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Bernhard 64
Zondag 29 juni wordt Prins Bern-
hard 64 jaar. De feestelijkheden
die bij zo'n dag behoren zullen on-
getwijfeld in 't niet vallen door
het huwelijk van zijn jongste doch-
ter prinses Chistina, dat de dag
daarvoor in Utrecht zal worden
gesloten.
Van de prins is bekend dat hij voor
zijn vier dochters altijd een uitste-
kend vader is geweest en hen bij
alle voor- en tegenspoed terzijde
heeft gestaan. Hij is er ook altijd
een voorstander van geweest dat
zijn dochters de man van hun hart
zouden krijgen. Toen in het verle-
den daarover weieens moeilijkhe-
den waren, heeft de prins zich vol-
ledig ingezet om de Nederlanders
zo spoedig mogelijk ervan te over-
tuigen dat de betrokken dochter
een goede keuze had gemaakt.
Het zal zowel Hare Majesteit ah
de Prins veel goed doen, dat nu
ook het kind waarmee zij toch vele
tegenslagen te verwerken kregen
een levensgezel gevonden heeft.
Wanneer we het stralende paar
bezien dan ontdekken we dat prin-
ses Christina aan de zijde van de
bescheiden Jorge Guillermo op-
bloeit tot een charmante jonge
vrouw.
Wij wensen prins Bernhard, te-
midden van zijn steeds groter wor-
dende familie en waarvan alle le-
den aanwezig zullen zijn, een zeer
goede verjaardag toe.

Diplomazwemmen
Afgelopen zaterdag 21 juni vond in het zwembad
In de Dennen het 2e diplomazwemmen A en B
plaats, terwijl op zaterdag 7 juni het Ie diploma-
zwemmen A en B plaatsvond.
In totaal hebben hiervoor 48 kandidaten afgezwom-
men t.w. 34 A- en 14 B-kapdidaten die allen slaag-
den, terwijl de oudste deelneemster hierbij een nog
zeer jonge leeftijd had van 54 lentes, t.w. mevr. B.
Hiddink-Hietveld. Moge dit een stimulans zijn voor
velen die de zwemkunst nog niet machtig zijn.
De examens werden afgenomen door M. J. Weste-
rik, chef-badmeester en zijn assistentes mevr. Wes-
terik-Hulshof en mevr. Sonneveld-Schouten zwem-
instructrices KNZB, terwijl namens de KNZB als
officials aanwezig waren de heren B. Wezenberg
uit Doetinchem en G. Aalbers uit Zutphen.
A.s. zaterdagmorgen vindt het proefzwemmen
plaats voor de zwemvaardigheids-diploma's I, II,
III en IV resp. C, D, E en F, waarvoor men zich
tot uiterlijk vrijdagavond kan opgeven bij de bad-
meester, evenals geïnteresseerden voor het Brevet-
zwemmen I en II. Nadere mededelingen hierom-
trent vindt men gepubliceerd aan het bad.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot A. v. d. Weij slaagde voor
het diploma avondopleiding leraar MTS; onze
plaatsgenoten J. K. v. d. Weij voor de opleiding
hoger informatica en B. v. d. Weij voor het diplo-
ma MTS Werktuigbouw. Proficiat!

De jaarlijkse kollekte voor het Ned. Rode Kruis
heeft dit jaar totaal opgebracht ƒ 6336,75. Alle me-
dewerkers(sters), gevers(sj^|) heel hartelijk bedankt
voor uw medewerking e ve.

Vordens Dameskoor
Woensdagavond 18 juni j.l. bezocht het Vordens
Dameskoor het verpleegtehuis Den Ooiman te Doe-
tinchem om daar de patiënten te vermaken met hun
zang en schetsjes.
Voor de pauze zong het koor een aantal liederen en
speelde de dirigent de heer Best met zijn vrouw en-
kele werken voor quatre mains op de piano. Na de
pauze werden verschillende schetsjes en voordrach-
ten uitgevoerd. Het geheel viel bij het publiek zeer
in de smaak.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

Er lopen geruchten over zekere onregelmatigheden
samenhangende met de verkoop bij publieke in-
schrijving van enkele percelen onroerend goed, ge-
legen en indertijd toebehorende aan de R.K. Pasto-
rie op de Kranenburg alhier.
Daarbij is de naam van R. E. Baron van Dorth ten
onrechte betrokken geworden. Genoemde persoon
distancieert zich ten enemale van deze aangelegen-
hetd.

(Getekend),
Mr. R. E. Baron van Dorth tot 't Medler

Vorden, 23 juni 1975

Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening
Vakantietijd 1975

Alle bejaardenhelpsters en ook de groep gezinsver-
zorgsters willen graag om beurten of met groter
aantal tegelijk profiteren van hun vakantie. Dat zij
hen gegund! Dit baart de geding echter veel zorgen,
want de meeste bejaarde fBnnnen die wekelijks de
hulp dringend nodig hebben, gaan zelf niét met va-
kantie. Daar het ministerie van CRM ons geen ex-
tra subsidie uitkeert boven het vastgestelde aantal
uren, om bijv. vakantiehulpen aan te stellen, moe-
ten we roeien met de rien|^die we hebben.
Daarom doen we een berSpop de aloude naober-
plicht (om maar niet te spreken van de familie-
plicht) om in dié gevallen, waarbij de hulp in va-
kantietijd wat minimaal is, wat extra bij te springen.
Wij hebben reeds de medewerking van velen, die
zonder betaling zelfs in deze tijd nog dienstverle-
nend bezig zijn. Ons doel is immers, bejaarden die
dat wensen en daartoe in staat zijn, zolang mogelijk
zelfstandig te laten wonen. De bejaardenzorg
springt in, wanneer die zorg vereist is. Dit ter be-
oordeling van de leidster in een gesprek met de be-
jaarde. Als u twijflt of u voor bejaardenzorg in
aanmerking zou kunnen komen of niet, komt u ge-
rust informeren. Ons adres staat elders in dit blad
vermeld. Wij willen u graag van dienst zijn.

C. Swart,
leidster te Vorden.
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KOERSELMAN CASSETTES

GEMÉENTENIEÜWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Onderwerpen:
1. Verwijdering/snoeien van beplanting

op uitzicht-hoeken.
2. Vuilnisophaaldienst en stortplaats.

Ad L
Verwijdering!snoeien van beplanting
op uitzichthoeken.
Nogmaals maken wij er u attent op, dat in dit jaar-
getijde hoog opgroeiende beplantingen op uitzicht-
hoeken van gemeentewegen weer gevaar (kunnen)
opleveren voor het verkeer.
Derhalve wijst het gemeentebestuur de belangheb-
bende eigenaren van deze beplantingen op de vol-
gende bepaling van de Algemene Politieverordening
(artikel 27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig op of
langs andere dan Rijkswegen en de in artikel l van
het Provinciaal Wegenreglement Gelderland bedoel-
de wegen, zijn verplicht op aanschrijving van bur-
gemeester en wethouders de naar hun oordeel voor
het verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte beplan-
tingen binnen de bij die aanschrijving gestelde ter-
mijn te verwijderen, dan wel deze ten genoege van
burgemeester en wethouders te snoeien."

Indien, in het eerste geval, niet zou worden voldaan
aan het gestelde in de aanschrijving, dan zijn burge-
meester en wethouders bevoegd, zelf de betreffende
werkzaamheden te (laten) verrichten, en wel geheel
op kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoordelijkheids-
besef van iedereen, hopen wij dat dergelijke aan-
schrijvingen achterwege kunnen blijven en zal een
ieder die beplanting heeft die voor het verkeer
gevaar teweeg brengt, deze uit eigen beweging ver-
wijderen.

Ad 2.
Vuilnisophaaldienst en openingstijden stortplaats.
Bij de afdeling Gemeentewerken komen dagelijks
diverse telefoontjes binnen met het verzoek om na-
dere inlichtingen over de vuilnisophaaldienst en de
openingstijden van de gemeentelijke stortplaats.
Zoals u wellicht weet, is sedert 1972 het gebruik
van plastic zakken voor de huisvuilophaaldienst in-
gevoerd. Derhalve mag thans alleen huisvuil wor-
den aangeboden in plastic zakken die zijn voorzien
van een gemeentelijke opdruk; deze zakken zijn in
verschillende winkels verkrijgbaar.
Het huisvuil wordt voor wat betreft het gebied

waarvoor de ophaaldienst verplicht is gesteld 's za-
terdags opgehaald. Voor het buurtschap Delden-
Hackfort is dit gesteld op donderdag 's middags
(l x in de 14 dagen).

U zult wellicht zelf wel begrijpen dat het wenselijk
is om zo kort mogelijk voor het ophalen van het
huisvuil, de zakken aan de weg te plaatsen, een en
ander voorkomt dat er — door wie dan ook— zak-
ken worden vernield, met het gevolg dat de inhoud
op de straat terecht komt.

Voor de aflevering van grotere hoeveelheden vuil-
nis is de stortplaats geopend op de volgende tijden:

— 's woensdags van 15.00 tot 17.00 uur;

— 's vrijdags van 15.00 tot 17.00 uur;

— 's zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur.

De stortgelden bedragen voor gebracht huisvuil ƒ 1,-
per m3, voor gebracht grofhuisvuil ƒ 2,50 per m3.
Het is ten strengste verboden om buiten voornoem-
de tijdstippen vuilnis te storten. De politie is ver-
zocht de stortplaats en omgeving in het oog te hou-
den en zonodig zonder pardon proces-verbaal op te
maken tegen eventuele overtreders.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 29 juni: 8.30 en 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink. In beide diensten afscheid van de cantor-
organist Gijs van Schoonhoven.
Koffie na beide diensten in De Voorde.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 29 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, H.
Avondmaal, kindernevendienst; 19.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier, H. Avondmaal.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

'WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 mir dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uui
donderdag : l O-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uut

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ronald, z.v. D. J. Ruesink en G. B. Bos-
velt; Rachel Johanna Maria, d.v. J. F. J. Besselink
en J. A. H. Olijslager.
Gehuwd: R. Terink en A. B. Wagen voort; A. G.
Bremer en C. Peppelinkhausen.
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SUPER-
GELDERSE SCHIJVEN

BOOMSTAMMETJE

NIEUW: BIEFSCHIJF

VARKENSLAPPEN

FRICANDEAU

MAGER VARKENSPOULET

SCHENKEL
ALLEEN DONDERDAG:

SCHOUDERKARBONADE

Vleeswaren
PALINGWORST
BERLINER
GEKOOKTE HAM
ZURE ZULT
BOERENMETWORST •

SLAGERIJ
3 stuks

HELE
+ 400 gram

oer stuk . .'

MAGER
500 orarn •

VAN DE SCHOUDER
500 dram

heerlijk voor bami of nasi

DIK BEVLEESD

BAKJE

198

348

98

478

498

258

378

298

109
69

129
93

119
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ZONNETUIN
BLOEMKOOL
CHAMPIGNONS
KOMKOMMER
BAMI PAKKET
TOMATEN

200 gram

per stuk .

per stuk .

