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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Jonges
Juni 1971

Jonges hebt al wat te doen emaakt. A'j dat toch later
heurt vetellen, wat bunt et in eur jonge tied toch alle-
moale ondochte ewest. We'j et nog, van toen, zekt ze
dan. En dan kompt de vehalen oaver de geveurleke
vuurkes die ze estokt hebt, de gevechten die bunt ele-
verd, de schoolmeister die zoo heilig was en de grote
kearls die eur naogezetten hadden. Doar is meer latijri
as visserslatijn!

Dat begint al at de jonges onder mekare an de proat
bunt. Wel es mooi urn an te heuren. Een tropken jonges
onder mekare, en d'n oom stille zin krante leazen. En
ongemarkt metluusteren. Et ging deze keer oaver hoe
had of ze met de fietse ejach hadden. I'j zollen zo an de
Toer de France met doen! Karel hef de beste aosem,
jech et hadste en sprekt ok 't beste. 'Korts nog toen mos
ik naor mien oome. In den dreaj hak toch een vrach-
wagen in den barm zitten! Hie draejen gewoon van de
weg af, zoo kwam ik daor anstoeven'! De andere jon-
ges kiekt um met ontzag an. Die chafeur zol wel edach
hem'en, de wagen hoef neet kapot, al is e verzekerd!
Effen later geet et aover de ruzie die sommigen van
eur hebt met jonges achter et darp hen. Een deel van
eur is doar neet bie'ewest, die kriegt van eur kame-
raoden een uutvoerig veslag.

Geweldig mot et der hen gegaon hem'en. Natuurluk had-
den ze alle geliek an eur kante ehad. Net as bi'j alle
defensie praot. Die anderen was et gewoon um ruuzie
begonnen! Maor dat was eur slech bekommen!
Eene had met een stok edreigd, eene van eur had die
stok an 't andre ende vastegreppen en middendeur e-
brokken. Toen had ie ook en stok. En den andren had
niks dorven doen! Weer een andren van eur was zin
vijand meteen integen ekommen, die was voort op de
loop egaon! Hie had um nog een flink ende naogezet-
ten!

Harm hef nog niks van zin daoden veteld. Hie liekt
goed op zin vader, nog een olde schoolkameraod van
mien. Een stoere goffert die gin piere kwaod dut. Maor
now steet e d'r bie as een soort deserteur, hie mot now
ok wat zeggen. 'En daor schealen neet volle meer an
of ik hadde ok eholpen, ik venom wel dak al aardig
niedig begon te wodden!
Zie zoo, de ere is ered! At er d'r op an kump kunt ze
ook op Harm rekkenen!

Toch wel es aardig um zo'n praot an te heuren.
Stille achter de krante.
Daor is meer latijn as visserslatijn . . . .

d'n Oom

Schooln ieuws
De leerlingen van de 6e klas van de Openbare Basis-
school hebben van 26-30 juni gekampeerd in Koekange
(Drente). Welwillende ouders zorgden voor vervoer,
's morgens waren fietsen en bagage reeds weggebracht.
Er werd in Drente gewandeld en gefietst, terwijl op het
Echtener zand een grote speurtocht werd uitgezet.

Maandags reden we naar Ruinen waar de kerk werd
bezichtigd en een konsert ten beste werd gegeven.
In het zwembad van Dwingelo werd dinsdag een koele
duik genomen. Daarna werd de radio-telescoop bekeken.
Op de terugweg zag men nog een kudde schapen.

De laatste dag werd weer een prachtige speurtocht uit-
gezet. Om 2 uur waren de ouders weer present om ons
huiswaarts te brengen. Via de Holterberg, waar nog
een ijsje werd meegepikt, kwamen we onder luid ge-
toeter Vorden weer binnen, waar veel ouders ter be-
groeting aanwezig waren.

De leiding mocht van de ouderkommissie een attentie
in ontvangst nemen voor de goede zorgen, waarbij ze-
ker niet vergeten werden de dames in de keuken, die
met haar uitstekende maaltijden ertoe hebben bijgedra-
gen dat ook deze schoolreis een enorm sukses is gewor-

Gemeentenieuws
UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET
IN DE GEMEENTE VORDEN

In verband met de verhoging van het wettelijk mini-
mumloon tot ƒ 177,90 per week, zijn de normen voor
de verlening van financiële bijstand aangepast, zulks
met ingang van l juli 1971.

De normen zijn nu als volgt:
a. Voor een gezin zonder kinderen ƒ 106,30 te vermeer-
deren met de verschuldigde woonkosten en de zieken-
fondspremie.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die voor
kinderbijslag in aanmerking komen, of zouden komen:
Gezin met l kind ƒ 108,20; met 2 kinderen ƒ 109,90;
met 3 kinderen ƒ 111,60; met 4 kinderen ƒ 112,80;
met 5 kinderen ƒ 114,10; met 6 of meer kinderen
ƒ 116,70.
(Al deze bedragen te vermeerderen met verschuldigde
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag).

Voor een onvolledig gezin met l kind ƒ 92,25; met 2
kinderen ƒ 93,95; met 3 kinderen ƒ 95,65; met 4 kin-
deren ƒ 96,85; met 5 kinderen ƒ 98,15; met 6 of meer
kinderen ƒ 100,75.

(Al deze bedragen te vermeerderen met verschuldigde
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag).

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding en
huisvesting ƒ 74,40 te vermeerderen met de verschul-
digde woonkosten en ziekenfondspremie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishouding en
huisvesting ƒ 74,40 te vermeerderen met ƒ 20,75 en de
ziekenfondspremie.
De bedragen voor vrijlating ten aanzien van vermo-
gen (spaargelden, onroerende goederen, effekten enz.)
zijn niet veranderd.
Voor nadere inlichtingen omtrent de uitvoering van de
Algemene Bijstandswet kunt u zich wenden tot de af-
deling sociale zaken van de gemeentesekretaris.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout van Arkel

Geslaagden
Te Lochem slaagde onze plaatsgenoot de heer Wim
Berenpas voor het Mavo-diploma.

Te Borculo slaagde onze plaatsgenoot
Buunk voor het diploma Metselen.

de heer H.

Te Utrecht slaagde onze plaatsgenoot de heer
B. G. te Lindert voor het diploma Leermeester-Gezel
Handzetten.

Aan de dagopleiding sekretaresse van het Instituut
Schoevers te Arnhem slaagden voor het diploma sekre-
taresse, de dames Marijke Beek, Tonnie Bloemendaal,
Wilma Eijkelkamp en Gozien Lenselink.

Onze plaatsgenoot Henri Helmink slaagde te Rotter-
dam voor het diploma MTS (Middelb. Techn. School).

Coöp. Raiffeisenbank
Vorden had

euSnlDe omzet van de Coop. Raiffeisfhbank Vorden steeg met
42 miljoen en bedroeg 203 miljoen gulden, aldus deelde
de dir^kteur rte heer Eskcs moe op de jaarvergadering
die de bank in zaal Smit hield.
Het jaar 1970 vertoonde een voortzetting van de over-
verhitte ekonomie. De geldo^^aarding begint men zo
langzamerhand te zien als eerffatuurverschijnsel, waar-
tegen een ieder zich zo goed mogelijk tracht te be-
schermen. De rente bleef hoog, maar door toevloeing
van buitenlandse middelen daalde de prijs voor het ka-
pitaal aan het einde van het verslagjaar iets. Niets
wijst er echter op dat deze geringe rentedaling zal
doorzetten. Eerder kan men verwachten dat na het
wegvloeien van de int. middelenstroom, de kapitaal-
markt opnieuw aan bloedarmoede gaat lijden. Voeg hier-
bij de gespannen situatie op de arbeidsmarkt, dan geeft
de naaste toekomst nog weinig reden tot optimisme,
aldus de heer Eskes.

Voor de agrarische bedrijfstak was het jaar 1970 over
het algemeen minder gunstig dan voorgaande jaren.
De oorzaak hiervan lag in de lage varkensprijzen. Een
niet gering aantal bedrijfshoofden heeft in het afge-
lopen jaar moeten konstateren, dat het bedrijf niet vol-
doende inkomen meer biedt, om in het allernoodzake-
lijkste levensonderhoud te voorzien. Een bittere kon-
klusie die alleen verzacht kan worden indien de over-
heid voorziet in gunstiger mogelijkheden tot bedrijfs-
beëindiging En dan nog is het voor velen hard om het
bedrijf waarop men met liefde heeft gewerkt, te moe-
ten verlaten en verder te moeten leven in de stenen
massa van de nieuwe dorpswijken, aldus direkteur
Eskes.
Wat de bank zelf betreft, hierover toonde zich de heer
Eskes tevreden. De groei der bank beeft zich ook het
afgelopen jaar voortgezet. In het oog springt vooral de
snelle toename van het aantal privé-rekeningen. De
kredietaanvraag bleef omvangrijk. Naast de agrarische
financiering werden ook dit jaar belangrijke bedragen

gevraagd voor financierin^^an de woningbouw in het
werkgebied van de bank. De aanwas der vertrouwde
middelen was bevredigend. JIn het verslagjaar werd be-
sloten om het dienstenpakket der bank uit te breiden
met reisbemiddeling. De nieuwe aktiviteit blijkt in een
behoefte te voorzien. ^^
Het aantal leden bedraag^^hans 843. De personeels-
bezetting is momenteel 14. Het saldo spaargelden per
31 dec. 1970 bedroeg ƒ 25.657.608,09. Aan spaargeld-
rente is in de loop van 1970 ƒ 55.084,11 uitbetaald,
zodat het totaal van uitbetaalde en bijgeschreven rene
ƒ 1.186.405,59 bedroeg. Het saldo leningen per 31 dec.
bedroeg ƒ 13.707.336,95.

