd
met een flinke subsidie. Het zwembad heeft nog
een voorsprong vergeleken bij omliggende ge-
meentes: dit kan blijven d.m.v. een overdekt in-
struktiebad.
De problemen ten opzichte van de overbevolkte
gymzaal zijn daarmee alleen overdag opgelost ook
voor de avonden is een oplossing vrij simpel. Alleen
de plaatselijke gymnastiekvereniging heeft een
gymzaal beslist nodig. Andere sportverenigingen
hebben alleen een ruimte (zaal) nodig, welnu er
staat een zaal in Vorden avond na avond in het
donker, welke door enige eenvoudige veranderin-
gen als sportzaal gebruikt zou kunnen worden.
Wij menen het Nutsgebouw. De algemene opinie
t.a.v. het Nut is dat het gebouw uit de tijd is en
voor vele doeleinden ongeschikt, waarheid echter
is dat de huur te hoog is. Zou bv. het Nutsgebouw
evenals het gymlokaal voor één gulden per uur te
huur zijn dan zouden diverse verenigingen daar
gretig gebruik van maken. Het probleem ligt dus
niet aan het ontbreken van een zaal doch in hoogte
van de huur. De instellingen die een zaal beschik-
baar willen stellen voor sportbeoefening in de ver-
huurprijs tegemoet komen. Nu is het verlenen van
subsidie aan verenigingen voor de gemeente ui-
terst moeillijke materie. Anderzijds behoeft de ver-
goeding ook niet weer zo laag te zijn dat een 'groep-
je sportbeoefenaren er bestaansmogelijkheden door
verkrijgt.
Aangezien wij in deze kolommen eens wat dieper
ingaan op de sport- en jeugdproblemen in Vorden
willen wij ons in elk geval niet opstellen achter de
uitspraak, gedaan in de gemeenteraad als zou Vor-
den op sportgebied in de achterhoede lopen. Niets
is minder waar. Vorden heeft twee gezonde voet-
balverenigingen, een gymnastiekvereniging die aan
diverse aktiviteiten deelneemt en een poloclub.
Het enige wat niet meer in deze tijd past, waarin
werknemers medezeggingsschap hebben in het be-
drijf ( ? ) , ja zelfs scholieren een bepaalde inspraak
hebben t.a.v. het leersysteem, is het feit dat een
Vordense zwemmer geen lid kan worden van de
plaatselijke zwembadvereniging.

(Naam en adres bij de redaktie bekend)

Volleybal
Nu de spanning in de eerste klasse heren en da-
mes van de Nevobo sektie Zutphen is geweken
omdat hier de kampioenen bekend zijn en de kom-
petitie voor deze klassen geëindigd is, wordt 'het
in de lagere regionen bijzonder interessant.

In de reserveklasse van de dames slaagde het Vor-
dense damesteam er in om de nek-aan-nek-race
met de leidster DVC uit Dieren goed vol te hou-
den. Tegen het Eefdese Valto l wonnen de Vor-
dense dames met l—3 en de setstanden 9—15, 15
-3, 0—15, 10—15. DVC speelde zelf niet en heeft

nu 24 punten uit 14 wedstrijden, Dash blijft twee-
de met 23 punten uit 14 wedstrijden.

Dash 2 blijft definitief op de onderste plaats han-
gen en zal met degradatie rekening moeten hou-
den. In de ontmoeting tegen Set Up 2 gingen de
puntjes met O—3 naar de Zutphense dames 3—15,
3—15, 7—15.

In de derde klasse dames moest Dash 3 met 3—l

haar meerdere erkennen in de leidster Harfsen 1.
De setstanden toonden evenwel aan dat Dash de
puntjes niet gewonnen gaf 15—10, 15—5, 12—15,
15—4.

Bij de heren tweede klasse had Dash 2 niet op zo'n
grote tegenstand gerekend in de ontmoeting tegen
Hercules 3 uit Zutphen. Na taaie tegenstand werd
een 2—2 gelijkspel behaald 15—10, 13—15, 15—9
en 12—15.

Bij de jongens junioren won Dash a op schitteren-
de wijze van Hercules a met 3—O maar tegen W^il-
helmina a en Milavoc b kwam men niet verder dan
een l—2 stand.

Zaterdag namen twee aspirantenteams van Dash
deel aan een volleybaltoernooi voor aspiranten dat
georganiseerd werd door de sektie jeugdzaken van
de afdeling Deventer-Zutphen in de sporthal te
Deventer.

Bij de aspiranten meisjes verwierf Dash a een
fraaie tweede plaats met 4 punten in de B-poule.
Bij de aspiranten jongens kon ook Dash a in poule
D een tweede plaats behalen met 2 punten.