DIEPVRIES-VOORDEEL
NASIGORENG
BAMI GORENG
KIPPELEVERTJES
PATATES FRITES
FRIKANDELLEN
IGLO IJS

600 gram van 3,09 NU

600 gram van 3,09 NU

500 gram

kilo

grijpzak 25 stuks

vanille-vanille aardbeien
iter van 160 voor

Alles zolang de voorraad strekt

98
98
59
98
89

269
269
250
149
435
129

AROMA
grote flacon

van 6,72 voor

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

2 kroppen voor

3 stuks

DINSDAG

kiloMALSE ANDIJVIE
FIJNE VERSE WORST »
WOENSDAG

WORTELTJES
VLEESGEHAKT

Nieuwe
500 gram

500 gram

89
228

75
298

98
238

A&O GRAAG TOT
tfkOGISTERU VOORDEELTJES

HAARSPRAY

DOUCHE-SCHUIM

TOILETZEEP

DEO SPRAY

KEMT
van 6,85 NU

FA
geen 6,75 of 6,25 maar NU

FA
3 stukjes geen 2,94 maar ...

FA
flacon van 5,75 voor

395

395

219

395

WASVOORDEEL
RADION ZEEPPOEDER
DIXAN
FAKT ZEEPPOEDER
OMO ZEEPPOEDER
PRESTO

koffer ....
i

koffer NU

koffer ....

koffer ....

VOOR DE AFWAS
van 1,30 NU

495
725
575
650
109

'O<K>O^^S^^O3'̂ ^OO^O£-O '̂S^$g$^O^^>»S«*$3»6'<^^



PERZIKEN APPELMOES

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE JENEVER GANZEBOOM

liter .

Elke 2e liter

GANZEBOOM
liter .

CITROENBRANDEWIJN

DRY GIN

WHISKY

BEKEND MERK
liter NU

BEKEND MERK
grote fles

CLUNY SCOTCH
fles van 13,95 voor

945

895

645

895

995

1195

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIE»

APPELTAART

WAFELTJES ROOMBOTER
250 gram ...

298

218

Bloemen en Planten
KAAPS VIOOLTJE

FREESIA'S

nu voor

per bosje

155

159

ZOETWAREN VOORDEEL
WAFELKOEKEN
RONDO'S
CU-CO BESCHUIT
GILDA DROP
MINI MARS

groot pak ...

pak a 5 stuks

2 rol .........

2 zakken NU

grote baal

per pak

159
79

109
79

198
198

A&O

Hero
confiture jam
aardbeien, van 2,12 voor

COMBO KOFFIE vacuüm
500 gram van 3,95 voor 359

RODE BIETEN 3/4 pot NU 55

AUGURKEN jampot NU 109

KNAKWORSTJES HOY
jampol NU 109

ORYZA RIJST per pak 98

kuipje NU 55
MARGARINE BLUE BAND 50

Prodent
tandpasta
3 tuben van 5,70 vooi 319
CLOSETPAPIER pak a 4 rol 98

KG THEEZAKJES doos a 20 zakjes 89

SUZY WAFELS groot pak 105

TOMATENSOEP UNOX
extra gevuld NU 209

Raak limonade
sinas - citroen of appel, 1 J/2 liter voor 159
VRUCHTENLIMONADE A & O

literfles NU 79

A & O PILS krat a 24 pijpjes 792

NATUURAZIJN grote fles van 0,99 voor ... 79

Calvé slaslank
0,5 liter van 2,11 voor 189

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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ERRES KOELKASTEN

OPENING
Op donderdag 3 juli a.s. hopen wij onze
brood- en banketbakkerij te openen.

Gelegenheid tot bezichtiging van
16.00 tot 20.00 uur.

Op deze dag en volgende bent u van
harte welkom!

Brood- en
banketbakkerij

OPIAAT
Dorpsstraat 11 Vorden

Verkoop 4 juli a.s.
zie hiervoor onze openingsaanbiedingen
volgende week

WIJ ZIJN GESLOTEN

van 30 juni tot en met 2 juli

VLAM
ATTENT
Akte voor Go«d GM GMm*

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 06750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bfl bruidshuis
BTCIJER BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kuut het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

fie/frum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Compfèfs en
4vond/aponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving .'

\

ERRES 90 LITER
BARKOELKASTJE
Voldoende ruimte voor
alle mogelijke dorst-
lessers. Fraai uiterlijk.
Te plaatsen in elke
kamer, winkel of kantoor.
Vriesvak voor ijsblokjes.

ERRES 140 LITER
TAFELMODEL
Uitvoering in één of twee
sterren. Regelbare
thermostaat met
ontdooiknop.
Uitschuifbare rekken.

van 433,- nu 329,-

ERRES 160 LITER
TAFELMODEL
Het grootste tafelmodel
in twee uitvoeringen:
twee of drie sterren.
Zeer praktische indeling
met o.a. los eierrekje en
uitschuifbare rekken en
natuurlijk een regelbare
thermostaat.

van 611,- nu 449,-

p ERRES DUBBELDEURS
KOELKASTEN
Een kombinatie van een ruime
koelkast en een royale diepvries-
ruimte.

225 LITER F. 599.—

275 LITER F. 699.—

DIEPVRIESKISTEN
EN KASTEN

O
Voor iedere wens is er wel een
Erres diepvrieskist of kast. Vanaf
70 liter tot 610 liter. Volop keuze
dus.

ERRES 380 LITER
FRIGOFREEZER
Een dubbeldeurskast met een
aparte 210 liter koelkast en 170
liter diepvrieskast.
Volautomatisch ontdooisysteem
en uitschuifbare vriesladen.

GEMS WINKEL
VOROEN (05752-2124)

hengelo <gu.>
tel.O5753-1461

DANSEN
29 juni

LA MARA

Zaterdag 28 juni a.s.

BAL VOOR GEHUWDEN
Orkest „TAKE IT EASY"

Voor tafelreservering graag tijdig bellen fel. 05753-1461

Adverteren doet verkopen

i

Vakantietijd -
Kampeertijd

Wij hebben voor u:

PLASTIC JERRYCANS
met en zonder kraan

PLASTIC ONDERZEIL

MUILEN, KLOMPEN, LAARZEN
enz. enz.

wel
Hengelo, Spalstraat 37, tel. 1713

Linde, Ruurloseweg 120 tel. 6641

Ruurlo, Stationsstraat 14 tel. 1541

Vorden, Stationsw. 20, tel. 1583

ESSO-GAS-DEPOT
overgenomenn van de heer

G. J. Kamperman

vanaf heden door

Wapen- en Sporthandel

Martens
stetdr dochrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

__ ^_— _

l Johan Cruijff:

.mijn l
iPUMA-schoenen zijn
zó uit de winkel en—
verkrijgbaar bg

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Wij hebben nog plaats voor

EEN FLINK
NET MEISJE
in de mangelafdeling

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3 - Telefoon 1465

Aanmelden dagelijks a. d. fabriek,
's Avonds na 6 uur Hertog K. v.
Gelreweg 30. Geen vakantiehulp.
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Zilveren schoolhoofd

A. J. Zeevalkink:

Het schijnt in V orden een buitengewoon goed werk-
en leefklimaat te zijn voor het onderwijzend perso-
neel en dan met name voor schoolhoofden. Vierde
een paar weken geleden meester Brinkman van de
openbare lagere school het zilveren ambtsjubileum,
deze week is het 25 jaar geleden dat de heer A. J.
Zeevalkink tot hoofd van de Bijzondere school op
Het Hoge werd benoemd.
Daarvoor was hij al zeven jaar als onderwijzer aan
dezelfde school verbonden. Toen we hem dezer da-
gen in zijn fraaie bungalow in plan Zuid een be-
zoek brachten, troffen we daar iemand, die onder
het genot van een sigaartje terugblikte op een bij-
zonder prettige arbeidstijd aan deze school.
„De school is alles voor hem, al is hij maar half
toch gaat hij heel," zo voegde mevr. Zeevalkink
ons toe, toen zij een kopje koffie serveerde. „Wat
mijn vrouw zegt is bedoeld als „bij wijze van spre-
ken", want ik vind wel dat een onderwijzer vol-
komen fit moet zijn wanneer hij voor de klas staat.
De jeugd heeft daar recht op."

UIT DE ROULATIE
Begin van het jaar is de heer Zeevalkink drie maan-
den wegens ziekte uit de roulatie geweest. Op onze
vraag of schoolhoofd zijn tot je 65ste jaar in deze
tijd niet een te zware opgave is, antwoordde hij
ontkennend.
„Als je gezond bent is het best te doen. Wanneer
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je merkt dat het niet meer gaat moet je onmiddel-
lijk stoppen," vindt hij. Momenteel staat de heer
Zeevalkink twee en een halve dag in de week voor
de klas. Een regeling die een jaar of drie geleden
is ingegaan, omdat schoolhoofden met zoveel an-
dere dingen belast worden. „Men is tot deze rege-
ling gekomen omdat zoveel „hoofden" er aangin-
gen."

GEEN ROZEGEUR EN MANESCHIJN
Afkomstig uit Hengelo Gld. studeerde de heer Zee-
valkink in 1935 af als onderwijzer. Dat gebeurde
aan het Baudartius Lyceum te Zutphen, waar toen
nog een afdeling „kweek^fcol" was. In hetzelfde
jaar werd deze afdeling opgeheven.
Het voltooien van zijn studie vond plaats in een
tijd dat het in de onderwijswereld bepaald geen
rozegeur en maneschijn was. „U wilt het misschien
niet geloven maar in die tijd heb ik honderden sol-
licitatiebrieven geschrevei^B)p de enveloppe zette
ik dikwijls „openen s.v.p." en dat spreekt voor zich-
zelf."
Gelukkig voor hem werd hij als kwekeling met akte
een paar jaar tewerk gesteld aan de school in de
Toldijk. Het eerste jaar verdiende hij vrijwel niets
(„ik voelde me in feite overkompleet",) het tweede
jaar 'n tientje per maand, het derde jaar 25 gulden.
Dat laatste bedrag was voor die tijd een boel geld.

HANDELAAR IN VEEVOEDER
In 1939 maakte hij voor het eerst kennis met de
school op Het Hoge, omdat meester Berenpas een
poosje in militaire dienst moest.
Na deze korte Vorden-periode keerde hij terug naar
de Toldijk. Met plezier denkt hij hieraan terug,
want hij leerde daar zijn vrouw kennen. Niet wat
betreft het geven van onderwijs, want dit was
slechts van korte duur.
„Dan maar de handel in," dacht de heer Zeeval-
kink. Hij probeerde veevoeder aan de man te bren-
gen. Maar tja, het was oorlog en het veevoeder
raakte al spoedig op. In 1943 kwam definitief de
kentering. Benoeming aan de school op Het Hoge
met als gevolg in 1950 benoeming tot hoofd.
Het echtpaar Zeevalkink (drie kinderen) betrok een
woning naast de school. De heer des huizes heeft
dit nooit als een bezwaar ervaren zo dicht bij de
school. „Last van de kinderen? Nee hoor, kinderen
behoren bij je werk."