SUBSIDIES
In 1970 werden door de bank de volgende subsidies
verleend: wegverharding ƒ 225,-; Bejaardenkring ƒ 25,-
Plattelandsvrouwen ƒ 25,-; Roode Kruis ƒ 25,-; Instru-
mentenfonds Sursum Corda ƒ 100,-; fokveedag MRIJ
ƒ 50,-; idem FH ƒ 25,-; Bejaardentocht Leesten-Warken
ƒ 25,-; Streekverbetering Warken ƒ 50,-; Eindkeuring
kalverklub ƒ 25,-; Jongveekeuring ƒ 25,-; Subsidie van
schoolkinderen ƒ 364,50; Bijenvereniging ƒ 25,-; Plat-
tclandsjongeren ƒ 50,- en praktisch hulpbetoon aan de
blinden ƒ 20,-.

Voorzitter H. Wesselink maakte tijdens deze vergade-
ring bekend, dat het totaal der ingelegde spaargelden
de 26 miljoen heeft overschreden. Voorts maakte hij
bekend dat de boekhouding van de bank dit jaar ge-
heel geautomatiseerd gaat worden. De spaarbankadmi-
nistratie is per l mei reeds ingebracht in de computer
van de Centrale Bank. De rekeningcourant de leningen
en de overige rekeningen zullen dit najaar volgen.

Tijdens de bestuursverkiezingen werden de aftredende
leden Wesselink en Klein Bleumink herkozen. De heer
H. Pardijs werd herkozen als lid van de raad van
toezicht.

KIJKDAGEN
voor de opruiming
(OOK IN ONZE MEUBELTOONZAAL)

Vanaf maandag 12 juli t/m
woensdag 14 juli ook 's avonds
van 19.00 - 21.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM, DE KOFFIE STAAT KLAAR

DE VERKOOP BEGINT PAS OP 15 JULI

WONINGINRICHTING

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

Orgelconcert
De bekende organist Dirk Jansz. Zwart hoopt volgende
week maandagavond 12 juli een orgelbespeling te geven
op het orgel in de hervormde kerk te Vorden.
Het programma zal bestaan uit werken, bij de keuze
waarvan rekening is gehouden met de ras-muzieklief-
hebber, alsook met de eenvoudige luisteraar, die zonder
kennis van zaken luistert, onbevangen toch genietend.
Daarom vermeldt het programma nogal wat bewerkin-
gen van koralen en geestelijke liederen o.a. van Jan
Zwart, van de concertgever zelf, Böhm, Reger, FlQgel
en Karg Elert.

Tevens komen op het programmt voor composities van
Bach, Hendel, (het 5e orgelconcerto), Paradies (Focata)
Locillette en Ruppe.
Dit belooft voor Vorden en zijn gasten een mooi concert
te worden. De toegangsprijs is slechts ƒ 1,50 kinderen
ƒ l—-

Voor het concert in de Ned. Herv. Kerk zaterdag j.l.
bestond goede belangstelling. De aanwezigen hebben brj-
zonder genoten van het spel van mevr. Margreet Prin-
sen (orgel en clavecimbel), Hans van Loenen (fluit) en
Hans van Gelder (cello).
Na afloop van het concert klonk er warm en dankbaar
applaus door het kerkgebouw.
Ds Krajenbrink heette de aanwezigen welkom en dank-
te de musici voor de prachtige muziekavond.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

7ONDAG 11 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds J. H. Jansen bed. H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds L. Raven te Bierum

19.00 uur ds C. Gros te Aalten

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 oin 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.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge is met vakantie van 10-31 juli.
Bij sterfgeval bellen: 05750-2931.
Rouwgoederen afhalen van 6-7 uur n.m. Ruurloseweg
37 te Vorden

BRAND MELDEN
3e 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

•MMI

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. Groot Nuelend en J. G. Rossel; J. H.
A. Engberts en M. H. J. Waarle.
Gehuwd: W. Golstein en J. A. Barink; J. J. A. L. van
Hamond en A. M. den Boesterd.
Overleden: Lotje Terwel, 67 jaar, weduwe van Gerrit
Jan Scholten.



GEMAKKELIJK VOOR DE VAKANTIE

l tray a 6 blikken

groente -
conserven

SUPIRMARKT
PRESENTEERT:

voor maar

UtécteJ HEERLIJKE MOSELWIJN

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks nu

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

98

298

348

368

388

4f mm *

Zeiler Schwarze Kats JJ ©5
PER FLES ^*^^ " ̂ ^ ̂ ^^

Literfles

Herschi

CASSIS

voor

89

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

75

elke 2e fles

35

Sinaasappel-

of frambozen-

RANJA

van 98 voor

79

Gezinsfles

DRUIVENSAP

rood

voor slechts

99

KARVAN

CEVITAM

nu per fles

169

wahui
BOTERHAMWORST

GEKOOKTE LEVER

SNIJWORST

HAM

DIVERSE SMAKEN

CAREMO WIJN
MET JONGE JENEVER

395 VOOR

Familietube

Prodent

TANDPASTA

nu 2 voor

239

Jampot P.C.D,

PINDAKAAS

van 119

voor

105

Veluco

APPELMOES

literblik 79

elk 2e blik

49

Maak zelf uw
ijs met Coldy

IJSDESSERT
div. smaken

van 172 voor

139

Lekker koekje

BOKKE-
POOTJES

pak van 109
voor

ROODMERK KOFFIE 205
ELK 2e PAK 139

2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

nu weer

109

Heerlijke

cocos-
KRANSEN

10 stuks

slechts

89

Heerlijke

PINDA-

KOEKEN

10 stuks voor

89

3 rollen

MARIE
BISCUITS

voor

89

Potato- of
paprika-

CHIPS
gezinspak

voor

79

2 KUIFJES

SUN MARGARINE
VOOR

en
TOMATEN exportkwaliteit
CITROENEN
RABARBER
ANDIJVIE
PANKLARE RODE KOOL
NIEUWE AARDAPPELEN
Doré

500
4 stuks

kilo

kilo

69

59

49

69

500 gram 49

272 kg 119

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

VRUCHTENSCH l J FJ ES
bakje a 250 gram voor

GEVULDE SINASSCHIJFJES
per zak

GILDA DROP
div. soorten grote zak vol

LYDIA HAARLAK
grote bus van 298 voor

ARDITA DAMESVERBAND
81 elk 2e pak

ARDITA LUIERS
145 elk 2e pak

EUROPA PANTYS
passen iedereen per paar

KOFFIEFILTERZAKJES
no. 502 80 stuks

ALL ZEEPPOEDER
nu in prachtige naaibox voor

VRUCHTENHART J ES
grote zak vol nu voor

89
69
69

225
49
75
98
89

1695
65



De heer en mevrouw
Van der Hucht-
Emsbroek

geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun
zoon

ALBERTUS
ADBIAAN

Utrecht, 30 juni 1971
't Tolsteegplantsoen 28 H

Hartelijke dank aan allen,
die ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Fam. H. F. Eugelink-
Mokkink

Vorden, juli 1971
De Hanekamp 26

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus bij ons
40-jarig huwelijksfeest ont-
vangen, zeggen we hartelijk
dank.

J. A. Norde
M. E. Norde-Norde

Vorden, juli 1971
Kostedeweg 2

Architectenbureau
VAN HOUTE

VAKANTIE
van 7 juli tot 2 aug.

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

H.H. Landbouwers
wilt u de hoogste
prijs voor uw
nuchtere vaars- of
stierkalveren ?

Dan naar
HARRIE WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 05753-1317

De Ned. Herv. Diaconie te
Wichmond biedt voor af-
braak aan: De dubbele wo-
ning Dorpsstraat 12 en 14
te Wichmond (kosterswo-
ning). Briefjes inleveren
voor woensdag 14 juli a.s.
's avonds 8.00 uur bij H. B.
Maalderink, Vierakkerse-
straatweg 21, Vierakker
waar tevens nadere inlich-
tingen zijn te verkrijgen

Tijdens de bouwvak
vakantie zijn wij

NORMAAL
OPEN

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Te koop: 4-persoons bunga-
low- en 3-persoons dubbel-
dakstent, ev. camping gaz.
Prijs n.o.k. G. Remmers,
camping de Reehorst na
20.00 uur

Te koop: Jonge eetaardap-
pelen Eigenheimer ad 30 et
per kg. D. Meijerink, Rom-
melderdijk l Vorden tele-
foon 6776

Te koop aangeboden: Sko-
da 1100 nieuwe versnel-
lingsbak, banden en accu.
Bouwjaar 1969. ƒ 2700,—
vaste prijs.
Te bezichtigen zaterdag 10
juli camping De Goldberg.
Van Drlel p.a. camping De
Goldberg

PrO^jt
AANBIEDING

Bloemenspuit
nu van 7,95 voor

4,95
zolang er voor-
raad is

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Inplaats van kaarten

JAN GROOT JEBBINK
en

DINI LIGTENBARG

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats hebben
op vrijdag 16 juli a.s. om 11.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de weieerwaarde
heer ds. J. C. Krajenbrink om 14.30 uur \
in de Hervormde kerk te Vorden.