SILYESTER
GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

Touwtrekken
Behalve de normale bondskompetitie seizoen 1971
zijn er diverse sterke touwtrekploegen uit ons ver-
spreidingsgebied die in het kader van de zomer-
festiviteiten, volksfeesten e.d. in Overijssel of Gel-
derland deelnemen aan propagandatoernooien.
Zonadgmiddag waren liefst 13 bij de NTB aan-
gesloten ploegen present op een groot toernooi in
Oele gemeente Hengelo O, waar zowel Twente
als de Achterhoek goed vertegenwoordigd waren
te weten Bekveld, Booltink, Warken e.a.
In* poule A lukte het Warken om met Enter bo-
venaan te eindigen. Door de felheid waarmee ge-
trokken werd, eüM^gden diverse wedstrijden in
een gelijkspel, zi^ft verschillende malen beslis-
singsduels moesten worden getrokken. Bekveld
kv/am in poule A niet zo goed uit de verf, maar
werd toch derde.
In de B-poule ging het bijzonder hard. Neede ein-
digde bovenaan, ̂ k>lten 2 werd tweede terwijl
Booltink en BekvMPgelijk eindigden met 8 punten.
Bijzonder fel werd er getrokken in de finale waar-
in de beide hoogstgeplaatsten uit poule A en B
uitkwamen. Warken was iedereen de baas en ze-
gevierde, Enter werd runner-up, Neede werd derde
Holten vierde.

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vor-
dense damvereniging DCV werden in zaal Eskes
de volgende wedstrijden gespeeld:
Nijenhuis—Sloetjes 2—0; Wassink—Wiersma l
—1; Roozendaal—Esselink 2—0; J. Addink—R.
Martens 0—2; T. Harmsma—Bolink 2—0; H.
Eskes—L. de Jonge 2—0; J. Masselink—J. Boudri
2—0; B. Addink—F. de Jonge 2—0; W. Geerken

-H. Gr. ten Arkel O—2; R. Bargeman—F. Ha-
mond O—2; T. de Jonge—L. de Jonge l—1; B.
Klein Brinke—A. Bargeman O—2.
Verder Werd gespeeld R. Martens—B. Addink 2
—0; R. Martens—G. Wolsink 2—0; B. Addink—
J. Addink 2—0; G. Wolsink—R. Bargeman 0—2;
F. Hamond—L. de Jonge 2—0; B. Klein Brinke—
T. de Jonge 2—0; H. Gr. ten Arkel—W. Eskes
2—0; H Gr. ten Arkel—Masselink 2—0.

Schietbond
De schietvereniging Wildenborch dat deelneemt
aan de winterkompetitie van de schietbond heeft
deze winter geen gek figuur geslagen, getuige on-
derstaande eindstand.
2e klasse C: Wildenborch l 206—1990; Willem III
4 196—1937; Vios 2 200—1877; Zelhem 3 168—
1873; SIJS 3 199—1871; Eendracht 3 198—1842;
Diana 6 167—1803; Willem Teil 2 147—1770;
Noordijk 3 149—1538; Prinses Juliana 2 1480;
hoogste schutter M. Kornegoor van Wildenborch
l met 47 punten.
3e klasse A: Wildenborch 2 176—1869; Diana 7
179_1840; SIJS 4 162—1836; Lintelo 2 183-
1817; WSV 3 170—1784; Harfsen 2 197—1748;
Geesteren 2 175—1733; Lochuizen 3 169—1692;
Eendracht 4 185—1676; Neede 2 180—1669.

Kollekte Ned.
Roode Kruis

Steunt dit mooie werk
door uw gift!

De kollekte wordt gehouden van
maandag 24 mei tot en met zater-
dag 5 juni.

Het komité.

ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

24 mei - 5 juni
Kollekte
Ned. Roode Kruis
Van 24 mei tot en met 5 juni gaat het Neder-
landsche Roode Kruis de straat op om geld in te
zamelen om al zijn aktiviteiten ten behoeve van
medemensen in moeilijke omstandigheden te kun-
nen blijven bekostigen. Ook aan u wordt dan weer
gevraagd een offer te brengen voor het vele Rode
Kruiswerk dat jaar in jaar uit in nog steeds toene-
mende mate wordt verricht.

ledere Nederlander kent een aantal facetten van
dat werk: de bloedtransfusiedienst, de vakantie-
projekten met o.a. het hospitaalschip Henry Du-
nant, de hulpverlening langs de wegen, de lek-
tuurvoorziening voor verpleegden in inrichtingen
en thuisliggende zieken. En zeer goed is bekend
dat het Rode Kruis na rampen in het buitenland
altijd zo snel mogelijk die hulpgoederen zendt die
het eerste nodig zijn.

Al dat werk is Rode Kruiswerk en met het meeste
van dat werk is geld gemoeid. Veel geld. Vandaar
deze oproep om de jaarlijkse inzamelingscampagne
van het Nederlandsche Roode Kruis van 24 mei tot
en met 5 juni met een zo 'groot mogelijke bijdrage
te steunen.

Iedere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

24 mei Leendvergadering vogelver. ,,Ons
Genoegen '68" in zaal Eskes

27 mei Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
29 mei Beatclub Turn in zaal Schoenaker
5 juni Nationaal jeugdtoernooi volleybal-

ver. DASH achter gymnastieklok.
9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse
10 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 juni Blarenbal in ,/t Wapen van Vor-

den" (F. P. Smit)
16 juni Herv. Vrouwengroep dorp
19 juni Feestavond 25-jarig jubileum

NKV in zaal Schoenaker
24 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

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



EN TOCH ... IS UITERWEERD UW SCHILDER

ZONDAG 13 ME

orkest

THE
WOODPECKERS

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Voor onze onderhoudsdienst vragen wij een

ONDERHOUDS
MONTEUR
(machine-bankwerker)

voor het onderhoud van takels, kranen, machines e.d.

Leeftijd: 30-40 jaar.

Een gedegen theoretische opleiding is gewenst, terwijl
betrokkene vrij zelfstandig moet kunnen werken.