NIET STIL BLIJVEN STAAN
Dat de onderwijsmethodes gedurende al die jaren
meer en meer veranderden heeft de heer Zeevalkink
geen problemen opgeleverd. „Bij nieuwe methodes
lopen wij bij ons op school nooit voorop. Ik ga van
het standpunt uit dat je er eerst van overtuigd moet
zijn dat het goed is. Bovendien is het zo dat wan-
neer je de kinderen hetzelfde kunt leren op meer
aangename wijze, moet je het doen. Is de methode
nog beter dan is dat mooi meegenomen. Vanzelf-
sprekend dien je als onderwijzer vele cursussen te
volgen op het gebied van bij- en herscholing. In het
onderwijs mag je niet stil blijven staan. Men moet
weten wat er op de markt te koop is."
Al heeft de heer Zeevalkink het in Vorden goed
naar de zin, toch heeft hij wel eens met de gedachte
gespeeld om het elders te proberen. Zijn echtgenote
weerhield hem ervan. „Ik zou voor geen geld hier
weg willen," zo verklaarde zij.

OUD-LEERLINGEN WIL IK
GRAAG TERUGZIEN

Met het schoolbestuur heeft de heer Zeevalkink het
altijd goed kunnen vinden. Vooral met ds. Jansen,
die reeds 30 jaar voorzitter is. „Een fijne man met
veel mensenkennis."
Dat er in Vorden een school bijkomt (kath. school)
vindt de heer Zeevalkink speciaal voor de katho-
lieke gemeenschap een pluspunt. Dit had al eerder
moeten gebeuren meent hij. Dat daardoor ook op
zijn school een lichte teruggang in het aantal leer-
lingen valt te konstateren deert hem niet.
De heer Zeevalkink die wanneer het enigszins mo-
gelijk is naar alle huwelijksrecepties gaat van oud-
leerlingen („ik wil ze wel <4É weer zien") vindt de
meest prettige ervaring uit zijn loopbaan dat d.m.v.
een oud-papieraktie 3 gehandicapte kinderen met 'n
fraai cadeau verast konden worden (twee kregen er
een fiets en één een trein).
Hij heeft nog een wens nl.^^i handenarbeidlokaal,
maar of die er komt meent^pte moeten betwijfelen.
Wat zijn hobbys betreft, lezen en tuinieren zijn fa-
voriet, zover daar tijd voor overblijft, want de
school is hobby no. één.
Zaterdagmiddag 28 juni wordt hem door het school-
bestuur een receptie aangeboden in zaal Smit. Wij
zijn benieuwd of de oud-leerlingen die de heer Zee-
valkink in de loop der jaren op hun receptie hebben
zien verschijnen nu ook aanwezig zullen zijn!

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BELEIDSNOTA KAPITAALS-
INVESTERINGEN WERD
AANGENOMEN
SPOED ACHTER VERBOU-
WING KASTEEL VORDEN

Na urenlange discussies is de raad van Vorden dins-
dagavond akkoord gegaan met de door B. en W.
voorgelegde beleidsnota kapitaalsinvesteringen.
Dit houdt in dat B. en W. toestemming van de raad
hebben gekregen tot realisering van de restauratie
van kasteel Vorden, welk gebouw t.z.t. het gemeen-
tehuis zal worden. Het huidige gemeentehuis krijgt
dan als bestemming dorpscentrum.
Voorts kregen B. en W. toestemming om met de
Stichting dorpscentrum te gaan praten over de
plaatsing van een toneel- en muziekzaal achter het
gemeentehuis op de plek waar thans de brandweer-
garage staat. Dit hield weer in dat de raad fiat gaf
aan het college om een ontwerp te laten maken om
de huidige gymzaal te verbouwen tot brandweer-
garage annex tennisclubgebouw, want de raad ging
er ook mee akkoord dat bij de gymzaal drie tennis-
banen zullen worden aangelegd met uitbreidings-
mogelijkheden tot 6 banen.
Dit houdt dan tevens weer in dat de gymzaal defi-
nitief gaat verdwijnen, want we krijgen in Vorden
een sportzaal. Zou het gymnastieklokaal blijven be-
staan (de heer Krol pleitte daar fel voor) dan zou
dat gaan betekenen „duurdere" exploitatie van de
sportzaal.

Voorts kregen B. en W. toestemming om met het
bestuur van het jeugdcentrum overleg te plegen om
het jeugdcentrum aan te kopen. Op deze plek kan
dan parkeerruimte worden geschapen. Het mor-
tuarium op de plek waar thans de muziekkoepel
staat (deze avond was er zowaar een concert in de
koepel) gaat definitief niet door. De raad had open
oor voor de totaal 150 a 200 ingediende bezwaar-
schriften.
Bekeken zal worden of er een aula of rouwcentrum
komt bij de algemene begraafplaats of wellicht ach-
ter de r.k. kerk in 't dorp. De heer Geerken (CDA)
deelde n.l. mede dat het bestuur van deze kerk ge-
negen is den gesprek aan te gaan met B. en W., waar
burgemeester Vunderink welwillend tegenover staat.
De CDA en VVD zijn voor een mortuarium; Vor-
dens Belang en de PvdA zien liever de bouw van
een aula. B. en W. zullen zo snel mogelijk met een
defintief voorstel komen. Zij zullen de gesprekken
hieromtrent met de Monuta-Stichting voortzetten.

Wat betreft de verbetering van de Lindenseweg
(door de heer Gerritsen aangeduid als „zandbaan");
de uitvoering zal plaatshebben zodra de DACW-
subsidie is afgekomen.
Dit zijn dan in grote lijnen de punten waarvoor B.
en W. medewerking van de raaa vroegen en kregen.
U, aandachtige lezer(es) zult zich afvragen vanwaar
de in de aanhef omschreven „urenlange discussies".
Wel de verschillende raadsfrakties kwamen elk met
een uitvoerige beschouwing betreffende deze be-
leidsnota.
Dit had tot gevolg „woord en wederwoord", van-
daar dat het zoveel tijd in beslag nam! Een doorn
in het oog van wethouder Bannink (CDA) die tij-
dens de discussies diverse malen stelde „niet zaniken,
niet zeuren, maar laten we wat tot stand brengen".
We hebben de woorden van de heer Bannink goed
in onze oren geknoopt en zullen hieronder een be-
knopte weergave geven van hetgeen de verschillen-
de raadsfrakties in hun beschouwingen naar voren
brachten.

J. F. Geerken (CDA)
met mortuarium"

De heer Geerken vindt de restauratie van kasteel
Vorden een goede zaak. De jaarlijkse budgettaire
last dan toch echt niet hoger dan 120.000 gulden.
Zeer veel spoed betrachten met het bouwen van een
mortuarium om De Wehme en Vila Nuova te ont-
lasten.
Wat betreft de keus van het huidige gemeentehuis;
indien meer concrete gegevens bekend zijn kunnen
wij definitief ons standpunt bepalen. Wij steunen de
plannen tot verhuizing van de branweergarage, de
plannen voor de tennisbanen. S.v.p. aandacht voor

de problemen van de jeugdsociëteit (wij zijn mo-
menteel samen met de jeugdsociëteit druk aan het
zoeken naar een geschikte ruimte, maar hebben op
dit moment nog niet gevonden, aldus wethouder
Bogchelman). Geen vierde voetbalveld bij de v.v.
Vorden gezien de recente ontwikkelingen bij deze
vereniging.
Burgemeester Vunderink, die intussen het jasje had
uitgetrokken („ik hoop niet dat dit een strijdlustige
indruk maakt"), konstateerde tevreden dat de CDA
het met het college eens is. „Ik ben het met u eens
dat de last betreffende het kasteel Vorden niet on-
gelimiteerd mag zijn."
De heer Bosch (PvdA) liet andere geluiden horen.
„De beleidsnota een weldoordacht plan? Niet in
alle opzichten, want de financiële gegevens ontbre-
ken. Is de restauratie van kasteel Vorden wel een
waardevolle zaak. Ik heb twijfels of de restauratie
binnen twee jaar heeft plaatsgevonden. Worden de
kosten te hoog (wij willen jaarlijks niet meer uit-
trekken dan 100.000 gulden) dan geef ik als hoog-
ste prioriteit de woningbouw," aldus de heer Bosch.
Burgemester Vunderink deelde hierop mede dat ar-
chitekt Heineman heeft toegezegd dat de restaura-
tie wel degelijk binnen 2 jaar kan plaatsvinden.
Wellicht binnen anderhalf jaar. „Vooral wegens de
slapte in de bouw moet snelle restauratie mogelijk
zijn," zo meende de voorzitter. Wat betreft de las-
ten, de provincie heeft geadviseerd tot aankoop van
kasteel Vorden. Dit betekent voor haar een morele
verplichting, zodat wij misschien nog wel „iets
meer" krijgen dan de toegezegde subsidie," aldus de
heer Vunderink.

„Wij stellen ons positief op. Wij zien een lijn voor
ons. De bedragen die op dit moment bekend zijn,
lijken ons aanvaardbaar. Kasteel Vorden moeten
we behouden voor ons dorp. Overplaatsing van het
huidige gemeentehuis naar dit kasteel oppert de mo-
gelijkheid tot een dorpscentrum in het huidige ge-
meentehuis en daar ben ik blij om. Al met al een
ambitieus plan," aldus de heer v. d. Wall Bake.
Burgemeester Vunderink toonde zich bijzonder ver-
heugd over het door de VVD ingenomen standpunt.

J. W. M. Gerritsen
(Vordens Belang)

„laten we ons hezinnen"

Het belangrijkste aspekt dat de heer Gerritsen na-
mens zijn fraktie naar voren bracht was niet dat het
kasteel Vorden voor gemeentehuis ingericht zal
worden, maar of überhaupt het gemeentehuis in het
kasteel moet."
De heer Gerritsen argumenteerde: „de financiële ge-
volgen zullen groter zijn dan we aanvankelijk heb-
ben gedacht. De kans bestaat dat andere werken
daardoor zullen blijven liggen. En vormt het kas-
teel voor het gemeentepersoneel geen problemen wat
betreft de huisvesting? zo vroeg hij zich af. De heer
Gerritsen vond het principieel onjuist dat investe-
ringen worden opgehangen aan DACW-subsidie.
Burgemeester Vunderink was het daar niet mee
eens. „In een tijd dat er mogelijkheden zijn voor het
verkrijgen van deze subsidie mag je niet nalaten
daar gebruik van te maken," zo meende hij.
Het voorstel van de heer Gerritsen „laten we ons
nader bezinnen over de verhuizing van het gemeen-
tehuis" vond noch bij het college noch bij de raad
enige weerklank.