Vorden, Galgengoorweg 8, Vorden
Vorden, Almenseweg 44
juli 1971
Toekomstig adres: Galgengoorweg 8, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.45-17.00
uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.< >

< ! • ' :i-

Na een kortstondige ziekte ging van ons heen,
onze beste zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

ALBERT MICHAEL JORISSEN
weduwnaar van J. H. ter Maat

in de ouderdom van 84 jaar.

Vorden:

Ancaster Canada:

J. C. Kroneman-Jörissen
M. J. Kroneman
R. A. Jansen-Jörissen
H. H. Jansen
kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 30 juni 1971
Burg. Galleestraat 9

De teraardebestelling heeft plaats gehad maandag
5 juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed onze beste zwager en oom

A. M. JORISSEN,

in de ouderdom van 84 jaar.

Fam. Helmink, Silvolde
Fam. Tragter, Vorden
Mevr. Ter Maat, Winterswijk

Vorden, 30 juni 1971

Na een kortstondige ziekte is heden nog onver-
wacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

JOHANNES BERNARDUS GARRITSEN

op de leeftijd van 73 jaar.

H. Garritsen-Onstenk
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 2 juli 1971
De Boonk 19

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
te Dieren.

Begrafenisdienst
Ned. Herv. Diakonie

BEGRAFENISONDERNEMER
A. DE JONGE

wegens vakantie
van 10 t.ni. 31 juli.

Bij sterfgeval bellen:

05750-2931
Rouwgoederen afhalen van 6-7 uur
n.m. Ruurloseweg 37, Vorden

ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT:

LEERDAM
GLASSERVIES

30 delig, model Carla
nnrmaalprijs ƒ 52,50 nu voor slechts

f 34,95
6 bierglazen
met biermerken

ƒ3,95

6 borrelglaasjes
op voet

ƒ3,35

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galleestraat - Telefoon 1364

De Professionals*
De AEG slagbocffmachines.

Ontworpen voorde vakman»
Nu te koo voor de

veeleisende doehetzelver.

JME
^^al

Elke AEG slapboormachino is twee
machines in één. Met het ingebouwde
slagmechanisme boort u in het
hardste beton en graniet. En met het
uitgeschakelde slagmechanisme
vormen hout en metaal al evenmin
een probleem.

AEG
AMSTERDAM

U kunt de Professionals kopen bij:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

NV MIJ
EIGEN WONINGBEZIT
„GELDERLAND"

BBUMMEN
hier hebben wij een bouwplan in voorbereiding
van royale woningen. Gegadigden raden wij aan
zich nu reeds te melden !

BRAAMT
ook hier een bouwplan in voorbereiding en geldt
hetzelfde als voor Brummen.

DIEPENHEIM
in aanbouw een vrijstaande woning met garage
en CV. Koopsom ƒ 66.900,— kk.

DRIEL
in aanbouw royale woningen met 4 slaapkamers,
garage en CV Aan de E. Casimirstraat. Koop-
som per woning vanaf ƒ 69.400,— kk .

EERBEEK
aan de Loenenseweg in aanbouw royale dubbele
woningen met garage en CV. Koopsom per wo-
ning vanaf ƒ 77.300,— kk.

JAANDEREN
lier gaan wij 4 woningen onder één kap bouwen,
met Rijkspremie. Geraamde koopsom per woning
vanaf ƒ 52.105,—.

's-HEERENBERG
aan de Lisblomstraat hebben wij een dubbele wo-

fcing in voorbereiding. Gegadigden kunnen zich
mu reeds aanmelden.

HENGELO (G)
aan de Hofstraat beginnen wij met de bouw van
een dubbele woning, waarvan nog een woning
vrij. De woning heeft een slaapkamer gelijkvloers
garage en CV. Voor deze woning geldt Rijkspre-
mie. Koopsom ƒ 56.850,— kk.

RHEDEN
aan de Methorsterweg hebben wij een bouwplan
van 3 premiewoningen (onder één kap). Alle wo-
ningen met garage en CV. Geraamde koopsom
vanaf ƒ 55.780,— per woning.

TERBORG
helft dubbele woning met garage en CV. In aan-
bouw. Koopsom ƒ 61.000,— kk.

Vraagt inlichtingen, zijn gratis en
vrijblijvend ! Ons kantoor is zater-
dagmorgens ook geopend !

Dieren - Spoorstraat 42a
tel. 08330-4053, b.g.g. 08342-1698

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg • Vorden

Pak Spar koffie van 205 voor 185

10 PENNYWAFELS 89

SPAR ONTBIJTKOEK van 98 voor 89

BLIK GEHAKTBALLEN 119

ELK 4e STUK CADUM TOILETZEEP GRATIS ! ! ! !

2 blikken appelmoes 129
2 FLESSEN SPAR IJP 109

2 FLESSEN SPAR COLA 109

150 GRAM PARIJZER WORST 89

10 SINAASAPPELS 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
' IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ABTB CBTB GMvL
afd. Vorden

REISJE
VOOR LEDEN EN HUISGENOTEN
op woensdag 28 juli a.s.
vertrek 8 uur, terug 22 uur

Route: Arnhem (Leeuwenpark, Safari), Harder-
wijk (Dolfinarium), Flevohof (permanente land-
bouwtentoonstelling), Raalte (diner).

Nog enkele plaatsen vrij,
opgave bij de sekretarissen.

SEIZOEN-
OPRUIMING

SEIZOEN-
OPRUIMING

SEIZOEN-
OPRUIMING

Dit wordt de grootste opruiming ooit door ons gehouden, met prijzen als
nooit tevoren. Om alle speciale aanbiedingen hier op te noemen, is niet
mogelijk, daarom raden wij u aan in uw eigen belang, trek even enkele
uren van uw druk bezette tijd uit en kom eens een kijkje, nemen.
HIER EEN KLEINE GREEP VAN DE SPECIALE PRIJZEN:

BANKSTELLEN reeds vanaf ƒ 365,00
BERGMEUBELS reeds vanaf ƒ 175,00
EETKAMERSTOELEN reeds vanaf f 133,00

per 4 stuks
EETKAMER- EN SALONTAFELS IN ALLE PRIJSKLASSEN.
Prachtige aanbieding op onze afdeling

SLAAPKAMERS met prijzen om van te dromen.

GROTE PARTIJ POLYETHER MATRASSEN
l- en 2-persoons vanaf ƒ 58,—

GROTE PARTIJ KAMERBREED NYLONTAPIJT IN DIVERSE KLEU-
REN EN PRIJZEN.

Nog enkele vierkante meters HEUGAFLORTEGELS 2e keus
per vierkante meter nu voor slechts ƒ 28,—

GROTE PARTIJ KEUKENSTOELEN IN DIVERSE MODELLEN EN
PRIJEN.

Deze prijzenslag begint op donderdag
15 juli 's morgens om 9 uur

Komplete woninginrichting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803



SEIZOEN
Donderdag 15 tot en met

zaterdag 23 juli

Koopjes in alle afdelingen

LICHTGEWICHT

HERENKOSTUUMS 89,00

JONGENS-

KOSTUUMS 19,50

HERENKOLBERTS

59,00 49,00

JONGENSKOLBERTS 19,50

TERLENKA

HERENPANTALONS 25,00

Nu voor weinig
geld een

nieuw kostuum

TERLENKA

REGENJASSEN

KINDERJACKS

HERENJACKS

59,00 49,00

vanaf 9,75

9,00 29,00

ZUIVER SCHEERWOLLEN

DEKENS
MODERNE DESSINS 150 x 220

180 x 220

190 x 240

DEKENS
MODERNE DESSINS 150 x 220

NYLON SPREIEN
POLYESTER VULLING

1-persoons

2-persoons

46,50
56,00
64,50

19,90

32,50
37,50

EFFEN CHENILLE SPREIEN
MODERNE TINTEN 1-persoons 23 90

2-persoons 31,50

HUISHOUDGOEDEREN

GRASLINNEN LAKENS

150 breed

BED-SETS

BED-SETS

1-persoons

2-persoons

SLOPEN

180 breed 10,90

2,75

LAKEN COUPONS

extra kwaliteit - extra breed - extra lang

met foutjes of vlekjes 11.00

BONTE SLOPEN 3^25

THEEDOEKEN sneldroger

BADSTOF KEUKENDOEKEN

BADDOEKEN

BADLAKENS

DAMESZAKDOEKEN 6 stuks

HERENZAKDOEKEN 3 stuks

15,90

21,50

0,98

1,39

2,58

5,75

2,10

1,65

ONDERGOED, LINGERIES ENZ.