Dagelijks tijdens de kantooruren, alsmede

's maandagsavonds van 7-8 uur
zajn wij gaarne bereid verdere inlichtingen te verstrek-
ken over de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kan men ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen. Telefoon (05750) 5551, toestel 353-358.

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Honderc
en-zeventig

zes-
deuren

tapijt in ik-weet-niet-
hoeveel kwaliteiten.

Desso vraagt
of't zo genoeg is.

De ontwerpers van E'esso nauwelijks 11 tot 55 gulden
hebben nu niet bepaald stil per m2.
gezeten. Keus genoeg, dachten we zo.

176 Kleuren tapijt hebben Komt u eens kijken of u het
ze al voor u samengesteld. met ons eens bent.
In alle mogelijke kwaliteiten.

In prijs variërend van

EN WIJ ADVISEREN U GRAAG

HEREN EN JONGENS

Helanca
zwembroeken, slips

Nylon en terlenka

zwemshorts

Wapen- en sporthandel

steedc <locltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Kijk.1
Dit zit goed!

Om een goed beeld te krijgen
van de vele kansen op ideaal zit-
ten moet U toch écht eens komen
zien wat er staat aan gemakke-
lijke stoelen bij ons.
'n Stukje lekker „luier "land thuis!

KIES HET GOEDE MEUBEL BIJ

MOOIER

Telefoon 1381

[Jmrdagaanbieding

zolang de voorraad strekt

f 1,75
Bloemisterij f^f
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987
G. KLEIN HANEVELD

Wie goed geluid wil,
komt eerst luisteren

Aanbiedingen
Draagbare radio

„Philips" met FM, inkl. batterijen

114,00van 139,— nu

Portable AM/FM
met zenderkeuzetoets. Betere geluids-
weergave. Grote betrouwbaarheid.
Laag batterijverbruik

van 310,— nu 249,00

Cassette recorder
,,Erres" met inbegrip van batterijen,
draagtas, microfoon, netvoedingsap-
paraat en musiccassette

van 239,60 nu 199,00

Radio casette recorder
,,Toshiba" een handig te bedienen en
kompakt apparaat, meeluisteren, op-
nemen en afspelen, alles in één

zeer lage prijs 348,00

Ruime keus
Philips - Erres - Grundig - Telefunken - Schaub
Lorenz - Toshiba

RADIO- EN TELEVISIEHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

TOOR

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Garten-
jSpeaatöünger

Nieuwe fiets of
brommer nodig?
Kom kijken bij Tragter, veel
keus en wij ruilen eventueel
uw oude karretje tegen een
voordelige prijs in.
Gespreide betaling ook mo-
gelijk.

Een fiets met garantie
kunt u al bekomen voor
ƒ 160,— kompleet

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

jalouziën
korte levertijd

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

SU speciale WOLF-tuinmest
met langdurige werking -
Nieuw!
Bevat de juiste voedingsstof-
fen voor tuinplanten. Deze
mest vervangt nu vele! Werkt
uitstekend bij aardbeien,
groenten, bloemen, waarde-
volle sierstruiken en fruit-
boompjes.
SU 08 pak voor ca. 70 -100 m2

(al naar aantal planten) ƒ 9,80
SU 1 groot pak voor ca. 200 -
250 m2 (al naar aantal planten)

ƒ 19,80

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Kunststof
keuken

2 m lang
kompleet met roestvrij-

stalen blad

slechts ƒ 360,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Wapen- en sporthandrl

MARTENS
ZutphehMweg - Vorden

Wapen- on sporthandel

MARTENS

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4 H

ZOEKT ir EEN

KARPET
OF EEN

ECHTE PERS?
WIJ BIEDEN EEN

prachtige kollektie

WONINGINRICHTING

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

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Houten
garages

plm. 3,25 x 5 m.

Uitneembaar met
kanteldeuren

ƒ 1475,— inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Raadsagenda
Openbare raadsvergadering op dinsdag 25 mei '71
's avonds om 19.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Aan de orde zijn een 38-tal agendapun-
ten.

Ned. Midd. Partij
De heer Jac. de Jong, direkteur van de Nedac n.v.
is de laatste maanden bijzonder in het nieuws.
Voor radio en televisie wist hij gestalte te geven
aan een geheel nieuwe partij namelijk de Neder-
landse Middenstands Partij.

Wij vroegen de heer De Jong, waarom 'hij zich zo
wilde inzetten voor de middenstand. Hij antwoord»
de ons van mening te zijn, dat de middenstand voor-
al de laatste jaren politiek en sociaal 'buitenspel
is gezet. Het sukses bij de verkiezingen is bekend,
2 zetels voor de Nederlandse Middenstands Partij.
Na de verkiezingen ontstond een situatie waaraan
de heer Jac. de Jong niet wenste mee te werken.

In het openbaar verklaarde hij zelfs spijtstemmer
te zijn, indien niet tot een demokratische partijop-
bouw zou worden gekomen. Zijn rechtlijnige hou-
ding heeft er toe geleid dat gisteravond de heer
Te Pas als landelijk voorzitter aftrad.

Met grote meerderheid van stemmen werd door
de landelijke adviesraad der Nederlandse Midden-
stands Partij de heer Jac. de Jong tot landelijk
voorzitter ,,a interim" gekozen om de partij te lei-
den tot het op korte termijn bijeen te roepen partij-
kongres.
Vooraf zullen plaatselijke, regionale en provinciale
vergaderingen worden belegd zodat een volledige
demokratische partijopbouw van de Nederlandse

il Middenstands Partij kan worden gerealiseerd.