BASISSTRUKTUURPLAN AANGENOMEN
Het basisstruktuurplan openluchtrekreatie voor de
gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem
werd door de raad van Vorden dinsdagavond posi-
tief beoordeeld.
De kohklusie was dat het voor de landbouw moge-
lijk moet zijn zich naar behoren te ontwikkelen. De
bedoeling van dit bassistruktuurplan is niet om
rekreanten te lokken. Het plan gaat er vanuit dat
ruilverkavelingen door moeten kunnen gaan, zo
vertelde desgevraagd de heer ir. G. Voogt uit Arn-
hem, ontwerper van het plan.
Raadsleden die nog bepaalde vraagtekens hadden
over het plan (vraagtekens met betrekking tot de
landbouw waar hier en daar nog een beetje onzeker-
heid heerst) werden op uivoerige wijze door de heer
Voogt ingelicht.

H. Tjoonk (VVD)
„hoevenlandschap"

De heer Tjoonk die als enige tegenstemde, had pro-
blemen met de woorden parklandschap (niet te ver-
warren met landschapspark) en „landschappelijk
waardevol parklandschap" stelde voor deze bena-
mingen te schappen en te vervangen door „hoeven-
landschap".
Dit had tot resultaat dat de heer Tjoonk uitgebreid
met de heer Voogt over deze suggestie in debat ging.
Het hielp allemaal niets de zojuist genoemde „aan-
duidingen" blijven bestaan, ofschoon de heer Voogt
wel van mening is dat „hoevenlandschap" prak-
tisch juist is.
De raad was bij de behandeling van dit plan van
mening dat de vier gemeenten zeer veel inspraak
hebben gehad en daar was men zeer kontent over.

Mr. R. A. v. d. Wall Bake

(VVD)
„ambitieus plan"

Openstelling
Kasteel Vorden
In afwachting van de plannen voor restauratie van
het kasteel Vorden heeft zich een comité gevormd
met het doel het kasteel wat meer bekendheid te
geven. In nauwe samenwerking met het plaatselijke
VVV is men erin geslaagd het kasteel enkele malen
per week open te stellen voor bezichtiging.
Het is de bedoeling dat een bezoek uitsluitend in
kleinere groepen en onder leiding kan worden ge-
bracht. Een schema van de bezoekuren staat elders
vermeld. Ook is er een mogelijkheid het kasteel bui-
ten de vastgestelde uren te bezoeken, maar dan
slechts na afspraak met het VVV van Vorden (tel.
05752-1386).
De rondleidingen worden verzorgd door enkele he-
ren, die van harte hopen dat van de geboden ge-
legenheid een ruim gebruik zal worden gemaakt.
Om het voornaamste doel van het comité, het geven
van meer bekendheid aan het kasteel extra kracht
bij te zetten, is er een plan, binnen afzienbare tijd
het gebouw gedurende een weekend gratis open te
stellen voor de inwoners van Vorden, opdat zij ken-
nis kunnen nemen van het ongetwijfeld mooiste kas-
teel van een achttal waarop de Vordense gemeen-
schap terecht zo trots is.

Achtkastelenrit
De eerste achtkastelenrit die dit jaar werd gehou-
den trok 90 deelnemers. De eerste avondwandeling
27 deelnemers.



ELS
boom der lage landen
Als in het land bij de Berkel het elzeblad ontluikt,
roept de koekkoek driemaal achtereen z'n naam
over het water. En wie in die tijd tussen de hoge
elzen wandelt van Erve Kots, kan de roep van de
zomerheraut horen boven het land van Lievelde.
Lievelde, met de klemtoon op de eerste lettergreep,
dat is het liefelijke glooiende akker- of weideland
tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Daar staan enorm
hoge en kaarsrechte elzen. Als we op Erve Kots,
voorlangs het „los hoes" het elzebos ingaan, wordt
de grond zwart en drassig onder onze voeten. Op
en langs het pad bloeien kruid en bloemen. Hoog
rijzen hier de grauwe of zwarte -elzen met hun don-
kergrijze, geschubde bast, zo hoog als men zelden
ziet, soms hoger dan 25 meter. Maar verderop, op
hoger gelegen grond, daar staan witte elzen. „Pool-
se elzen" zegt de eigenaar van het museum de „Erve
Kots". Deze elzen hebben een gladde bast, als de
huid van een beuk. Ze zijn veel minder hoog.
Het verschil tussen het leefmilieu van de grauwe en
de witte els is, dat de eerste aan vochtige gronden
de voorkeur geeft, terwijl de andere ook drogere
gronden verdraagt. Ook kan de witte els beter de
vrieskou verdragen. De grauwe els heet in het La-
tijn „Alnus Ghitinosa", „de kleverige els". De witte
els heet „Alnus Incana". Hij ontleent z'n naam
aan de blauwwitte tint aan de onderkant van z'n
bladeren. De grauwe els komt voor in een gebied
dat in het zuiden begrensd wordt door de Balkan
en in het noorden door het zuidelijke deel van
Noorwegen en Zweden. Het verspreidingsgebied
van de witte els strekt zich tot boven de poolcirkel
uit. De witte els komt voor in Rusland, midden-
Europa en zelfs in noord-Iran. Hij is in ons land
niet inheems, hij is ingevoerd, een bescheiden boom
die weinig eisen stelt aan de grond. Bij bosaanplant
doet hij vaak dienst als voorloper en schept dan bos-
bodem voor de latere hoofdbewoners van het bos.
Naast zijn verschijning als hakhout, krijgt hij als
boom nooit de hoogte van zijn grauwe, inheemse
broer. Hij wordt niet hoger dan 20 meter.
De grauwe els groeit bij voorkeur op vochtige gron-
den, op veengronden en langs sloten. Zelfs op dras-
sige gronden voelt hij zich thuis, maar niet op zure
grond. Alle elzen hebben één duidelijk kenmerk dat
hen van alle andere bomen onderscheidt: bladknop-
pen die op steekjes staan. Bij de grauwe of gewone
els is het grote en golfrandige ovale blad, vooral in
het begin, nogal kleverig. In de Latijnse naam „glu-
tinosa" komt dit tot uitdrukking. Elzen zijn snelle
groeiers, maar worden niet oud. Vaak komen ze
alleen voor in struikvorm, als elzehakhout.
Vooral na een milde winter gaat de els al vroeg
stuiven, soms al in februari. Het meel van de ge-
demptgele mannelijke katjes bereikt de rode vrou-
welijke bloempjes, die al eerder, in de voorzomer
van het jaar daarvoor, waren ontstaan. Er kunnen
bijgevolg drie generaties vrouwelijke katjes aan de
els voorkomen: 1) de eerste die hun zaad al hebben
verloren en zwartverhoute proppen vormen (toen
we klein waren gebruikten we ze in de proppen-
schieter, een speel tuig dat we tegenwoordig niet of
nauwelijks meer tegenkomen); 2) jongere bij wie

B/ad
witte els

het stuifmeel nu vrucht verwekt en S) de toeko-
mende, die zich nu gaan vormen voor de volgende
voorjaarsmaand. Merels en sijsjes eten de zaden van
de els. De wind voert ze over land en water. Net als
de esdoorn hebben ze een kleine vleugel. Maar hier
is de vleugel ook zwemblaas. Zo kunnen ze ook op
het water drijven. Ze hechten zich aan het land of
aan de kant van het water en ontkiemen. De witte
els bloeit eerder dan de grauwe, maar zijn bladeren
ontluiken later. Ze zijn eivormig en toegespitst en
vooral in het begin dicht behaard. En zoals gezegd,
de stam van de grauwe els is ruw en donker, die
van de witte els glad en zilvergrijs.

WAT DOET DE ELS VOOR HET MILIEU?
Tegenwoordig een vraag die belangrijker is dan
ooit. We hebben immers vandaag veel meer be-
hoefte aan milieuherstel dan vroeger toen er niet
of nauwelijks sprake was van milieubederf. De lucht
wordt verontreinigd door het gemotoriseerde ver-
keer, waarbij explosie- of verbrandingsmotoren zijn
betrokken. Door fabrieken en door alles wat afval-
gasstoffen en roet in de lucht aanvoert. Het water
wordt verontreinigd, niet alleen door fabrieken en
schepen maar ook door vuil dat in het water wordt
geloosd of plomp-weg gegooid. Het grondwater ver-
vuilt door olie, gier, of chemische afvalstoffen. Nu
is van een boom bekend, dat hij lucht ververst door
in het stofwisselingsproces koolzuur op te nemen en
zuivere zuurstof af te staan. De els neemt bij dit
milieuherstel een vooraanstaande plaats in. Hij
staat met zijn grote bladeren veel zuurstof af, waar-
door in zijn omgeving ziektekiemen worden gedood.
Door de kleverigheid van z'n blad vangt hij stof en
roet op in zulke hoeveelheden dat hij er soms zwart
van uitziet, reden waarom hij wel de „zwarte" els
wordt genoemd. Maar hij doet ook positief wat aan
de vervuiling van het grondwater, iets waar de
meeste andere bomen niet aan toe komen. In zijn
wijdvertakte wortelgestel vormt hij knollen, die
stikstofverzamelende organismen bevatten, dat wil
zeggen dat hij in samenwerking (symbiose) met stik-
stofaantrekkende bakteriën levenversterkende stof-
fen vormt. Voor hemz^L maar ook voor de bodem
waarin hij niet diep n^Pr wel grondig zijn wortels
uitslaat. Daar zijn blad in de herfst niet verkleurt
of aan de boom verdroogt, werpt hij groene blade-
ren af. Elzenbladaarde is rijk aan stikstof en vormt
voortreffelijke humus. „Humus is de verzamelnaam
voor stoffelijke resten ̂ fe overwegend plantaardige
herkomst", zo zegt Oo^noek's Encyclopedie. Er is
veel meer over te zeggen, maar wij vragen in dit
verband alleen maar naar de waarde van de humus.
Humus is gunstig voor de struktuur van de bodem,
vooral van belang voor de landbouw. Het absorbe-
rend vermogen (aanzuigend of opnemend vermo-
gen) van humus voor water is driemaal zo groot als
van klei. Humiiss levert bijgevolg een belangrijke
bijdrage tot vruchtbaarheid van de grond, om er in
dit bestek niet meer van te zeggen. De els heeft een
tamelijk ijle kroon, die veel licht doorlaat. Hier-
door ontstaat op de vruchtbare lage gronden van
het elzenbroek vaak een rijk gevarieerde vegetatie
van vlier, lijsterbes, bramen en ook van kruiden die
vochtige grond preferen, zoals valeriaan, penning-
kruid, bitterzoet en wolfspoot. Ook in de winter is
de els nog mooi. Dan verspreidt hij een dieppaarse
tot bruine gloed als de zon in zijn lage stand de
kale landen spaarzaam verlicht en lange schaduwen
werpt op de wateren waarin zich het weerspiegelend
licht van de hemel en het schaduwdonker van de
aarde mengen.