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

DAMESSLIPS

MEISJESCAMISOLES

MEISJESSLIP^

FANTASIE

DAMESCAMISOLES

FANTASIE QAESSLIPS

WIT RIB HERENSINGLETS

WIT RIB HERENSLIPS

WIT RIB JONGENSSINGLETS

EN SLIPS vanaf

NYLON NACHTHEMDEN

HOLLANDIA DAMESONDERJURKEN

0,98

1,20

HOLLANDIA KINDERONDERJURKEN

HEREN WEEKENDERS

JONGENS OVERHEMDEN

1,98

1,10

1,75

1,35

0,98

5,95

4,95

JONGENS WEEKENDERS

6,95

NYLON HUISHOUDDUSTERS

FANTASIESCHORTEN

SPIJKERBROEKEN restanten

MEISJESPULLOVERS

DAMESPULLOVERS

DAMESVESTEN .

2,95

12,90

4,95

4,95

9,75

4,50

5,95

4,95

6,95

14,95

Restanten stukken vitrage VOOR HALVE PRIJS

LUXE POLYETHER MATRASSEN

MET GEBORDUURD BOVENDEK

10 cm hoog 80 breed 49 50

120 breed

12 cm hoog 80 breed g 5

90 breed 74

120 breed $9,00

KAPOKKUSSENS

MOLTON DEKENS

90 x 130

120 x 180

FLANELLEN LAKENS

150 x 230

175 x 230

8,25

3,50

6,95

8,95

10,95

STALEN LEDIKANTEN

80 breed 59,00

90 breed 69,00

120 breed 85,00

bijpassende stoelen, tafel en nachtkastje zijn bij te leveren

DIVANBEDDEN

luxe uitvoering, voor- en achterzijden met houten afwerking C£ QQ

L. SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24 - Vorden - Telefoon 05752-1367

GEOPEND 8.00-12.30 UUR EN 13.30-18.00 UUR

VRIJDAGAVONDS OPEN VAN 19.00-21.00 uur

WOENSDAGMIDDAGS GESLOTEN



Donderdag 8 juli 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 14

Bijeenkomst
Uit liefst 13 europese landen komen donderdag 8 juli
135 plattelandsjongeren naar Vorden om de Achtkaste-
lentocht te rijden. Dit in verband met de jaarlijkse bij-
eenkomst van oud-IFYE jongeren. (Int. Farm Youth
Exchange). Dit jaar komt men van 3-10 juli te Ede.
Het programma is initiatief van de 4H Club in Ame-
rika. Kontakten bestaan zo met 63 andere landen. Sinds
1950 hebben 70 nederlandsc jongeren hieraan deelge-
nomen, in het kader van deze IFYE bijeenkomsten.
Maandag 5 juli worden deze jongeren verwelkomd op
het Provinciehuis te Arnhem door de commissaris der
koningin Mr Bloemers, waarna drs Zijlstra, voorzitter
van de 3 Centrale Landbouworganisaties, over de land-
bouw in EEG-verband zal spreken.
Het 7-daags programma vermeld inleidingen, uitstapjes
enz. Voor de deelnemers zal het een groot gebeuren

zijn om per fiets de Achtkastelentocht te maken. Jong
Gelre moet in Vorden zorgen voor 135 fietsen. De deel-
nemers vertrekken vanaf het Bosmanshuis. De tocht
eindigt bij Het Schimmel waar men van 4-5 uur pan-
nekoeken zal eten. De Cebeco schonk als souvenier een
melkkrukje dat de jongeren mee naar huis mogen ne-
men; een mooi gebaar.

Geslaagd
Bij de te Utrecht gehouden kleermakers vakexamens
slaagden voor het diploma dameskleermaken A mejuf-
frouw W. Klein Kranenburg, mejuffrouw W. Barge-
man en de heer B. den Haan.
Voor het Meesterdiploma (vestigingsdiploma) de heren
B. Stegeman; G. Karnebeek en H. Aartsen. Allen kre-
gen hun vakopleiding bij de dames- en herenkleerma-
kerij Aartsen te Vorden.

Int. Achtkastelenrit
Graafschaprijders

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert de
Vordense auto- en motorclub „De Graafschaprijders" de
zgn. Achtkastelenrit, welke rit zaterdag 10 en zondag
11 juli zal plaatsvinden. Namen er vorig jaar zo'n 180
personen aan dit motorsportfestijn deel, waaronder En-
gelsen, Duitsers, Belgen etc., thans rekent het bestuur
van „De Graafschaprijders" op een nog grotere deel-
name.

De deelnemers aan de sterrit (de Achtkastelenrit is
onderverdeeld in een sterrit, toerrit en een oriënterings-
rit) kunnen het uur van vertrek en de datum zelf be-
palen. De te volgen route en snelheid wordt eveneens
aan de deelnemers overgelaten. Voor de klassering wordt
de afstand in kilometers berekend volgens de kortste
route van de woonplaats der deelnemers naar Vorden.

De afgelegde afstand kan aangetoond worden door min-
stens drie officiële stempels van politie, NS, KNMV-
hotels etc. Bij de finish krijgt men het derde stempel.
De deelnemers aan deze sterrit worden tussen 9.00 en
13.00 uur bij café Schoenaker verwacht. Er kunnen zo-
wel motoren, scooters, bromfietsen en auto's zowel in
clubverband als individueel deelnemen. Er zijn prachtige

prijzen te verdienen, want het bestuur van „De Graaf-
schaprijders" heeft nl. extra prijzen uitgeloofd voor de
verst wonende deelnemers buitenland; verst wonende
deelnemers binnenland; de oudste motor- of scooter-
rijder buitenland; de oudste motor- of scooterrijder bin-
nenland; de club met het grootste aantal bromfietsdeel-
nemers buitenland; de club met het grootste aantal
deelnemers binnenland (tenminste vijf); de club met
het grootste aantal motor- en scooterdeelnemers buiten-
land (tenminste vijf); de club met het grootste aantal
motor- en scooterrijders binnenland; de KNMV-club
met het grootste aantal deelnemers (tenminste vijf)
met uitzondering van de VAMC ,,De Graafschaprijders".

Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid gratis te

overnachten nabij café Schoenaker, of te wel kan over-
nachten in het clubhuis of pension tegen een geringe
vergoeding.
Zaterdagmiddag om 14.00 uur wordt een begin ge-
maakt met de toertocht. Voor deze rondrit heeft het
bestuur van „De Graafschaprijders" een interessant tra-
jekt uitgezocht zodat er voor de deelnemers veel te ge-
nieten valt. Vanzelfsprekend zijn in de route ook di-
verse kastelen opgenomen.

Zaterdagavond om 19.30 uur gaan in zaal Schoenaker
de beentjes van de vloer. Dit dansfestijn zal worden op-
geluisterd door de tien man tellende Bargkapelle uit
Barchem, gekleed in origineel oud-Gelders kostuum.
Tijdens deze dansavond zullen ook de prijzen worden
uitgereikt.

Zondagmorgen moet het gezelschap motorrijders al
weer vroeg uit de veren want om 9.30 uur is de start
van de ochtendwandeling. Onder deskundige leiding
wordt dan een wandeling van ca 6 kilometer gemaakt
door de fraaie omgeving van Vorden. Onderweg wordt
gepauzeerd voor het drinken van een kopje koffie.

Het derde en laatste deel y^n deze Achtkastelenrit
bestaat uit een oriënteringsd^waarvan de start zal
plaatsvinden zondagmiddag iWö uur. Aan deze rit, die
wordt verreden volgens KNMV-reglement kan worden
deelgenomen door auto's, bromfietsers, scooters en au-
to's. Het bestuur van „De Graafschaprijders" wijst er
op dat motorrijders etc. die j^ in staat zijn geweest
aan de sterrit deel te nemetij^Enzelfsprekend wel aan
de toerrit en-of oriënteringsrit kunnen deelnemen, hoe-
wel de opzet natuurlijk is aan alle drie evenementen
deel te nemen. Na afloop van de oriënteringsrit worden
in café Schoenaker de prijzen uitgereikt. Het geheel
wordt georganiseerd met medewerking van O.K.-ben-
zinemaatschappij. Ook wordt medewerking verleent
door de plaatselijke padvinderij (die tenten beschikbaar
stellen) en last but not least, door de gemeentelijke
autoriteiten die één en ander weer hebben mogelijk ge-
maakt waarvoor het bestuur van „De Graafschaprij-
ders" de gemeente uiteraard zeer dankbaar is.

De algehele leiding van deze Achtkastelenrit is in han-
den van de heer H. G. Klein Brinke; sekr.-penning-
meester D. J. Rouwenhorst. Kommissieleden zijn B.
Pardijs; H. A. Wolsheimer; D. J. Pardijs; W. Bielder-
man; G. J. Muytstege; G. H. Jansen en F. J. Rothman.

Uit, goeie gewoonte!