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

AANBIEDING

Koelkast-
dozen

Top-Ware
met hermetisch slui-
tend deksel.

Set a 4 stuks
tijdelijk

ƒ3,60

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Wapen- en sporthandel

MARTENS
- Vorden



GEMEENTE VORDEN
Afsluiting
Oude Zutphenseweg

In verband met asfalteringswerk is het
deelte van de Oude Zutphenseweg tussen de Ha-
melandweg en de Wildenborchseweg op 4 en 7
juni gesloten voor alle verkeer.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Van Arkel,

burgemeester

Drijf hou t,

sekretaris

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Ad!das-„Favor!t" — (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.n. 18,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
sicn/s dodtreffendi

Zutphenseweg - Vorden

J. Wechgelaer
DIERENARTS

VERHUISD
oi' 7 - H I N K NAAK.-

Venhorstinkweg 2
telefoon blijft 1566

me
AFFICHF

Draagbare radio
,,Philips" met FM, inkl. batterijen

van 139,— nu 114,00

Portable AM/FM
met zenderkeulzetoets. Betere geluids-
weergave. Grote betrouwbaarheid.
Laag batterijverbruik

van 310,— nu 249,00

Cassette recorder
„Erres" met inbegrip van batterijen,
draagtas, microfoon, netvoedingsap-
paraat en musiccassette

van 239,60 nu 199,00

Radio cassette recorder
„Toshiba" een handig te bedienen en
kompakt apparaat, meeluisteren, op-
nemen en afspelen, alles in één

zeer lage prijs 348,00

RADIO- EN TELEVISIEHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

Hervormde kerk
7ONDAG tt JUNI OM 10.00 UUR

JEUGDDIENST
Dienaar des Woords:

Ds. J. Ribbink uit Hallo

Tekst uit:

Thema:

Malth. 7 vers 1-6

„GA AIV WIJ /ELF VRIJ UIT."

Medewerking wordt verleend door de
,,Amio Singers" uit Winterswijk.
En het orgel wordt bespeeld door
Arie de Vries.

KOMT ALLEN !

Er is ook dienst om 8.30 uur.

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te onü&peten?
^0f Arnos 4:12)

Is Hij uw redder? (Hom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

Woensdag 9 juni de
gehele dag

gesloten

Slagerij Jansen
Burg. Galléestraat 42 - Vorden

Voor zo spoedig mogelijk gevraagd
wegens teleurstelling

net mese
voor de winkel.

werkkring

— (Jood loon

— 5-daagsr \vrrkwi-rlv

V O R D E N

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
leed; 'ioeltreffendl

Autphenseweg - Vorden

PANNEKOEKEN ETEN OP

T MEDLER ! DOEN !

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

STICHTING
NED. MIDDENSTANDS-
SPAARBANK VORDEN

Wij zijn inrl

vakantie
van 4 tot 22 juni a.s.

VOOR SPOEDGEVALLEN N.M.B. ZUTPHEN

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

Door een noodlottig ongeval werd plotseling uit
onze familiekring weggenomen ons lieve klein-
zoontje en neefje

MABCO

op de jeugdige leeftijd van bijna 5 jaar.

Diep bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor
ons allen is geweest.

Opa en oma Buunk
Ooms en tantes
Neefjes en nichtjes

Vorden, 26 mei 1971

Op de afdeling verkoop is we
gens dienst plaats voor een

assistent-
verkoop

Wij denken hierbij aan iemand

met LEAO of MAVO van plm.
18 jaar.

Heropening
dWaVoor de heropening van d^^andbouwwinkel ,,De

Welkoop" van de VLC De Graafschap afdeling
Vorden bestond flinke belangstelling.
De opening werd verricht door de direkteur van
het Cebeco Deventer, de heer Wijers. Deze sprak
de hoop uit dat de winkel e^»gen sfeer krijgt ten
gerieve van de land- en tuinmensen, leden van de
afdeling en ook in het bijzonder voor de inwoners
van Vorden.
Overigens is het een ruim overzichtelijke winkel
geworden met een zeer uitgebreid assortiment op
allerlei gebied o.a. land- en tuinbouwartikelen,
maar ook huishoudelijke artikelen zoals koelkasten
en diepvrieskisten, verfartikelen, auto-accessoires
enz.
Aannemers waren de fa Bielderman en Cuppers;
timmerwerk fa Bosch; schilderwerk fa v. d. Wal-
Westerhof; architektuur W. Bielderman.
Het was op de middag van de opening een gezel-
lige drukte en werd er al veel verkocht.