NATUURGENIETING
De els, goed vol zittend met grote, heidergroene,
enigszins gebolde bladeren, vormt in de vroege zo-
mer een sieraad van het landschap. Hebt u op zo'n
mooie, warme dag wel eens, liggend in het gras,
gekeken hoe een hoge wind de elzenbladeren doet
golven en soms uitbolt? Of - er wel gelegen, maar
naar iets anders gekekenl Dat kan ook. Men kan
op verschillende manieren van de natuur genieten.

Bladeren
van de grauwe

Zoals de pastoor opmerkte, toen hij brevierend,
langs een minnekozend paartje bij het elzenbos
liep: „Ik weet niet wa'j doot, maor ie hebt er wel
mooie weer bie " Goed, als u een volgende keer
tenslotte eens terloops naar de elzen kijkt, kunt u
ook opmerken hoe een mooie blauwe kever, name-
lijk het elzehaantje, zich aan het groene blad te-
goed doet. Een oude schrijver zegt: „Alnus, dat
komt van het Latijnse „Alor Amme", wat betekent:
„ik word door de stroom verzorgd". Buiten de wilg
is er nauwelijks een boom die zo gek is op water en
op drassige plekken. Een legende zegt: „Twee god-
deloze vissers negeerden het godsdienstige feest van
Pales. Zij bleven hengelen bij de stroom die hen
voedde met vis. De godin, vertoornd, beval: „Blijf
daar staan en groei er vast" of woorden van gelijke
strekking. Zo kregen d^K en de wilg, welverzorgd
door de stroom, krachtige wortels en werden mooie
bomen. De els wordt in ons land vaak gebruikt als
een windscherm rondom boomgaarden, bollenvel-
den en tuinbouwpercelen. Men kan ze onder andere
in de Betuwe vinden, inJiet westen van het land en,
om eens een plaats te n^Bien, in Oudenbosch (west-
Brabant). Begin mei (soms bij gunstige omstandig-
heden al in april) lopen de elzen uit. De volksmond
heeft gelijk als hij zegt: „Is het elzeblad zo groot als
een duit, dan komt de koekkoek er uit", - we zijn
er dit hoofdstuk mee begonnen.

GEBRUIKSDOEL VAN HET HOUT
Als het elzehout pas is gekapt is het witgeel. Onder
inwerking van de lucht wordt het oranjekleurig,
later, gedroogd, weer wat lichter van tint. De witte
els vertoont na het kappen een roodachtige tint.
Het hout van de grauwe of zwarte els is goed bruik-
baar. Gebruikt als pijlers van bruggen, wordt het in
het water steenhard en duurzaam. Vroeger toen er
nog geen staal werd geproduceerd, was het zelfs
scheepshout. Het wordt dan ook gebruikt voor be-
schoeiingen, van de grote Nederlandse waterwer-
ken, Hollands roem. Ook maakt men er watervaste,
taaie klompen van. Van de dikste stammen fabri-
ceert men triplexplaten. Als struik gekapt worden
er bonestokken van geslagen, ook lichte paaltjes,
bezem- of boenderstokken, - ook wel hout voor snij-
werk. Het na indroging glanzend witte hout laat
zich geredelijk draaien en snijden. Tenslotte levert
de els ook goed brandhout dat tamelijk lang ligt en
een grote hitte wil afgeven. Al met al een nuttige
boom, die misschien al te weinig wordt aangeplant,
terwijl veel bestaande elzebossen in grasland wer-
den veranderd.

HENRI VAN DORSTEN

KENMERKEN FAMILIE BETULEAE:

Alnus Glutinosa (grauwe els)

Knoppen: gesteeld, kleverig, niet behaard.
Jonge twijgen: niet behaard.
Blad: 6-11 cm lang, glimmend, donkergroen, ge-
golfd, rond, enkel gezaagd, onderkant lichter groen.
Vruchtproppen: eerst groen, bij rijpheid bruin.
Inheemse boom. Kwam vroeger veel meer voor dan
nu. Bast ruw, bij oudere bomen donkergrijs.

Alnus Incana (witte els)

Knoppen: korter gesteeld, behaard.
Jonge twijgen: licht behaard.
Blad: kleiner, groen, onderkant blauwwit, spits ei-
vormig, rand is dubbel zaagtandig. '
Vruchtproppen: groter dan bij de grauwe els.
Waarschijnlijk alleen ingevoerd, niet inheems. Bast
glad als beuk.

Weer volop
zomerse japonnen
bij
Modecentrum
Tennissen
Ruurlo

Nieuwe kollekties tegen vakantieprijzen
ZONNEJURKJES
vanaf

HALTERJURKJES
nu

DOORKNOOPJAPONNEN
mouwloos vanaf

RESTANTEN JAPONNEN
vanaf

29,50

49,50

59,50

15,-

BONTE ROKKEN
vanaf 22,50

BLOUSES EN T-SHIRTS
L/M en K/M vanaf

WITTE PANTALONS
vanaf 29,50

Modecentrum Tennissen Ruurlo VRIJDAGS KOOPAVOND



Met vreugde en dank-
baarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van
onze zoon en broertje

RONALD

D. J. Ruesink
G. B. Ruesink-

Bosvelt
Maarten

Vorden, 18 juni 1975
Almenseweg 12

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die ons
gouden huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
voor ons hebben gemaakt.

H. Winkels
en
D. Winkels-

Hengeveld

Vorden, juni 1975
Almenseweg 40

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de felicitaties, bloemen
en cadeaus, die wij bij ons
40-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.

B. Rossel
A. J. Rossel-

Wesselink

Vorden, juni 1975
Hilverinkweg 3

Triumph-Wala

verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

VAKANTIE
van 30 juni tot en
met 19 juli

Te huur: gedeelte van
woning met eigen ingang,
zitkamer, grote slaap-
kamer, w.c., douche en
keuken. M. G. Spiegelen-
berg, Ruurloseweg 26,
Vorden, tel. 05752-1464.

Paardrijlessen. Stoeterij
De Hessenkamp, Kerk-
hoflaan 5A, tel. 05752-
1736.

Rogestro te koop ge-
vraagd. Tel. 1736.

Te koop: Fiat 600, 2
hoofdsteunen, tunnelbak-
je, klein stepje en step.
Visser, De Steege 40, tel.
2100.

Te koop: asterplanten, na
16.00 uur. H. Broyl, Riet-
gerweg 5, Warnsveld.

Aangeboden in Vorden:
grote kamer voor bijv.
onderwijzeres of verpleeg-
ster. Brieven onder no.
16—l aan het bureau van
dit blad.

Te koop een VW 1300 in
goede staat. Vraagprijs
ƒ 1950,—. Kontakt opne-
men bij Joh. Bakker, Mo-
lenweg 4, Vorden, tel.
05752-1914.

Te koop: g.o.h. Kreidler,
bj. '72. G. Hummelink,
Spiekerweg 4, Vorden,
tel. 1252.

Te koop: 4-pers. bunga-
lowtent. H. Teunissen, De
Haar 30, Vorden, tel.
1804.

Gevraagd: hulp in de
huishouding voor 2 a 3
halve dagen per week. B.
Lammers, Burg. Gallée-
straat 26, Vorden, telef.
1421.

15-jarig meisje zoekt
vakantiewerk. Ria Spit-
hoven, Reeoordweg 6,
telefoon 05752-2193.

T ekoop: boerenkool-
planten. A. Dimmendaal,
Ruurloseweg 102, Vorden

Te koop: aardbeien op
bestelling. H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden,
tel. 05752-6659.

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

REKTIFJKATIE

In plaats van kaarten

GERRIT WENTINK

en

< »
< >

ALIES OOSTERINK

gaan trouwen op vrijdag 27 juni a.s. om <
14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, juni 1975

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
't Wapen van Vorden (F. P. Smit),
Dorpsstraat 10.

In plaats van kaarten

HENK KOK

en

REINA EGGINK

hopen op vrijdag 4 juli a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis van Vorden te
trouwen.

Kerkelijke bevestiging om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajen-
brink.

juli 1975
Ruurlo H 99
Vorden, Almenseweg 8

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranen-
burg-Vorden.

Toekomstig adres:
De Schoemaker 16, Ruurlo.

Op maandag 30 juni hopen wij met onze kin-
deren en onze ouders ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

H. VLOGMAN

en

DICK WIEGMAN
en

RIA BENNINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, mede te delen, dat zij D.V.
gaan trouwen op woensdag 2 juli 1975
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Wij vragen aan God een zegen over ons
huwelijk om 14.15 uur in de Gerefor-
meerde kerk te Vorden.
Voorganger in deze dienst zal zijn ds.
S. de Vries uit Bennekom.

juni 1975
Thomas a Kempislaan 102, Arnhem
Wildenborchseweg 18, Vorden

Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in
café-restaurant „'t Wapen van 't Med-
ler", Ruurloseweg 114, Vorden.

Toekomstig adres:
Reyerstraat 40, Eist (Gld.)

C. M. VLOGMAN-STEGENGA

Vorden, juni 1975
Strodijk 3

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

A. HARMSMA - DIERENARTS
de Horsterkamp 3 - VORDEN

Vorden, juni 1975

L.S.,
'Vanwege mijn benoeming tot keuringsdieren-
arts in vaste dienst verbonden aan de Vlees-
keuringsdienst Kring Borculo, zal ik per l juli
1975 mijn dierenartsenpraktijk met woonhuis
overdragen aan het dierenartsen-echtpaar, de
heer H. Warringa en mevrouw C. Warringa-
Hendriks.

< ] » Voor het vertrouwen dat ik in mijn praktijk
X heb ondervonden gedurende de laatste twaalf

en een half jaren, ben ik u zeer erkentelijk en
ik twijfel er niet aan dat u mijn opvolgers ook
dit vertrouwen zult schenken.

Graag wil ik u uitnodigen voor een afschetcfs-
borrel op de deel van het Bosmanshuis in < >
Hack fort, eigenaar de heer Joh. Rietman,
Baakseweg 3 te Vorden, op maandagavond
30 juni 1975 tussen half acht en half tien.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Heden overleed, zacht en kalm, in het zieken-
huis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld, onze
lieve moeder en grootmoeder

Aleida Hendrika Weenk
wed. van D. J. Wensink

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: J. R. Fokkink-Wensink
H. Fokkink

Zelhem: A. H. Hukker-
Wensink

B. G. Hukker
Vorden: R. J. Vliem-Wensink

C. G. Vliem
Kleinkinderen en
verloofden

Vorden, 22 juni 1975
„Groot-Windenberg"
Rommelderdijk 2

De rouwdienst zal plaatshebben op donder-
dag 26 juni in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den, aanvang 12.00 uur, waarna de teraarde-
bestelling om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Daarna gelegenheid tot condoleren in Het
Jeugdcentrum, Insulindelaan 4 te Vorden.