Een geïllustreerd weekblad plaatste niet zo lang gele-
den een artikel van een bekend Nederlands schrijver,
waarin deze zich afvroeg waarom toch iedereen zo
nodig met vakantie naar buiten wil. Men slaapt het
best in eigen bed, het eten is thuis het lekkerst en
de rust kunt u alleen in uzelf vinden.

Boze briefschrijvers verweten hem, ons inziens terecht,
dat hij met zijn riante huis, met enorme tuin in een
duin en bosrijke omgeving, gemakkelijk praten had.
Wie op een kleine flat, midden in de stad woont, praat
wel anders.
Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de Sta-caravan

zich in zo'n snel groeiende populariteit verheugt.
Men hoeft, ook daar, het eigen bed en kan zijn eigen
potje koken.

De Nederlandse campinghouder begint het belang van
de sta-caravan eveneens te zien. De bewoners stellen
prijs op een goed onderhouden tuin, een weelde die ze
in de stad meestal niet beleven, en zij spannen zich in
de omgeving van hun 'wagen' tot een lustoord te maken.
Het aanzien van de camping gaat hierdoor vooruit!
De familie op bijgaande foto heeft de ideale kombi-
natie van rust en tuinarbeid rond de Rinel-caravan
gevonden. Uit en toch thuis.

Voetbal
NOG VEEL TE LEREN
VOOR DE ZATERDAGVOETBALLERS
Voor de zaterdagafdeling van de W Vorden die zoals
bekend het nieuwe seizoen van start gaat, is nog veel
te leren. Vrijdag vond de eerste oefenwedstrijd plaats
tegen het 2e van Vorden. Het werd niet minder dan
9-2 voor de zondaagsen !

KLEIN DOCHTEREN-VVL 8-0
Op het terrein van Vorden werd zondagmiddag één der
demi-finales gespeeld uit de tweede afdeling (om de
GVB-cup). Klein Dochteren liet er geen twijfel over
bestaan dat het sterker was. Zij hadden nl. geen moeite
zich voor de finale te plaatsen want VVL (Lengel)
werd met 8-0 ingemaakt.

BEDRIJFSVOETBAL
In een ravanche-wedstrijd tussen Drukkerij Weevers en
het Gemeentelijk elftal, heeft laatstgenoemde geen hal-
ve maatregelen genomen. Met liefst 7-1 werden de
drukkers ingemaakt, waarbij moet worden opgemerkt,
dat het gemeente elftal wel veel 'vreemde' gezichten
telde. De leiding was in goede handen.

Zwemmen
Vrijdag en zaterdag vonden in het zwembad In de
Dennen zwemexamens plaats. 50 procent van de kan-
didaten lieten het afweten.
Van de 39 A-kandidaten slaagden er 38. Van de 17
B-kandidaten slaagde iedereen. Bij de C-kandidaten
kwamen van de 34 personen slechts 18 'heelhuids' over.
De indruk was dat de kandidaten voor het C en D-
diploma de zaak te licht hebben opgevat.
Van de 12 D-kandidaten slaagden er nl. slechts 5.
Vrijdagavond bestond de beoordelingskommissie uit de
heer Verstoep en mej. Oonk, onder het toeziend oog
van de heer Beek uit Vorden. Zaterdag was de official
van de KNZB de heer Aalbers uit Zutphen aanwezig.

Waterp<fto
VORDEN BLIJFT IN DE 4e KI VS
Het Ie herenzevental van Vorden won de belangrijke
uitwedstrijd tegen De Dinkel uit Denekamp met 7-6,
waardoor de Vordenaren zi^^andhaafden in de 4e klas.
In het verwarmde bad in ^Kekamp ging de thuisklub
er fel tegenaan en kregen een strafworp te nemen.
Doelman Velhorst sloeg de bal goed uit zijn doel. Bij
een volgende aanval van Vorden trof Elbrink de lat.
Toch nam De Dinkel de leiding toen een betwist doel-
punt ontstond. Desondanks keurde de arbiter dit doel-
punt goed. Vorden liet zich niet ontmoedigen en kwam
fraai terug door Eggink, die 2x scoorde 1-2.
In de 2e speelperiode kwam De Dinkel op 3-2 voor. Uit
een pass van Gotink bracht Elbrink de stand in even-
wicht 3-3. De Dinkel liep echter weer uit tot 5-3.
In de derde speelperiode kwam Vorden terug tot 5-5.
Keihard werd er gewerkt om een beter resultaat het-
geen resulteerde in een 7-5 voorsprong. Vlak voor het
einde van deze periode kwam De Dinkel toch nog op
7-6.
In de laatste periode hield Vorden zeer goed stand.
Toen de arbiter voor de laatste maal floot had men dan
ook een benauwde doch verdiende overwinning behaald,
hetgeen voor de boys van Verstoep een kompliment
mag heten.

VORDENSE DAMES WONNEN
HTJN LAATSTE KOMPETITIEWEDSTRIJD
Het Ravijn kon het tegen een goed spelende Vorden
ploeg niet klaren. De wedstrijd was echter amper be-
gonnen, of Vorden stond met 1-0 achter. Ans Pelgrum
maakte gelijk 1-1. Jet Smit bezorgde nog voor rust
Vorden een voorsprong 1-2.
Na de pauze liep Vorden verder uit door goede doel-
punten van Jet Smit tot 4-1.

Tournooi
te Winterswijk
In tegenstelling tot voorgaande jaren is Vorden er niet
in geslaagd om een prijs in de wacht te slepen tijden,?
het 2-daags polotournooi te Winterswijk.
In de ontmoeting tegen Nautilus kwam Vorden met
2-0 achter doch vocht goed terug. Gotink zorgde voor
2-1. Bij de rust was het echter 3-1, waarna Gotink
Vorden op 3-2 bracht. Holsbeke benutte een strafworp
en het stond gelijk 3-3. 10 sekonden voor tijd kwam
Nautilus toch op 4-3.
Tegen WWV verloor Vorden met 3-2.
Zondag moest Vorden 3 wedstrijden spelen. Uden ver-
sloeg Vorden met 3-0. De Ysselmeeuwen brachten ook
een nederlaag toe aan Vorden met 3-1.
In de laatste ontmoeting tegen de Futen 2 uit Amstel-
veen was de stand bij rust nog 0-0. De Futen kwam
op 2-0, waarna Gotink tegenscoorde 2-1.

GEHANDIKAPTE DAMESPLOEG

Het gemis van Gerda Hellewegen was uitermate te
merken bij Vorden, want zij kregen wel de nodige tc-
r^entreffers !
De eerste ontmoeting werd door doelpunten van Jet
Smit en Ans Pelgrum gewonnen met 3-1.
In de 2e partij tegen NZC uit Neede weerde zich Vor-
den goed, doch kon niet voorkomen dat NZC met 4-2
uiteindelijk won.
Zondagmorgen werd met liefst 7-1 verloren van Nep-
tunes uit Arnhem. Jet Smit redde de eer. Tegen Zegen-

werp kwam men beter voor de dag. Het werd een
zeer mooie wedstrijd met aan het eind twee tevreden
ploegen. De uitslag was 2-2.
De laatste ontmoeting tegen De Bevers uit Dieren ging
met 5-2 verloren. Voor Vorden scoorden Jet Smit en
nevr. van Dijk.

Touwtrekken
Het derde Bondstouwtrektournooi in de 720 en 560 kg
klasse dat zondagmiddag in bijna tropische hitte plaats
vond te Hengelo G, was voor de organiserende vereni-
ging Bekveld bijzonder suksesvol.
Men bracht De Heure (eeuwige rivaal) nl. een 3-0 ne-
derlaag toe.
Er was veel belangstelling voor dit tournooi dat op
het terrein achter café Zandheuvel aan de Ruurloseweg
werd gehouden. De organisatie was perfekt te noemen.

De eindstanden werden uiteindelijk:
720 kg klasse A: l Bekveld Hengelo, 2 Heure Borculo,
3 Warken Warnsveld, 4 Oosterwijk Zelhem, 5 Achillis
uit Arnhem.
720 kg klasse B: l Zieuwent, 2 Beltrum, 3 Jonge Kracht
Meddo, 4 Neede, 5 Achilles Arnhem
560 kg klasse: l Bekveld, 2 Warken, 3 Velswijk,
4 Oosterwijk uit Zelhem.
Na 3 tournooien is de stand in de Bondskompetitie:
720 kg klasse A: l Bekveld, 2 Heure, 3 Warken, 4 Oos-
terwijk, 5 Enter, 6 Achilles Arnhem.
720 kg klasse B: l Zieuwent, 2 Jonge Kracht, 3 Neede
4 Beltrum, 5 en 6 Achilles en Noordijk, 7Thor Doesburg
560 kg klasse: l Bekveld, 2 Warken, 3 Oosterw^jk,
4 Velswijk, 5 Jonge Kracht, 6 Holten.
Het eerstvolgende tournooi in de 720 kg en 560 kg
klasse zal worden gehouden op zaterdag 10 juli en zal
worden georganiseerd door Enter. Het telt mee voor de
bondskompetitie.