Voetbal
VORDEN l NAAR DE VOLGENDE
BEKERRONDE
Ondanks het feit dat Vorden uitkwam zonder
Besselink, Buunk en Hendriksen (waarvoor mee-
speelden de gebroeders Holsbeeke en Meyer) heb-
ben de geel-zwarten in Diepenheim een gemakke-
lijke O—2 overwinning behaald. Hierdoor gaan de
Vordenaren over naar de volgende bekerronde.
De bezoekers waren in deze ontmoeting voortdu-
rend sterker. Men schiep zich verschillende goede
kansen. Holsbeke, Nijenhuis en Hengeveld zoch-
ten telkens het doel op de verkeerde plaats. De te-
genaanvallen van Diepenheim waren niet va>n ge-
vaar ontbloot. De Vordense doelman Wentink
speelde deze middag echter een sterke partij. Een
kwartier voor de rust nam Vorden een O—l voor-
sprong door een doelpunt van Nijenhuis waarmee
tevens de ruststand was bepaald.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, waarbij
door Vorden weer slordig met de kansen werd om-
gesprongen. Een kwartier na rust werd het pleit
beslecht toen Nijenhuis het tweede doelpunt liet
aantekenen. In de slotfase werd Nijenhuis bij Vor-
den vervangen door Vreeman. Het bleef evenwel
0—2.

VORDEN 6 WON ROYAAL
Voor de kompetitie speelde Vorden 6 zondagmor-
gen de laatste wedstrijd tegen Warnsveldse Boys
5. Vorden won met 9—3 dankzij doelpunten van
Vruggink (6 ), Rothman (2 x) en Dijkman.

Waterpolo
KOMBINATIE VAN VORDEN SPEELDE
MET 2—2 GELIJK TEGEN IJSSELMEEU-
WEN UIT ZUTPHEN
In het zwembad te Vorden vond zaterdagavond
een waterpolowedstrijd plaats tussen een kombi-
natie van Vorden en een veteranenzevental van
de IJsselmeeuwen dat was versterkt met enkele
jeugdspelers.
De bezoekers namen al spoedig een O—l voor-
sprong toen doelman Velhorst gehinderd door de
zon, een slap schot van Hendriksen door de han-
den liet glippen. Even later kreeg de jeugdige
Koordeman een goede kans om de stand op O—2

te brengen, hij miste evenwel. Toch was het deze
speler die even later wel raak schoot. Vorden
kreeg een goede gelegenheid de achterstand te re-
duceren doch vrij voor doel schoot Brandenbarg
over. Bij de rust was „de stand nog steeds O—2.
In de tweede helft kwam Vorden goed terug. Mid~
voor Verstoep die in deze tweede helft menig rob-
bertje moest „uitvechten" met good-old Brandt,
slaagde er na enkele minuten in om met een ach-
terwaarts worp doelman Wassink te verschalken
l—2. De Zutphenaren probeerden het veelal met
afstandsschoten die niets opleverden. Vlak voor
tijd scoorde Lakerveld de verdiende gelijkmaker
2—2.

Te koop: G.o.h.
D. Klein Geltink
Klein Garmel

bromfiets.

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Te koop: 4 percelen hooigras.
P. B. H. Schoenaker, Kranen-
burg, telefoon 6614

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
Te koop: S t a-caravan af m.
10 x 3 m, 2 aparte slaap-
kamers. L. Smit, Dorpsstr.
10. Vorden

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Gashaard.
De Boonk 21, tel. 1884

Te koop: Biggen. Joh. Wes-
selink, Kranenburg

ledere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

27 mei Herv. Vrouwenrgoep Wildenboroh
l juni PvdA afd. Vorden „wens in-

klaag in" in café Eskes
5 juni Nationaal jeu g d toernooi volleybal-

ver. DASH achter gymnastieklok.
9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse
10 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 juni Blarenbal in J't Wapen van Vor-

den" (F. P. Smit)
16 juni Herv. Vrouwengroep dorp
17 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborc'h
19 juni Feestavond 25-jarig jubileum

NKV in zaal Schoenaker
20 juni Zangdienst in de Herv. kerk te

Vorden
24 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
26 juni Oriënteringsrit Deldense Buurt-

vereniging
30 juni Bejaardentocht

Volleybal
Het kranige meisjes-aspirantenteam van Dash a
is er in geslaagd om tijdens de laatste wedstrijden
van het seizoen als volleybalkampioen in haar af-
deling uit de bus te komen. In de N e vobo-kompe-
titie sektie Zutphen was-Dash steeds een van de
toonaangevende ploegen. In de laatste wedstrijden
in de Hanzehal gespeeld, werd de volle winst be-
haald. Van Valto a uit Eefde won men met 3—O
(15-1, 15-3, 15-2) terwijl Hercules b met dezelfde

cijfers werd verslagen.
Na afloop van de wedstrijden werden de meisjes
volop in de bloemetjes gezet. Namens het Dash-
bestuur bood mevrouw T. van Houte-Denkers aan
alle meisjes bloemen aan, terwijl de heer Van Kui-
ken als vice-voorzitter van de sektie Zutphen van
de Nevobo de kampioenen allen het herinnerings-
vaantje overhandigde. Een mooi sukses voor trai-
ner-coach H. Westerveld en zijn pupillen.
Met het oog op de goede resultaten die in de af-
gelopen twee jaar zijn behaald wil de nieuwge-
vormde sektie jeugdzaken van Dash de jeugd-
volleybalsport in eigen plaats stimuleren. Daartoe
is er via de Vordense lagere scholen een aktie op-
gezet om meer jeugdleden tot de plaatselijke ver-
eniging toe te laten. Men hoopt hierdoor volgend
seizoen met vier of meer jeugdteams aan de kom-
petitie deel te nemen.