WV VORDEN
Donderdag 3 juli 19.00 uur

BEZICHTIGING PINETUM
LANDGOED DE BELTEN

Opgave bij VVV-kantoor Vorden, tel. 1386

CHR. HUISHOUDSCHOOL
Het Hoge 41 - Vorden
Telefoon 05752-1512 b.g.g. 2118

Gevraagd:

E
voor het verrichten van diverse
huishoudelijke werkzaamheden op
onze school.

Zij zal tevens worden belast met
het toezicht op de leerlingen, die
tussen de middag overblijven.

Haar taak zal ruim 30 uur per
week omvatten.

Inlichtingen en sollicitaties aan de directrice
van de school.

UIT l
GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Medler - Tel. 6634

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tot en
met augustus 1975

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooi-
ste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Markt-
plein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar ƒ l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. Ba-
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256

Dinsdag l juli:
Staring-avond in de Wildenborch. Aanvang
19.30 uur. Start in de Kapel (Kapelweg).
Wandeling naar het kasteel de Wildenborch
en door het fraaie park. Koffiedrinken in de
Kapel. Gedichten van A. C. W. Staring en
dia's van de Wildenborch, Vorden en omge-
ving. Deze avond wordt verzorgd door de
heer Van Roekei uit Zelhem en ds. Krajen-
brink uit Vorden.

Donderdag 3 juli:
Boerendansgroep „De Knupduukskes" uit
Vorden op het Marktplein. Aanvang 20.00
uur. Bij slecht weer in een zaal.

Vorden, juni 1975

L.S.,

Langs deze weg delen wij u mede, dat wij m.i.v. 28 juni a.s. onze
brood- en banketbakkerij overdoen aan de familie Oplaat.

'Wij willen hierbij al onze cliënten, vrienden, kennissen en buren
hartelijk bedanken voor het vertrouwen, dat wij van hen mochten
ontvangen.

Wij wensen de familie Oplaat veel succes!

Familie Van Groningen,
Dorpsstraat 11 - Vorden

In aansluiting op bovenstaande berichten wij u dat wij m.i.v. 3 juli
a.s. de zaak van de familie Van Groningen hebben overgenomen.

Wij hopen het vertrouwen dat de familie Van Groningen van u
genoot ook te mogen verkrijgen.

Onze cliënten, buren, vrienden en bekenden in de Wildenborch be-
danken wij hartelijk voor het jarenlange vertrouwen in ons gesteld.

Vriendelijk groetend,
Familie Oplaat,
Wildenborchseweg 27 - Vorden

Speciale
vakantie-aanbieding

GREATZ DRAAGBARE TV

* 36 cm beeldbuis
* elektronische kanalen-

kiezer
* accu-aansluiting
van 649,— voor 498,-
KLEUREN-TELEVISIE GREATZ FaHNRICH

51 cm
1 jaar volledige garantie 1595,-
Vooraan in service - Vooraan in techniek
Snelle eigen service-dienst

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 13813

VORDEN
Behoudens tussentijdse wijzigingen gelden vanaf
l juli 1975 de volgende rentetarieven:

Creditrente
Spaargelden: direct opvraagbaar .

6 mnd. opzegging
12 mnd. opzegging
24 mnd. opzegging
4 jaar vast
5 jaar vast
Spaarpremieboekje
Grijp 5
Zilvervloot

Creditsaldi in rekening courant
Privé-rekeningen
(rentegevend max. / 10.000,—)

5 «/o
53/40/0

°/o
«/o

8 %

«/o
°/o
°/o

lH°/o

Debetrenfe
Debetsaldi in rekening courant
Hypotheken
Leningen met andere volwaardige zekerheid
Leningen met onvolwaardige zekerheid v.a.

9H°/o
9H°/o
93/4%

HAAL UW BROOD BIJ SCHMINK
altijd vers, altijd lekker!

Voor uw vakantietrips

HEERLIJKE BROODJES
Neem eens proef met ons

GELDERS ROGGEBROOD
echt smakelijk!

Al deze artikelen betrekken wij van
bakkerij Van Asselt

DUS KWALITEIT

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 26 Vorden Telefoon 1877

s



JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

KEURSLAGER
'n goe/e slager

Donderdag:

Vrijdag:

ÏARKENSLAPPEN MiOK
500 gram

500 gram

DOORREGEN
500 gram ...

Maandag:

Dinsdag:

VERSE WORST

STOOFLAPPEN
MALSE FLAPPEN™ 9,.m
TARTAAR
OSSESTAART
SPEKLAPPEN
BOOMSTAM

3 stuks

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOERENMETWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Nu ook uit Bakker Hartman's
warme bakkerij:

KRENTEBOLLEN
GROF VOLKiEN BROOD

198deze week
1 zak ...

VAN ONZE BANKETBAKKER
van 360 nu 318

269

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
JONGE TUINBOONTJES,
KOMKOMMER
GOLDEN DELICIOUS
RODE KfIL
ANDIJVU

,
nu

± 2 kilo

Maandag en dinsdag:

ANDIJVIE kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

grote bos Lelies nu slechts... 269

PLEISTER
SLAVEA
a 1 meter slechts

NUTS REPEN
a 4 stuks van 180 nu ,

ZAK WOKKELS
van 110 nu

VIVO SEVEN UP
van 98 nu

JAFFA SINAASAPPELSAP
1 /1 liter van 145 nu

KEUKENROL
SCOTTEX
a 2 rollen van 325 nu

YIVO KOFFIE bonen of gemalen
van 205 nu

NUTROMA KOFFIEMELK
YZ liter van 169 nu

REMIA HALVARINE
van 69 nu 2 kuipjes voor

KLINKHAMER OUDE WIJVENKOEK
slechts

VIVO JAM aardbeien of abrikozen
van 148 nu .

PASTA CHOCA melk
425 gram van 209 nu .

DIEPVRIES
PAK IJS
Ola 3 smaken
YÏ liter slechts ...

SPINAZIE
GROKO
450 gram slechts

UNOX COCKTAILWORSTJES
200 gram van 219 nu

SALLAND SOEPBALLEN
heel blik slechts

REXENA CUSTARD
400 gram geen 101 onze prijs

ITALIAANSE PEREN
1/1 blik van 198 nu

DOMO
magere vanille- of chocoladevla
1/1 liter nu

MAGGI GOUDVLEES BOUILLON
voor 3 liter slechts

HONIG GROENTESOEP
6 bordenpak nu

KOFFER DIXAN VOORDEEL
van 980 nu

TUINSTOEL
PRACHTIG
slechts 1795

VERNEL
2 liter van 427 nu

BRILLO SCHUURSPONS
yan 139 nu

385
119

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 28 juni

KASSAKOOPJE Pak Kokoskransen
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OPMARS
DER BACTERIËEN
Zelfs in z'n slaap hoest het monster lood, ozon en
zwaveldioxyde op. Z'n zwarte silhouette tekent zich
af tegen een van lichten en dampen roodgekleurde
hemel. Het heeft z'n tentakels tot ver in de omtrekt
in de aarde, in de vorm van een buizennetwerk
waardoor het aardgas onder hoge druk zich fluitend
voortspoedt. Het geeft de stilte, buiten, een nauwe-
lijks hoorbare, juinende toon.

De muskus- of bisamrat, Onddtra zibéthicus, ver-
heft zich op z'n achterpoten, luisterend, alvorens
geluidloos te water te gaan; met z'n zevenentwintig
centimeters lange, afgeplatte staart beweegt de gro-
te woelmuis zich zwemmend voort.

Alle wateren van sloten en kreken zijn stil. De for-
midabele snoek, Esox lucius, voor mensenogen on-
zichtbaar, staat roerloos op de driehoeksstroming
van kreek, sloot en grote plas. Bewegingsloos op het
waaieren van de borstvinnen na; hij slikt langzaam
water als of hij het proeft. Het waterhoentje slaapt
en de blauwe reiger staat stil op een stelt. Esox is
voortdurend bedacht op veranderingen in de staat
van het water, want die kunnen de nadering van
buit aankondigen.

En roerloos in deze windstille nacht staat aan de
rand van de weide, de oude barse zomereik: Quer-
cus róbur. Hij heeft daar sinds mensenheugenis ge-
staan en eeuwenlang hebben de mensen hem geëerd
als „kroeseboom", kruisboom '), bij wie elke begra-
fenisstoet even eerbiedig stilhield, alvorens een dode
toe te vertrouwen aan de aarde, stof tot stof enzo-
voort. Mensen hebben de boom gevreesd. Sommigen
sloegen een kruis als ze hem 's avonds laat moesten
passeren: „Beware, Heer, voor de toverij van den
spoekeboom". Of: „Redt ons van de geesten in den
boezeboom".

Jaren geleden is er prikkeldraad om z'n ruige schors
gespannen. Krammen hebben ze in de korst gesla-
gen om dat draad op z'n plaats te houden. En twee
geslachten van boeren aan wie het steeds heeft ver-
droten dat onder de kroon van de boom het schraal-
ste gras kwijnt van de hele streek, hebben - en ddt is
veel erger - met trekker en werktuigen plakken
schors van de stam afgereden.

Duizenden hectoliters water verplaatsen zich dage-
lijks onhoorbaar door de stam. Vanaf het wijds ver-
takte wortelstelsel met de draaddunne haarwortel-
tjes tot in de hoogste takjes en blaadjes van de
enorme bladerenkroon - stuwing en daling onder
voortdurende druk, zonder het geringste gerucht!
De stamomtrek is, gemeten op borsthoogte, ruim
zeven meter. Wie met een holle boor uit Quercus
róbur's diameter2) een monster zou nemen, zou de
weersgeschiedenis van circa driehonderd zomers en
winters nauwkeurig uit de jaarringen kunnen af-
lezen. Zonder de geringste moeite houdt de kolos
dat grote ondergrondse reservoir van water vast
dat met sprengen en aders het hemelwater aanvoer-
de van lang vervlogen buien.

Roerloos staat Quercus róbur desalniettemin in deze
windstille nacht waarin het aardgas zich voort-
spoedt door de buizen van het oude stadsgasnet. . .
De muskusrat hoort het eerst het scherpe gesis dat
de lichte fluittoon overstemt, - dat scherper wordt
en dat gaat borrelen alsof er slangen bezig zijn in
de kreek en trekt v-vormige sporen door de water-

spiegel. Op het ogenblik dat de blanke, stinkende
luchtbellen het water van de driehoeksstroming be-
reiken, schiet Esox lucius, de snoek, in een rechte
lijn door de meterslange sloot tussen kreek en grote
plas. Dan zigzagt hij de plas in en schuurt langs de
waterplanten om het schrijnen van zijn kieuwen te
verzachten. De blauwe reiger schudt de sufheid van
zich af en wiekt met ingetrokken stelten weg. Het
hoentje maakt al kwetterend groot misbaar, het
holt, diep geschokt, de weide op.