Staring-avond
groot sukses
In het kader van de zomeraktiviteiten van de WV
werd dinsdagavond in de kapel in de buurtschap de
Wildenborch een Staring-avond gehouden. De kapel
was tot in alle hoeken bezet.
Nadat ds. Krajenbrink een kort openingswoord had
gesproken, werd door de deelnemers een korte rond-
gang door de prachtige bossen en tuinen van kasteel
De Wildenborch gemaakt. Bij het kasteel gaf de heer
Staring een overzicht van het ontstaan van het kas-
teel dat stamt uit het midden van de 14e eeuw. Hierbij
werden de dichter Staring (1767-1840) en de landbouw-
kundige Staring (1808-1878) niet vergeten.
Bij de terugkomst in de kapel werd een kopje koffie
aangeboden met koek door een drietal jonge dames
in Achterhoekse klederdracht. Ds. Krajenbrink las een
aantal gedichten van de dichter Staring t.w. De Hoof-
dige Boer; enkele „puntdichten" en „mengelwerk".
De heer Van Roekei, leraar aan de middelbare land-
bouwschool te Doetinchem, gaf aan de hand van een
groot aantal dia's een duidelijk overzicht van het werk
van de mensen uit die tijd in de omgeving van de
Wildenborch, doorspekt met annekdoten, waarbij de
lachspieren van de aanwezigen danig werden geprik-
keld.
Ds. Krajenbrink dankte aan het slot alle medewerkers
aan deze prachtige Staring-avond, ook de heer Staring
die mede aanwezig was, voor het beschikbaar stellen
van dit mooie landgoed.

Jeugdsoos
Eindelijk weer een bericht over de jeugdsoos. Na lang
wachten en veel praten ziet het er naar uit dat we
nu toch binnen afzienbare tijd met onze soos zullen
gaan starten. En wel in het Jeugdcentrum, waar ons
een permanente ruimte werd toegewezen. Hiervoor
hebben we veel nodig, o.a. verf, meubels en dekoratie-
materiaal, maar niet alleen dat, ook jullie medewerking.
Kom ons helpen. Zaterdagmorgens zijn we in het Jeugd-
centrum. We rekenen op jullie steun.

De jeugdsooskommissie.

Schoolreis
De leerlingen van de zesde klas van de openbare school
hebben vijf dagen gekampeerd in Koekange (Drente).
Welwillende ouders zorgden voor het vervoer van de
kinderen, terwijl 's morgens reeds de fietsen, bagage
en tenten met een vrachtauto waren weggebracht.
De eerste dag werd een grote wandeling gemaakt door
de prachtige bossen in de omgeving. De volgende dag
werd een mooie fietstocht gemaakt terwijl op het Ech-
tener zand een grote speurtocht werd uitgezet. Pluvius
kwam ook nog om de hoek kijken maar dit mocht de
pret niet drukken want in de verwarmde kantine kon
men zich best vermaken. Toen het weer was opge-
klaard werd de fiets gepakt en ging het naar Ruinen
waar o.m. een kerk werd bezichtigd, terwijl één der
leerlingen op het kerkorgel een concert ten beste gaf.
De derde dag ging het per fiets richting Dwingelo over
prachtige paden. Bij een uitspanning werd een ieder ge-
trakteerd op een heerlijke pannekoek. In het zwembad
werd een koele duik genomen. Op de terugweg werd de
radioteleskoop bezichtigd.
De laatste dag werd 's morgens weer een prachtige
speurtocht gehouden. Om 14.00 uur waren de auto's
present om de jeugd weer huiswaarts te brengen. De
terugtocht ging via de Holterberg, waar nog een ijsje
werd meegepikt. Onder luid getoeter kwam het gezel-
schap tegen 17.30 uur in Vorden binnen, waar veel ou-
ders ter verwelkoming aanwezig waren.
De leiding mocht van de ouderkommissie een attentie
in ontvangst nemen voor de goede zorgen, waarbij ook
zeer zeker niet vergeten werden de dames in de keu-
ken, die met hun uitstekend verzorgde maaltijden er
toe hebben bijgedragen dat ook deze schoolreis een
enorm sukses is geworden.



Nu wij aan het verbouwen zijn
kunt u extra voordelig kopen

Verbouwings -
opruiming
geeft extra
voordelige
prijzen
bij

Bankstellen
uit een grote sortering o.a,

Kasten

WENGE BANKSTEL
met prima stof

SKAI BANKSTEL
met dichte armleggers

LOS KUSSENBANKSTEL
met dichte armleggers

EIKEN
200 cm breed, pracht kast

PALISSANDER
200 cm breed, met verlichting

Eethoeken
in diverse modellen o.a,

nu

nu

nu

nu

nu

nu

PALISSANDER AANBOUWKAST
270 cm breed 200 cm hoog zeer lage prijs

Eiken 4 stoelen
Gestoffeerd - teak 4 stoelen

Passende tafel
Spijltjesstoel 4 stuks
Keukenstoel, rug en zitting gestoffeerd

ƒ895.
ƒ 975.
ƒ 795.

ƒ695.
ƒ 595.

ƒ895.-
ƒ 325,00

ƒ 225,00

ƒ 79,00
ƒ 149,50

ƒ 45,00

Desgewenst wordt het voor u gratis opgeslagen !

Tapijt SLAAPKAMERTAPIJT op 360 breed
in 5 kleuren, gratis gelegd per meter

VILTTAPIJT
op 200 breed, in 8 kleuren per meter

GEZINSTAPIJT op 370 breed
in verschillende kleuren, gratis gelegd p. m

Slaapkamers

VINYL OP VILT
200 breed, diverse kleuren per meter

KOMPLEET-UITVOERING
3-deurs kast, ledikant en nachtkastjes

LITS-JUMEAUX SLAAPKAMER
2-deurs kast, toilet- en nachtkastje,
ledikanten 90 breed van ƒ 1045,00 nu

ƒ49,75
ƒ19,95
ƒ 79,50

ƒ U, 95
f595.-

f695.-
2-DEURS KASTEN

2-DEURS KASTEN

wit laqué

maloré

ƒ 169,00

ƒ 129,00

Matrassen
POLYETHER 12 cm dik

KAPOKKUSSENS

POLYETHER KUSSENS

8,95

6,95

l

doorgestikt 80
130

15 cm dik (uitstekend)
80
90

VERENKUSSENS

X

X

X

X

190
190

190
190

t
t

t
1

t

69,00
95,00

90,00
105,00

7,95

SLAAPZAKKEN

SPREIEN

MATRASDEKKEN

1-persoons
2-persoons

80 cm
120 cm
130 cm

ƒ9

1

1

1

1

t

44,507

22,50
29,75

7,45
9,95

11,95

A.s. zaterdag 10 juli

BAL
VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN
VV Muziek: The Moodchers

Aanvang 19.30 uur

Café-n-slaurant

't Wapen van 't Medler
['•d Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vordcn

Wij delen u mede dat wij met ingang
van 13 juli ons bakkersbedrijf heb-
ben overgedragen aan de

Fa Gebr. van Asselt
We danken u allen voor het grote
vertrouwen dat wc bij u mochten
hebben en bevelen onze opvolgers
gaarne bij u aan.

Het filiaal aan de Burg. Galléestraat
draait nqrmaal door, de gebakken
artikelen worden betrokken van de
Fa Gebr. van Asselt

Fam. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Tel. 1877

In aansluiting met het bovenstaande
delen wij u mede dat het door ons
overgenomen bakkersbedrijf van de
heer

Schurink
op dezelfde voet zal worden voort-
gezet ook wat de bezorging betreft.

Door uitsluitend kwaliteit en grote
sortering in brood en gebak hopen
wij het vertrouwen wat onze voor-
ganger zo ruim genoot, van u te mo-
gen hebben.

P.S. Wy maken u er op attent dat onze vakantie
duurt tot 12 juli en niet zoals vermeld in Contact
van vorige week tot 10 juli.

Vanaf a.s. vrijdag 9 juli t.m. 17 juli

wegens vakantie

gesloten
Loodgietersbedrijf

f T l Wiltink
Het Hoge 26 Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

ONZE

BEGINT

donderdag 15 juli
om 8 uur

V O R D E N

Paardenmarkt
kermismarkt
woensdag 14 juli a.s.

HENGELO GLD.

Grote centrale keuring
van Koudbloed-Haflingerpaarden en
Datmoor pony's van de Kon. Ver.
'Het Nederlandse Trekpaard'
afdeling Gelderland

Kermis met groot
standwerkersconcours

Marktvereniging



A.s. donderdag 15 juli
begint onze grote seizoen

SENSATIONELE
KOOPJES
Zowel op onze
meubel- als textielafdelingen

Bezoek onze ruim

1600 m 2 verkoopruimte

Grote sortering in :

BANKSTELLEN •
EETHOEKEN
BERGMEUBELS '
TAFELS
SLAAPKAMERS
SALONKASTEN ENZ,

PRIJZEN ? ?
Overtuigt u zelf !

Diverse textielgoederen
voor minder dan
de helft van de prijs!