BOMEN IN OOST GELDERLAND

De beuk: moeder van het bos en
imperialist onder de bomen
Het was in de bloeimaand dat de veldmuis in het beukebos de lege no-
tedop vond, met behulp waarvan hij zou knutselen aan een rijwiel dat
hem tenslotte fataal zou worden. Hoog boven hem, tussen de toppen
van torenhoge beuken, liet de boekvink (beukvink) zijn heldere slagen
ter waarschuwing horen. Enkele bomen die het oude en bruinverkleurde
leerachtige winterblad nog droegen, wierpen dit mede tot vermaan van
de veldmuis af, - het mocht niet baten. De andere morgen echter toen
de fiets klaar was en ,,opgepoetst met vochtig mos" in het zachte voor-
jaarslicht stond te glanzen, gebeurde er met het bos iets merkwaardigs.

Het aanzien van de beuken was als bij toverslag veranderd ! Op deze
ene warme morgen in mei, waren alle knoppen ineens uitgebot ! De
ontloken bladeren waren van het fijnste groen dat men zich denken kan,
gaafrandige bladeren, zacht en teder, donzig bewimperd, een ontroe-

Deze beuk in Den Bramel heeft een omvang van 6,65 meter

rende aangelegenheid voor eekhoorns, mezen en mensen, maar de muis
trok er zich niets van aan, bezeten als hij was van de idee om aan het
gemechaniseerde verkeer deel te nemen. Men kent de dramatische ont-
knoping - wij hebben er in de eerste klas lagere school over gezongen:
„hij trok zijn poten op en reed toen naar omlaag . . . maar halverwege
au ! daar kwam zijn staartje tussen 't wiel, de notedop sloeg om en om,
zodat de veldmuis viel; beneden sprong hij hinkend rond, maar 't aller-
gekste was, de fiets bleef aan z'n staart geklemd, zó kwam de muis te
pas . . ."
Wenden wij ons van deze bittere muizenervaring af en richten wij onze
blikken op de beuk, alleen én in vergadering: dat is het beukebos. Ik
wilde met bovengenoemde herinnering beklemtonen dat zo'n bos op
één warme meidag als bij toverslag kan veranderen van, zoals men het
noemt: ,,een stille winterse kathedraal", in een met fris groen beklede
gehoorzaal, vol met de geluiden en de sfeer van de lente, maar dit ge-
beurt niet vaak vóór mei.

FAGUS SYLVATICA (L)

De naam is van de beroemde Linnaeus. Men mag zeggen dat de beuk
onder de loofbomen, naast de eik, de belangrijkste plaats inneemt,
vooral op de hogere gronden. Als deze bovendien nog licht kalkhou-
dend of lemig zijn, zoals de lösgronden op de Veluwe, of de lemige
grond bij Hummelo en Keppel, dan kunnen de rolronde beukenstammen
in het bos torenhoog rijzen.

Afzijdige of solitaire beuken blijven vaak kort. Zij vormen een enorme
grote kruin. Soms met takken van onderen tot boven: huize Weldam in
Warnsveld en de grote varenbeuk op het Enzerinck in Vorden. De schors
van de stam is bijna altijd rond, zacht en bijzonder gaaf. Dat geeft de
boom, samen met z'n in het voorjaar frisgroene, zijde-achtige bewim-
perde bladeren, iets vrouwelijks-zachts. Het verschil met de ruige, man-
nelijke-knoestige, grove en sterke stam van de zomereik valt iedereen
op. Ook het enorme bladoppervlak onderscheidt de beuk van de eik, -
de dichte, bolronde bladerkroon wijst eerder naar de traditionele vrou-
welijke haardracht dan naar de (nóg) overwegend bescheidener man-
nelijke tooi. Bijgevolg vormt de beuk ook de grootste blad-afval, de best
beschutte bodem en alzo ook de beste bosgrond, daar beukebladaarde
goed en vruchtbaar is.

Het is om deze en soortgelijke motieven dat de Duitsers de beuk graag
,,des Waldes Mutter" noemen. Dat zou dan toch wel meer moeten be-
tekenen: moeder van de dieren die graag van de beukenootjes smullen,
want er groeit in het ,,grote dierenbos", dat beukenbos heet, verder aan
planten niet veel. De beuk is weliswaar een prachtige, weelderige, over-
dadige en machtige boom, maar ook een boom die rigoreus om zich heen
kan grijpen, (en dat begint ondergronds !) waarvoor tal van andere soor-
ten het hoofd moeten buigen of verstikt worden. Ik ken een zware tamme
kastanje die vroeger naast een beuk is geplant. De beuk is allang dood,
maar de kastanje staat er nog en wel met een kromme rug, diep gebo-
gen, en zijn weer opwaarts groeiende top, ziet er nu dun en dorrig uit
(Midwijck). Ik meen dan ook te mogen zeggen dat deze volle en rijke
boom, als men hem niet tijdig korrigeert, zich gedraagt als een imperia-
list onder de bomen ! Er gaan tientallen jaren overheen voordat het uit
de vrucht voortgekomen nietige plantje een grote sterke boom is ge-
worden. Maar in goede grond gevallen of geplant, staat de beuk sterk
in de strijd om het bestaan.

Hij weet z'n tijd te beiden, - ook in de schaduw die hij goed verdraagt.
Net zo lang tot z'n kroon de andere bomen overvleugelt en hen op zijn
beurt in de schaduw stelt, die zij echter niet zo goed kunnen verdragen
als hun belager . . .