En Quercus róbur, de machtige zomereik, die stil
bleef en sterk onder het torment va'n bulderende
stormen en striemende regens, is geschokt tot in alle
vezels van zijn bestaan. Hoewel het pas in het begin
van de maand augustus is, werpt hij een wagenla-
ding van z'n vruchten af. Hij heeft de dodelijke
wond ontvangen. Zoals de wijze leraar, Jochanan
Ben Zakkai van Jabné, zijn volgelingen vertelde:
„twee dingen gaan van het ene einde der aarde naar
het andere, - een vrouw wier liefde door de enige
man wordt versmaad, én een boom die geveld wordt
terwijl hij vruchten draagt."

Wat gebeurd is zal openbaar worden. Een maand
later trekt er een vliegtuig over. De eik vormt een
bronsgroene vlek boven het lichtere groen van de
weide. Het vliegtuig cirkelt en verdwijnt. Als de
fotografische infraroodopnamen zijn ontwikkeld,
zegt de bomendeskundige die de tinten van het blad-
groen bestudeert: Ach, wat jammer! Die boom is
meer dan driehonderd jaar oud. Hij is nu met z'n
laatste jaar bezig.

Een oude boomkweker fietst langzaam over de
straatweg. Hij heeft een glimmend lusters jasje aan,
een zwartzijden petje op het sneeuwwitte haar, een
schitterbrilletje op de kromme neus en hij bezit on-
uitsprekelijk vrome en deftige hangwangen. Zijn
naam is Berend van Zoghei, maar iedereen die hem
kent noemt hem Berendoom. Hij ziet hoe de eikels
uit de boom vallen, midden in de zomer. Hij schudt
z'n deftige hoofd, de hangwangen sidderen, 's
Avonds pakt hij de telefoon, draait langzaam het
nummer van een als heel knap bekend staande in-
genieur in Delft. Hij rapporteert z'n bevindingen.
Als hij uitgesproken is, blijft het een hele poos stil
aan de andere kant van

Dan komt de vraag: — I g e n daar soms voor de
distributie van het aardgas die oude stadsgasbuizen
nog?

— Ja, dat is zo, antwoordt Berendoom.

Na een lange pauze volgt^^ bedachtzame formule-
ring van de ingenieur: -^^Jawel, de stad is een
monster, man! Maar ook een centrum van cultuur,
van burgerlijk recht, van handel en nijverheid.
Vroeger ook van veiligheid, maar dat is al lang in
het tegendeel verkeerd. Konklusie: „waar het aard-
gas met z'n hogere werkdruk door (vaak te dunne)
stadsgasbuizen stroomt en bij lekken ontsnapt, trekt
het in zeer korte tijd miljoenen bacteriën aan. Die
bacteriën hebben de onhebbelijkheid zich vast te
zetten op hout, in casu op de wortels van bomen.
Zij vormen daar een „anaërobe" gebied, d.i. volko-
men zuurstofloos gebied, waarin de boomwortels
verstikken. In 1968 werd al vastgesteld, dat er na
aanleg van een aardgasnet (vooral bij gebruik van
een oud stadsgasnet!) in 26 gemeenten meer dan

Plm. 300-jarige zomereik
„Quercus róhur"

170.000 bomen zijn gestorven. Begrijpt u mij, Be-
rendoom?

— Ja, ik begrijp u heeel goed. Dit is slecht. Bar
slecht! Vooral voor de steden, waar toch al zoveel
bomen sneuvelden bij kaalslag - annex - vernieu-
wing. Met elke boom wordt 'n luchtververser ge-
dood. Potverdorie, dat duffe gas toch! Zei'j nog
wat, meneer?

— Ja, elke medaille heeft^^k z'n keerzijde.
— Wat dan nou weer? ^f
— Ik doel op de heipalen, snapt u?
— Nee, nee, ik snap het niet!
— Kijk, er wordt tegenswoordig veel meer water
uit de grond gepompt dan vroeger. Soms al te veel.
Als heipalen daardoor bo |̂ water komen te staan,
dan verrot dat hout. Als^Pnu daar aardgas in de
grond pompt, zouden diezelfde bacteriën moeten
zorgen voor een „anaërobe" gebied. Dan zouden die
palen misschien niet verrotten. Begrijpt u dit, Be-
rendoom?

Maar Berendoom, ontdaan en verdrietig had al op-
gehangen.

Hij vertelde het verhaal aan z'n vrouw, tante Cor-
nelia. Die antwoordde:

— Dat duffe gas, dat brengt ons maar mooi wel-
vaart aan! Zonder dat duffe gas waren we hier nu
net zo arm als Denemarken, heb ik gelezen.
— Welvaart, zei Berendoom, dat klopt, maar geen
welwezen.

Hij pakte de grote, heel oude Statenbijbel uit de
schouw. Het was een exemplaar waarin gesproken
wordt van ,Profeten en de Poëten' (niet van pro-
feten en dichters) een zogenaamde ,poetenbijbel'
dus. Hij bladerde wat in het boek Prediker. Toen
las hij tante Cornelia voor: „Ik heb gezocht een op-
lossing te vinden voor raadsels. Ik heb het niet ge-
vonden. Een man uit duizend heb ik gevonden,
maar onder de vrouwen was er geen een. Dit ene
heb ik gevonden, dat God de mens goed gemaakt
heeft maar ze hebben veel streken en spitsvondig-
heden gezocht". Wat zeg je daarvan, Cornelia?
— Phoeh! blies tante Cornelia, — de Bijbel is echt
een mannenboek!

') Een kruisboom (kroeseboom) had de functie van
grensboom of scheidingsteken. Er werd ook wel
recht onder gesproken, oogstfeesten en bruiloften
onder gevierd. Juist door deze symboolfuncties had-
den ze het geluk soms eeuwenlang gespaard te blij-
ven. Zo ook de kroeseboom te Fleringen, die ge-
schat wordt op 800-1000 jaar en die bekendheid
kreeg sinds 1632. Toen hadden de Staten van Over-
ijssel de roomskatholieke burgers het houden van
godsdienstoefeningen verboden. Tot 1732 vergader-
den zij toen onder de Fleringse kroeseboom en hiel-
den er geen hage- maar boompreken.
2) Omtrek gedeeld door pi is 3,14 m is diameter.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

AFSCHEID ORGANIST
GIJS VAN SCHOONHOVEN

De cantor-organist van de Hervormde kerk te Vor-
den, de heer Gijs van Schoonhoven, is onlangs als
zodanig benoemd in zijn geboortstad Deventer. Hij
heeft deze benoeming aangenomen.
Velen in Vorden zien Gijs van Schoonhoven node
vertrekken. In de twee en half jaar dat hij het orgel
in de Hervormde kerk bespeelde en de gemeente-
zang begeleidde en leiding gaf aan het zingen van
het-lied-van-de-week en ook de Kindercantörij on-
der zijn leiding had, heeft hij blijk gegeven van
kennis en kunde, vriendelijkheid en welwillendheid.
A.s. zondag 29 juni speelt hij in de beide diensten
voor de laatste keer in de eredienst. De kerkdien-
sten krijgen uiteraard daardoor een wat bijzonder
karakter. Op verzoek van en in overleg met de
dienstdoende predikant, ds. Krajenbrink, speelt Gijs
van Schoonhoven een koraal- of liedbewerking tij-
dens de kerkdiensten.
In deze afscheidsdiensten zal ook de nieuwe cantor-
organist aan de gemeente worden voorgesteld: de
heer Rudy van Straten. Het laatste lied zal hij zon-
dag begeleiden, zo is het plan.
Rudy van Straten, ook leerling van het Muziek-
conservatorium te Arnhem (vak: orgel), was reeds
een paar jaar cantor-organist van de Hervormde
kerk te Hoog-Keppel.
Na de kerkdiensten is er a.s. zondag in De Voorde
gelegenheid afscheid te nemen van de scheidende
cantor-organist en de komende cantor-organist te
begroeten. Er wordt koffie geserveerd. Allen die
met Gijs hebben samengewerkt, worden in de dienst
en in De Voorde verwacht. Iedereen is er uiteraard
zeer welkom!

De verwachting (en de hoop!) is dat velen uit de
gemeente deze kerkdiensten zullen meemaken.

KOFFIE NA DE KERKDIENSTEN
Sinds de voorbije zondag is er voor gemeenteleden,
gasten en vakantiegangers weer gelegenheid om na
de kerkdiensten in de Hervormde dorpskerk een
kopje koffie te drinken in De Voorde, achter de
kosterswoning, Kerkstraat 15. De koffie wordt ge-
zet en geserveerd door enkele vrouwelijke diakenen
met hulp van een aantal dames uit de gemeente.
Iedereen is welkom op de koffie!

KINDERCRECHE
Graag willen we de gasten, de zomergasten attent
maken op de KINDEROPPAS in De Voorde tij-
dens de tweede morgen-kerkdienst in de dorpskerk.
Vanaf circa kwart voor tien zijn de kleine en klei-
nere kinderen welkom in een zaaltje van genoemd
gebouw, gelegen vlak achter de kerk, Kerkstraat 15.
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van de-
ze crèche. Er is echter nog ruimte genoeg. Een groep
dames, onder leiding van mevrouw Remmers, houdt
de kinderen bezig. Er is speelgoed aanwezig. Som-
mige kinderen nemen ook zelf iets mee.

Groene Kruis kan op
aktief jaar terugzien
Het gaat bij het Groene Kruis zoals bij zovele ver-
enigingen, wanneer een jaarvergadering wordt be-
legd, er weinig leden aanwezig zijn. Bij de jaarver-
gadering van de afd. Vorden was behalve het be-
stuur helemaal geen lid aanwezig en dan te beden-
ken dat het Groene Kruis hier 1955 leden telt!
Toch bleek uit het jaarverslag van secretaresse me-
vrouw Drijfhout dat de vereniging niet met de han-
den over elkaar heeft gezeten. Er heerste alom ak-
tiviteit.
Zo werd er in maart gestart met een cursus voor-
lichting over zwangerschap, geboorte en zuigelin-
genverzorging. Deze cursus die werd gegeven door
zuster Slotboom had de belangstelling van 20 da-
mes. Aan de bejaardengymnastiek o.l.v. mevr.
Braam uit Avereest namen 20 bejaarden deel. Tien

dames bezochten de cursus zwangerschapgymna-
stiek die werd gegeven door mevr. Haccou.
Met ingang van l september werd tot kleuterarts
benoemd mevr. van Waveren Hogervorst-Honting
uit Vorden. Tevens bleek uit het jaarverslag de
drukke werkzaamheden van de wijkzusters. Alleen
al het aantal verpleegbezoeken bedroeg het afge-
lopen jaar 1627.
Zuster v. d. Schoot en zuster Nagelhout werden
dank gebracht voor hetgeen zij voor het Groene
Kruis hebben gedaan. Tevens werden in het dank-
woord betrokken de plaatselijke artsen Sterringa en
Van Tongeren in verband met de consultatiebu-
reaus en mevr. Starkenborg en mevr. dr. Van Wa-
veren die de kleuterbureaus verzorgden.
De penningmeester van het Groene Kruis de heer
P. de Vries gaf vervolgens een kort financieel ver-
slag van de resultaten van het afgelopen jaar. Er is
een nadelig saldo van ƒ 952,82. „Doordat de con-
tributie met ingang van '75 is verhoogd van ƒ 17,50
tot ƒ 22,50 hopen we dit jaar wat gunstiger uit te
komen. Wel worden de lasten steeds hoger," aldus
penningmeester De Vries.