Komt, ziet en overtuigt u

U1P ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Schoenenhuis JANSEN
houdt grote

seizoen
TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN O.A.:

DUREAU STEUNSANDALEN
van ƒ 42,95 voor

Péhavé MERKSCHOENEN
van ƒ 49,95 voor

AVANG GEMAKSCHOENEN
van ƒ 51,95 voor

ƒ 29,95

ƒ 29,95

ƒ 34,95
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

OOK IN DE PRIJSKLASSE BENEDEN ƒ 20,— VOLOP

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN

KIJK EENS IN ONZE ETALAGES EN U ZIET HET ZELF

kortingen van 10, 20, 30, 40, 50 en zelfs nog
meer procent

Als speciale opruimingsaanbieding brengen wij ruim 100
paar Piedro schoenen en Piedro sandalen niet maar liefst

f 5,- korting per paar !
Wees hier echter als de kippen by en voorkom teleurstelling.

Verder nog in onze opruiming:

DAMES-, HEREN- EN KINDERSANDALEN
SLIPPERS, HOTPANTS-LAARZEN, TIENERSCHOEISEL,
TASSEN, KOFFERS, PORTEMONNEES ENZ. ENZ.

Onze etalages laten u al een grote sortering zien, kom echter vry blijvend
even binnen want het is beslist de moeite waard.

P.S. Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
juli pas- en kijkdagen, kom vrijblijvend
binnen

Schoenenhuis JANSEN
H. SMEETS - DORPSSTRAAT - VORDEN

met sterk verlaagde prijzen
o.a.

SWEATERS
TRUIEN
VESTEN
JACKS
PANTALONS
TRAININGSPAKKEN
KORTE BROEKEN
ENZ.

JACHTLINNEN KNICKER-
BOCKERS merk Chatelaine
van ƒ 48,50 voor

ƒ 29,75

Damesbadpakken
voor de halve prijs

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Kermismarkt Hengelo G

WOENSDAG 14 JULI A.S.

DANSEN
Orkest:

„The Woodpeckers"

Aanvang 19.00 uur.

Zaal Langeler

Weekendaanbieding

rUINBANKEN

vrijdag' en zaterdag a.s. voor
slechts

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vordcn
Telefoon 05752-1486

ïcrf in de kleuren van morgen
voor een feestelijk huis
voor binnen en buiten
voor grote en kleine kamers
haal ripolin-verf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulinclelaan 5 - Telefoon 1567

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
I.v.m. vakanties zal de woningkom-
missie in de maanden juli en augus-
tus

geen spreekuur houden
Het bestuur



Van 15 juli

IMING
tot en met 24 juli

Ook nu weer kwaliteit
tegen lagere prijzen !
MEUBELEN

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
FAUTEUILS
SALONTAFELS

vanaf ƒ 1295,-
vanaf ƒ 295,-
vanaf ƒ 129,-
vanaf ƒ 175,-

TAPIJTEN
Een 100% zuiver wollen tapijt in 8 prachtige
kleuren, 400 breed f 148,-

Dit tapijt is één van de 5 tapi j ten , die wij voor deze opruiming u kunnen
aanbieden tegen een speciale prijs en even zo vrolijk

5 jaar garantie
vakkundig gelegd

KARPETTEN
BIEZEN TEGEL-
KARPETTEN vanaf f 39,50

KARPETTEN 100% zuiver
wol 140 x 200 vanaf

Slaapkamer vloerbedekking
SPECIALE AANBIEDING

Twisted Matting
slechts ' 4,95

Speciale prijzen voor nylon vilttapijt 200 cm
breed; Balatred plastic op vilt 200 cm breed

Gordijnen en vitrages
Ql Een effen stof in 3 kleuren nu p. m. ƒ 7,45
• I^^VrVJ' Wij hebben enkele rollen Ploegstof, vitrage enz.

stoffen

100 breed in 3 kleuren: oranje, groen, geel

per meter

Minder courante dessins doch kwalitatief voor de volle 100 procent gaan
nu weg met

PiIX1* r*.i f^^^f r*4*f\f

Coup
Ploegstoffen
Boussacstoffen
Meubelstoffen

Velours
Vitrages
voor SPOTPRIJZEN

Denkt u eens na !
coupons voor kussens, wanddoeken, kleine ramen, spreien !
1001 mogeüjkheden !

Verder vindt u bij
onze
op-
ruiming

TAFELKLEDEN vanaf ƒ 25,95
SLAAPKAMERKLEEDJES vanaf ƒ 11,65
100% WOLLEN DEKENS vanaf ƒ 53,75
Polyether MATRASSEN 80 x 190 ƒ 59,50

90 x 190 ƒ 67,50
enz. enz. veel te veel om alles hier op te noemen.

ER IS VOOR II EEN REDEN TE MEER OM ONZE GROOTSE
OPRUIMING TE BEZOEKEN

KIJKDAGEN (ook in onze
meubeltoonzaal) vanaf
maandag 12 juli t.m. woens-
dag 1-4 juli. Ook 's avonds
van 19.00-21.00 uur.

WONINGINRICHTING

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

vanaf donderdag 15 juli 8 uur

DAMESSCHOENEN
vanaf

HERENSANDALEN
vanaf

KINDERSCHOENEN
de mooiste, nu voor

HERENZOMERSCHOENEN
vanaf

DAMESZOMERSCHOENEN
vanaf

KINDERSANDALEN
vanaf

MEISJESSCHOENEN
enorme keus, vanaf

DAMESFLATS
vanaf

6.95
9.90
9.90

14.90
4.95
6.95
7.90
7.90

WULLINK
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

vooraan in schoenenmode

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

ZONDAG JUL

S P E C I A A L Z A A K

THE
WOODPECKERS

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

NCORDM Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman VordenHENGELO (GLD.)

Te koop: Nieuwe aardap-
pels ad 35 cent per kg bij
M. G. Brcukcr 't EnzerinckGEZELLIGHEIDBARS

Schoonhouden
kantoren

In verband met het bereiken van do
pensioengerechtigde leeftijd van onze
huidige schoonmaakster, vragen wo,
per eind juli,

EEN GESCHIKTE
OPVOLGSTER
De werktijden zijn in onderling over-
leg te regelen.

Aanmeldingen ten kantore der

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

Neem geen onnodige
risiko's

in uw vakantie.

Sluit een

reis-
verzekering!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Telefoon 05752-1888



Bomen in Oost-Gelderland
Derde blad CONTACT - Donderdag 8 juli 1971

Glorie van Germaanse Priesters en Venus van het bos
Allicht hebben sommigen zich al bij de beschrijving van de
zomereik (Quorciis Robur L) afgevraagd: wat betekent die
L? Het is nut lig daar even bij stil te staan. In de meeste boe-
ken wordt die L namelijk gebruikt als afkorting van Linnaeus,
de. bekende Zweedse botanicus, C. van Linne (1707-1778) die
vel ebomen in het Latijn heeft gedoopt en waarvan bekend is,
dat hij graag naar Hummelo en Keppel kwam om (vooral
op de Tllenpas) te botaniseren. Linnaeus gaf ook de es zijn
Latijnse naam: Fraxinus Excelsior (L.) De zomereik doopte
hij Robur maar de wintereik, Quercus petraea, werd zo ge-
noemd door een andere auteur, te weten door de Duitser F.
K. Lieblein.

Dr, i;s is familie vna de olijven (Oleaceae). Hij is bos- maar
ook wel laan- en oeverboom en kan onder gunstige omstan-
digheden wel een hoogte van 30 a 40 meter bereiken. De es
van onze foto stond onder Baak, gcm. Steenderen, zo dicht
tussen andere bomen van het bos, dat enkel in liggende hou-
ding stam en kruin konden worden vereeuwigd. Om tussen
die andere bomen licht te kunnen verkrijgen, schoot deze es
claar in de loop der jaren snel de hoogte in - zie de rechtop-
gaande stam en de ijle open kroon.

Door het groothoekeffekt van de lens is het schorspatroon
uiteraard iets vertekend, maar de es vertoont op latere leef-
tijd een fijn gegroefde schors, die echter bij de jonge boom
nog glad is.

De es is de boom van de Noord- en Middeneuropese laag-
vlakte, hij komt echter ook in Zuid-Europa voor, waar hij veel
later werd aangeplant om met zijn loof voedsel te verstrek-
ken aan het vee. In het middelgebergte groeit hij slechts als
de grond hem nadrukkelijk zint.
De es excelleert daar in de glorie waar de bodem vochtig en
voedzaam of sterk kalkhoudend is, of in het lage polderland,
waar gedurig grondwater aanwezig is. Ook langs beken en
riviertjes voelt de es, evenals de wilg, zich wonderwel. En
alzo kan hij in de eerste psalm model staan als voorbeeld

voor de godvrezende mens, waarvan de dichter meent:

Hij is een groene boom, die staat geplant,
waar waterbeken vloeien door het land,
zijn loof behoeft de droogte niet te vrezen . . .

Het (germaanse) rijmpje van Andersen klopt wel qua maat
en rijm (voorzover ij op ei mag rijmen, aldus Multatuli),
maar niet met de werkelijkheid van de hoge bodemeisen, die
de es stelt:

Goden en Normen, hun tijd ging voorbij,
daarom staat Ygdrasill dood op de hei.