BIJ WICHMOND

Bosbouwkundigen hebben hem de wellicht hoogste bruine beuk van de
Achterhoek genoemd: de kaarsrechte rolronde reus, die achter de boer-
derij van H. B. N. Arends in Wichmond staat. Omvang van de stam is
op borsthoogte: 5,10 meter. Geschatte hoogte ca 35 meter. De boom
neemt nog steeds in omvang toe: de vader van de heer Arends heeft de
boom in 1896 gemeten en de toenmalige omvang in de familiebijbel ver-
meld: 3,50 meter. In 1935 sloeg na een periode van langdurige hitte de
bliksem in de boom, - men zag een vurige witte schicht langs de stam
ijlen, zich voortspietsend langs de lange wortelreeks tot ver in het wei-
land ! Nu nog zijn de sporen van het hemelvuur over de mooie gladde
stam van boven tot onderen te zien. „Het slaat' zelden in, in een beuk",
zeggen oude mensen. Het gezegde is dan ook ontstaan: „eiken muj' wij-
ken, - beuken muj' zeuken, as 't onweer is". Ook de Duitsers spreken
van „die gefahrliche Eiche". Het was echter geen beuk, waaronder
Staring heeft gestaan, waarover hij dichtte: „Wij schuilden onder het
dropplend lover", - wij zullen de gloedvolle dichter terugvinden bij de
wilgen.

Beuken hebben geen penwortel maar zij vormen hun wortelstelsel in
de breedte. Deze ondergrondse arbeid is sterk en onweerstaanbaar.
Gaande door en over stenen muren - kijk eens naar de beuk die op een
heuvel van wortels schijnt te staan, ommuurd, aan de Gaswal in Doe-
tinchem - zelfs onder beken en sloten door, zie de beuken bij kasteel
Vorden. De wortels komen daar als slangen boven de grond uit. De
„slangbewortelde beuk" (Tennyson) heeft een symbolische, een sa-
menwerking tot wederzijds profijt en met wederzijds respekt, aangaande
de zw,am.

De zwam slorpt uit de bodem zouten op en transporteert ze naar de
hoofdwortels van de beuk in een mate die de kleine zijwortels en wor-
telharen zelf niet vermogen te doen. Op zijn beurt biedt de beuk zijn
kleine „loodsman" gastvrijheid in de weefsels die de zwam de voor hem
onontbeerlijke groeistoffen verlenen. „Waarschijnlijk is het hieraan me-
de te danken dat de beuk de vruchtbaarheid van de grond verbetert".
(C. Clark Nuttall). In de beuk bij Arends hebben de Canadezen in 1945
hun namen gekerfd, maar de groei van de schors heeft de inkerving
bijna teniet gedaan. Door de eeuwen heen hebben geliefden eikaars
namen vaak in de tekening van een hart, op de beukeschors verbonden.
Vanaf de betoverende Helena van Troje. De evengenoemde schrijfster,
Clark-Nuttall, meent dat de naam van de boom zou zijn afgeleid van
„Boe" of „Beoce", naar het Sanskriet, grondslag van schrijfwijze der
oude Runen, die hun mededelingen griften in de schors van de beuk.
Beuken, zo zegt men, worden niet ouder dan 100 tot 150 jaar. In het

publiek opengestelde gebied van Den Brame^komen zulke
ken voor als nergens elders in Oost-Gelderla^^worden ge-

zien. De (bruine) beuk van op de foto is op borsthoogte gemeten 6,65
meter. De beuk met het bordje „gevaarlijk" aan de Almenseweg heeft
zulk een formidabele omvang nog niet bereikt. De beuken van Den
Bramel zijn veel ouder dan 150 jaar, misschien wel driehonderd jaar,

het zeggen !

De vorige eigenaar van Den Bramel, de agraar-ekonoom, wijlen de heer
W. Julius Thate, placht voor de grote bruine beuk z'n hoed af te nemen,
zo vaak als hij deze machtige boom passeerde, zo vertelde me dr J. B.
Thate te Groot Dochteren. (Vlakbij deze wellicht dikste bruine beuk
van ons land staat een tamme kastanje met een gat boven in de stam.
W. Julius Thate bewaarde er tijdens de bezettingsjaren geheime (ille-
gale) papieren in. Eens op een morgen moest hij vaststellen, dat de
spechten, kennelijk ontstemd over deze aantasting van hun domein, de
dokumenten uit het gat hadden gerukt en ze her en der van zich af
hadden gesmeten.)

Machtige beuken staan ook op het Veldese Warnsveld, in Steenderen,
bij Hummelo en bij Keppel. Op het landgoed De Velhorst ten westen
van 'Lochem, staan de zogenaamde verlovingsbeuken. Ze zijn in 1799
ter herinnering aan een verloving bij elkaar in één kuil geplant. De beu-
kenlaan daar dateert van 1791. Uiteraard heeft bijna iedereen wel eens
van de beroemde beukenlaan Middagterallee (gem. Rheden) gehoord
Men heeft wel beweerd dat de gothische spitsbogen-op-pilaren, zoals
men die in de kathedralen bewonderen kan, van de hoge bladergewel-
ven der beukenlanen zouden zijn afgekeken. In elk geval is de beuk,
ook in een ononderbroken gelid als laanboom, bijzonder gewenst; on-
vergelijkelijk statig zijn de Veluwse beukenlanen, maar ook die van
Hackfort is mooi. De weg Ruurlo-Kranenburg is gedeeltelijk met beuke-
loof overdekt, gewelven die in de zomer slechts een diffuus, gedurig
gebroken licht doorlaten, zodat men midden op een zonloze zomer- of
herfstdag daar de neiging heeft de lichten van zijn auto te ontsteken.