Isfahan, mei 1975
Beste mensen,
Het is alweer drie maanden geleden dat we in Hol-
land waren. Het werk is dan ook in volle gang. Tot
ieders grote vreugde hebben we dit jaar een flinke
groep van dertien blinde jongens.
De training is nu ongeveer acht weken bezig en
alles verloopt naar wens. Overdag doen de jongens
met veel plezier het werk op het land en 's avonds
kunnen ze zichzelf ook goed bezighouden. Een van
de jongens heeft een fluit. Daarmee moest hij de
kost verdienen voordat hij bij ons kwam. Dan
speelde hij dansmuziek op bruiloften en partijen in
zijn dorp en in de omgeving. Hij kreeg echter nooit
in geld uitbetaald. Nu speelt hij vaak in de avon-
den voor zijn plezier op de fluit, zeer tot genoegen
van de andere blinden en dan wordt er ook nog
weieens een dansje gemaakt.

In Holland hadden we met het geld van dia-avon-
den twee blokfluiten gekocht en een mooie tam-
boerijn met belletjes. Uiteraard vinden die ook veel
aftrek. Het is een gezellige groep met veel gevoel
voor humor.
De jongens waarderen het enorm dat ze hier als
normale mensen behandeld worden en dat hun
werkprestaties gewaardeerd worden. Op het land
werken ze zelfs zo goed, dat het dit jaar niet nodig
was om ziende arbeiders aan te trekken voor de
jaarlijkse schoonmaakbeurt van de irrigatiekanalen.
Alle gewassen zijn inmiddels ook geplant door de
blinden. De tomaten- en komkommerplantjes staan
al in volle bloei. Dat belooft weer een mooie oogst,
evenals vorig jaar.

Van het geld dat we in Holland kregen op dia-
avonden, konden we ook nog Lego kopen. Daar
zijn de blinden erg enthousiast over. Wij danken u
allen nog mede namens de blinden, voor uw bij-
drage destijds tijdens ons verlof.

Het begint hier nu lekker warm te worden met af
en toe een stofstorm, wat natuurlijk niet zo lekker
is. De kinderen kunnen elke dag heerlijk buiten
spelen en met water en modder kliederen. De blin-
den vinden het ook leuk om met onze kinderen te
spelen en te praten. De meesten hebben zelf thuis
ook een paar kinderen en die missen ze natuurlijk
wel als ze hier zijn.
Ongeveer één keer in de maand gaan de blinden
naar huis voor een dag of vier. De rest van de tijd
blijven ze hier omdat de afstanden gewoon te groot
zijn om even een dagje op en neer te gaan.
We zijn nu zo'n beetje halverwegen de training. Tot
nu toe is er niet één weggelopen en op allerlei ma-
nieren horen we, dat er nog veel meer blinden zijn
die graag willen komen voor de training. Het ziet
ernaar uit, dat we deze winter weer met een nieu-
we groep kunnen starteh en er dus niet naar blin-
den gezocht behoeft te worden, wat anders altijd
het werk was voor de wintermaanden.

Met deze hoopvolle gedachte besluiten wij deze
brief.

Hartelijke groeten van

Jan, Ria, Arjanne en Erik Lenselink.



Leuke jaquard geweven
witte katoenen

JAPONSTOF

110 breed
per meter . . 3,95

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

TAPIJTHAL
T HOGE VORDEN

't Hoge 32 - Tel. 05752-
1486

l

Wij hebben weer
enkele voordelige

ROKJES
met kleine schoon-
heidsfoutjes
maat 36 t.m. 48

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

VARKENSLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

FRICANDELSCHIJVEN
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

498
568
428
428
255
195
195

Voor de boterham
150 gram BOERENMETWORST 1,39
100 gram TONGEWORST 0,89
150 gram BOTERHAMWORST 0,89
150 gram PEKELVLEES 1,40
250 gram GEKOOKTE WORST stuk 1,40

Slagerij Vlogman

HAMBURGERS
3 stuks

Nieuwstad Vorden Telef. 1321

WULLINK

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t*l. 1553

VOOR/UUW

Vooraan in
Dorpsstraat 4

schoenenmode
Vorden

EN TOCH .. . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Wapen en Sporthandel

Martens
"^eeds doeltrtlfindi

Zutphenseweg - Vorden

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. HILferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk inatrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Mout
tarvo-brood

vol eiwitten, mineralen en
vitaminen....
bakt uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening

„De Graaf schap - Zuid"
Kastanjelaan 15 - Hengelo G - Tel. 05753-2345

GEZINSVERZORGING/
BEJAARDENHULP
Inwoners van de gemeenten Hen-
gelo Gld., Ruurlo, Steenderen,
Vorden en Zelhem, u kunt tijdens
de vakantiemaanden juli en augus-
tus a.s. hulp aanvragen op boven-
genoemd adres Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld., telef. 05753 - 2345,
iedere morgen tussen 8.30-10.00
uur.

In deze maanden vervallen dus de
plaatselijke spreekuren

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Grote sortering
ZWEMBROEKEN

ZWEMVLIEZEN

DWBRILLEN

ZWEMBANDEN

SNORKELS

WAPEN- EN SP NDEL

~tteedi doelutfftndl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt l
Of als u sterven moet!

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

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

HET LAATSTE NIEUWS
VORDENS BELANG EN PARTIJ van de ARBEID
WENSEN BUITENGEWONE GEMEENTE-
RAADSVERGADERING

Naar wij zojuist hebben vernomen hebben de
frakties van de Partij van de Arbeid en Vordens
Belang gevraagd om een buitengewone gemeen-
teraadsvergadering te beleggen.
Volgens beide frakties heeft het kollege van bur-
gemeester en wethouders bij de behandeling van
de beleidsnota jl. dinsdagavond bepaalde gege-
vens onthouden aan de raad.

Vara's vrolijke visite
Vara's vrolijke visite zal voor de derde maal in Vor-
den op bezoek komen en wel op dinsdag l juli. Tus-
sen 12.00 en 14.00 uur zal dit programma recht-
streeks via Hilversum III vanuit zaal Smit worden
uitgezonden. Presentator Kees van Maasdam zal
met verschillende Vordenaren een praatje maken.
Het programma komt tot stand dankzij de Stichting
Jeugdsociëteit Vorden. Iedereen is van harte wel-
kom.

Stichting Oude Gelderse
Kerken van start
De onlangs opgerichte Stichting Oude Gelderse
Kerken is haar aktiviteiten dezer dagen begonnen
met een aktie om donateurs te werven.
In een aantrekkelijk uitgevoerd vouwblad wordt de
aandacht gevraagd voor haar streven: belangstelling
wekken voor de historische kerken in Gelderland
en de kerkelijke gemeenten steunen en adviseren
bij het streven om de kerkgebouwen te restaureren
en in stand te houden.
De Stichting is zelfs bereid bedreigde kerken over
te nemen en ze, na restauratie, beschikbaar te stel-
len voor de eredienst of ze een andere zinvolle be-
stemming te geven.
Voor minimaal ƒ 15,— per jaar kan men donateur
worden van de Stichting. Welbewust draagt men
hierdoor een steentje bij voor het behoud van de
oude kerken in Gelderland. Maar bovendien ont-
vangt iedere donateur gratis een band, die regel-
matig kosteloos wordt aangevuld met geïllustreerde
artikelen over historische Gelderse kerken.
Aanmelding bij het adres van de Stichting Oude
Gelderse Kerken, postbus 19 Dieren, waar ook alle
gewenste informatie verkrijgbaar is. Gironummer
3324614 t.n.v. de Stichting Oude Gelderse Kerken
te Arnhem.

Geluidswedstrijd
in Gelderland
Het Provinciaal Comité M'75 heeft in samenwer-
king met het Gelders Programma van de Regionale
Omroep Noord en Oost (RONO) een geluidswed-
strijd georganiseerd ter opluisteren van het jaar van
het monument. De in te zenden klankbeelden moe-
ten gaan over monumenten in Gelderland. „Een
moeilijk, maar dankbaar onderwerp", zo zegt de
folder over deze wedstrijd. „Maar denk eens aan de
geschiedenis, de monumentenbewoners van vroeger
en nu, en bijvoorbeeld ook aan de problematiek
rond monumenten".
De inzendtermijn voor klankbeelden, die een lengte
mogen hebben van 10 a 15 minuten, sluit op 31
augustus 1975 om 24 uur. De werkstukken dienen
te worden ingeleverd bij het Provinciaal Comité
M'75.
Als attraktie is er een prijzenpot van duizend gul-
den. De winnaar van de eerste prijs krijgt ƒ 300,—,
de tweede prijs is ƒ 250,— en vervolgens zijn er nog
prijzen van ƒ 200,—, ƒ 150,— en ƒ 100,—.
Op verzoek zijn folders over de geluidswedstrijd
beschikbaar bij het Provinciaal Comité M'75,
Marktstraat l te Arnhem.

AVOND-WANDELING
BUURTSCHAP MEDLER
zaterdag 28 juni a.s.

Start vanaf 19.30 uur bij café-rest.
't Wapen van 't Medler, Ruurlose-
weg 114, Vorden.

Het kasteel Vorden, daterend uit de zestiende eeuw,
verbouwd in de zeventiende en de negentiende eeuw
wordt in ongemeubileerde staat voor het publiek

opengesteld
Bezichtiging op de navolgende dagen en tijden:

's maandags wordt er om 15.00 uur en om 16.00 uur
een rondleiding verzorgd;

's woensdags is er om 17.30 uur een rondleiding,
aansluitend aan de achtkastelentocht per fiets;

donderdags wordt er om 15.00 en om 16.00 uur een
rondleiding verzorgd.

Voor groepen van minimaal 10 personen (volw.) is
bezoek buiten de bovengenoemde tijden mogelijk na
overleg met het VVV Vorden (tel. 05752-1386),
doch niet op zaterdagen en zondagen.

Entreeprijs voor volw. ƒ 1,—, kinderen ben. 16 jaar ƒ 0,50
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