KNOPENLAANTJE

Achter Jachtlust bij Vorden ligt een vlonder over de Vordense beek.
Als u daarover loopt komt u in een beukenlaantje, waar verliefde jonge

Varenbeuk bij 't Enzerinck

mensen de gewoonte hadden een knoop in de dunne twijgen te leggen.
Als herinnering aan die tijd, waarop de Duitse dichter Rilke doelde, toen
hij schreef: „Zarte Sehnsucht, süszes Hoffen, - der ersten Liebe gold'ne
Zeit". Men beweert dat als gevolg van die knopen de beuketwijgen,
later tak geworden, talloze vergroeingen vertonen. Wie zal het zeggen'!
U kunt de proef op de som nemen door in de prille twijgen uw eigen
knoop te verbinden aan de tederste gevoelens voor de koningin van
uw hart .

NOTENOOGSTEN

Het geslacht Fagus Sylvatica is niet zo rijk aan soorten. Naast de ge-
wone beuk, de bruine of rode (S. purpurea en atropurpurea) is er de
variëteit, de treurbeuk: (S. pendula). De treurbeuk komt uiteraard veel
minder vaak voor, meestal in tuinen, onder andere te Warnsveld, Huize
Baank. En ook in Doetinohem bij Ruimzicht. En verder is er de zeldzame
varenbeuk (Asplenifolia) zo genoemd door Sweet, met veelvormige bla-
deren, overgaande van normale, via ingesneden, naar heel smalle lijn-
vormige bladeren, ('t Enzerinck.) Van de gewone beuk zijn de bladeren
ongeveer 6-10 cm lang, in het begin lichtgroen, later glimmend donker-
groen. Vrouwelijke katjes zijn opgebouwd uit twee, de mannelijke uit ca
twaalf kleine bloemen. De bloei vindt bijna terstond na de bladontluiking
plaats. Daarbij rijpen de vrouwelijke bloemen eerder, waardoor zij slechts
het stuifmeel van iets vroeger bloeiende mannelijke bloemen van andere
beuken kunnen ontvangen. Nadat de beuk 50 jaar is geworden zal hij
pas z'n vruchten vormen en om de zeven of acht jaar komt er dan een
overvloedig zaadjaar. De hoeveelheid noten kan dan ongelooflijk groot
zijn. Dat hebben we het vorige jaar gezien toen we bij vrienden in
SchoorI op bezoek waren. In 1918 was er een nijpend gebrek aan vet-

Bruine beuk bij Wichmond (ca 35 meter hoog)

Treurbeuk voor Ruimzicht aan de Kruisbergseweg te Doetinchem

ten. Vanwege de regering werden toen 1.100.000 kg beukenoten verza-
meld. Daaruit werd 220.000 kg olie geperst, welke voor menselijke kon-
sumptie geschikt geacht werd. Van de overblijfselen werden, zo wordt
gemeld, veekoeken geperst.
Beukenootjes zijn voor de mens eetbaar, mits zeer met mate gebruikt!
Bij overvloedig of overmatig gebruik kunnen zich verschijnselen van
duizeligheid of hoofdpijn voordoen, - zelfs vergiftiging behoort tot de
mogelijkheden ! Eekhoorns, dassen, marmotten, merels, patrijzen, fa-
zanten, lijsters en - niet te vergeten wilde zwijnen, voeden zich er mee
en smullen er van, zodat men het beukenbos in dit opzicht „het grote
dierenbos" mag noemen. In heel Midden-Europa komt de beuk voor,
ook in Noord-Amerika, niet in Rusland - en nergens hoger dan 1000 m.

In de bijbel - een boek dat volgens recente marktonderzoeken, zowel
in Frankrijk als in Nederland gehouden, momenteel bijzonder „in" is,
komt de beuk maar twee keer voor: „Ik zal in de wildernis stellen de
beuk en de buksboom . . . opdat ze zien dat de heilige Israëls zoiets
heeft gemaakt . . ." (JesaJa 41 : 19, 20). En in hoofdstuk 60 over het
hout van de beuk: „om te versieren de plaats van mijn heiligdom".

Inderdaad is de beuk voor binnenwerk bijzonder geschikt. Mooie meu-
bels worden er van beukehout gemaakt, onder andere de beroemde
„Wener stoelen". Daar het hout niet zuur ruikt als dat van de eik,
maakt men er botervaten van. In onze provincie bestaat een meubel-
fabriek die zich „de Beuken" noemt. Ook de wagenmaker werkt met
beukehout. Men maakt er ook pollepels van, slagershakblokken, - en
sigarenkistjes. Het is bijzonder best brandhout. De mooiste rolronde
stammen gebruikt de papierindustrie voor haar persrollen.

Pas nog heeft men ontdekt, dat van het hout, ondanks de korte vezel,
cellulose en zelfs papier gemaakt kan worden. Werden ze vroeger veel
voor veevoederdoeleinden aangeplant, gezien deze ontdekking, zou het
„beukenvrouwvolk" na een groots verleden wellicht ook nog een floris-
sante toekomst tegemoet kunnen gaan.

Henri van Dorsten, Vorden.