Bij de Germanen noemde de priester de es: Ygdrasill. Ygdra-
sill was de heilige es, de levensboom. Hij had zijn wortels in
de onderwereld en zijn takken overschaduwden de hal van
oppergod Wodan. In verscheidene bovenlichten van boeren-
woningen (glas boven de voordeur) is de levensboom ver-
werkt. In de 'heilige boeken', de Edda, wordt vermeld dat
'Odim de eerste mens maakte uit een esblok aan het strand
der zee' - en bijgevolg werden de Vikingen ook wel es-mensen
genoemd. In Engeland geloofde men dat de es het licht zou
aantrekken, terwijl hij 'duistere en boze heksen' zou verschrik-
ken.

Prachtige essen staan ook achter het hotel-restaurant De
Gouden Karper in Hummelo (blauwe paaltjes volgen). De es
is een liefelijke boom, die om zijn luchtige kruin en de vorm
van zijn bladeren 'de Venus van het bos' wordt genoemd. Er
is al wat over die mooie es gedicht en geschreven !

Een oud rijmpje:

Staat de es voor de eik in blad,
zomerweer wordt schoon niet nat.
Tooit de es zich vóór de eik:
regenstroom wcaht weg en dijk.

Dit jaar (1971) was de eik iets eerder. Dus toch een warme
zomer? Het begin was in elk geval goed. Nog even terug
naar de Germaanse benaming Ygdrasill. Ygdrasill werd
hogelijk gewaardeerd als boom vanwege zijn hoogte en zijn
glorie, als luchtige in de wind wuivende kroon, met lichtgrijze
twijgen en frisgroene, geveerde bladeren. Waarschijnlijk ook
wel als leverancier van het bijzonder taaie, voor jacht-, trek-
en sleepdoeleinden zo deugdelijke hout. (Homerus' helden be-
nutten het essehout al voor hun lansen!).

«jermanen zullen Ygdrasill echter wel nooit op
en zien staan, de es zoekt zich betere gronden

De es heeft een bijzonder goed herstel als hij wordt ge-
snoeid, gekapt of geknot. De knot-es (rechter foto) staat
in De Leur, aan de Luurseweg, onder 't Sieblek. Essen wer-

geknot terwille van de daarna vlot uitlopende op
en dikke stokken, waar men uitstekende hark-,

schoffel-, bijl- en hamerstelen van kon maken, als ook trek-
dissels voor paardewagens, korte dissel of eenspan (lamoen).

De wagenmaker waardeerde het taaie en prima te verwerken
essehout bijzonder voor de vervaardiging van spaken voor
rijtuigen. Ook maakt men er ladders van - en heden ten dage
zelfs ski's. Sommige knot-essen vertonen nog sporen van af-
gesneden takken voor een ander gebruik: de veehouder ge-
bruikte ze, evenals nu nog in Zuid Europa het geval is, als
voedsel voor zijn vee.

Inlands essehout wordt ook wel gebruikt voor meubelen, be-
timmeringen, voor schudveren van landbouwmachines, voor
turntoestellen en ook voor roeiriemen. Voor binnenwerk heeft
essehout een grote duurzaamheid. Voor buitenwerk moet het
echter eerst worden beschermd. Omdat het zich bevindt in de
duurzaamheidsklasse 5, hetgeen betekent, dat onbewerkt esse-
hout, in vochtige omstandigheden, buiten, het niet meer dan
5 jaar uithoudt.

De nerf van essen is grof, de draad meestal recht. Het hout
vertoont een witachtige kleur, het is dikwijls mooi zilverglan-
zend. Ook voor het maken van tastvormen waarop de grove
vlamtekening kan uitkomen, is essehout goed. Dit hout laat
zich goed buigen, ook gutsen, mits het hout 'dosse' is gezaagd.
Hakhout, jonge rechte stammen en ook de dikke stokken van
de knotes, leveren het taaiste essehout. Essen komen, zoals nu
wel duidelijk is, lang niet overal in ons land voor. Het hout
is bijgevolg door zijn tamelijke zeldzaamheid behoorlijk prijs-

houdend. De heer J. B. G. Tenkink bericht mij dat er onder
andere in het Woold een es voorkomt.
En mevrouw Van Haaften-van de Pol verwijst voor een mooie
treur-es naar haar vroegere tuin, aan de weg Doetinchem-
Doesburg. waar het desbetreffende huis is afgebroken. (Er
zijn uiteraard onder de bomen in Oost-Gelderland nog veel
meer essen, op andere gunstige plekken).
Essen kunnen max. 250 jaar worden. Zoals uit bovengenoem-
de kenmerken blijkt, is de es onevengenerfd. Vond men ooit
een es met een even-generfd blad dan werd dit vroeger als
een teken van geluk beschouwd: 'Vindt u ooit een even-es of
een klaver met 4 bladen, eer de zon ter klimme neigt, zult
gij in liefde baden'.

I1ENRI VAN DORSTEN

KENMERKEN

Bladeren: op een steel 9-15 stuks, dus oneven geveerd, bo-
venkant donkergroen, onderkant lichtgroen, fijn gezaagde
rand, zittend, lancetvormig, vaak scheef toegespitst, 5-10 cm
lang, op gezamenlijke steel uitgehold, werkend als gootje naar
bladeren.

Wortel: penwortel, met gele sterk ontwikkelde vlakke zij-
wortels.

Twijgen: zwaar en recht, met lichtgrijze, glanzende soms
melkachtige bast, in kontrast met:

Knoppen: dof zwart, eindknop groter.

Schors: jonge bomen glad, oudere diepgegroefd, donkergroene
kleur, vaak door vorst gescheurd, later dichtgegroeid.

Bloemen: in april mannelijke, vrouwelijke of tweeslacht:
in lichte pluimen staande, voordat de boom (laat) in blad
komt.

Vruchten: gevleugeld, in trossen bijeenhangend, bruingele tint,
Fraxinus americana (L), Amerikaanse es, met minderjukkig
blad, kortgesteeld, 5-7 blaadjes, bruine knoppen. Fraxinus
Ornus (L) manna- of pluimes, kenbaar door langere pluimen
in bloeitijd, die na ontluiken kortgesteelde bladeren plaats-
vindt, bloemen wit.

De Vordense marktloten
zijn er weer

Voor wederverkopers verkrijgbaar bij
penningmeester

H. Klein Brinke, Beatrixlaan 8
m natuurlijk ook op de markt van
vrijdag a.s.

Maar dat is niet alles . . . . een re-
gen van pryzen als nooit tevoren.

Daarom: vrijdag allen naar
de markt

Gemeente
nieuws
Op de maandag 12 juli om 19.30 uur te houden raads-
vergadering is aan de orde:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raadsverga-

dering van 25 mei 1971.

3. Ingekomen stukken.
4. Gemeentelijke garantie hypothekaire geldlening

t.b.v. woningbouw.
5. Toetreding tot de Stichting Schooladviesdienst

Oost-Gelderland.
6. Bestuurskundig onderzoek.
7. Vaststelling ,,exploitatieverordening 1971".

8. Extra-krediet t.b.v. de o.l. dorpsschool voor de
aanschaf van leerlingensets.

9. Medewerking ex. art. 72 l.o.-wet 1920 t.b.v. de
bijzondere lagere school aan Het Hoge.

10. Medewerking ex. art. 72 l.o.-wet 1920 t.b.v. de
Prinses Julianaschool in de Wildenborch.

11. Bouw 20 woningwetwoningen en 9 garages in plan
Boonk door de woningbouwvereniging Thuis Best.

12. Verkoop bouwterrein aan de Dr. W. C. H. Staring-
straat aan makelaarskantoor Praas te N ij verdal.

13. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan aan me-
vrouw E. M. Seesing-Belval te Deventer.

14. Verkoop 12 vierkante meter grond aan de Prins
Clauslaan aan de PGEM voor de bouw van een
trafohuisje.

15. Verkoop 120 vierkante meter grond aan het Vaar-
werk aan de heer A. Th. Mulder te Gaanderen.

16. Grondtransakties met het Rijk.
17. Behoefte aan sportakkomodatie.
18. Garantie aanvullende geldlening „Stichting tot

huisvesting van bejaarden de Wehme".
19. Begrotingswijzigingen.
20. Rondvraag.
21. Sluiting.

Botsing
Op de Ruurloseweg in de buurtschap 't Medler te Vor-
den had maandagmiddag een aanrijding plaats tussen
een vrachtauto komend uit de richting Ruurlo en een
tegemoetkomende personenwagen. De bestuurder van
de vrachtwagen CJMS uit Arnhem die hier bij de coop.
linksaf sloeg, blokkeerde de doorgang voor de perso-
nenauto, die bestuurd werd door F uit Lichtenvoorde.
De personenwagen werd totaal vernield de vrachtauto
ernstig beschadigd. De bestuurders van beide wagens
kwamen met de schrik vrij.

Vissport
Ook in de tweede onderlinge wedstrijd is het de leden
van de Vordense hengelaarsvereniging De Snoekbaars
gelukt om veel vis te vangen. Door de 40 deelnemers
werden in totaal 55 stuks gevangen met een totale
lengte van 1018 cm.

Na afloop werden de prijzen uitgereikt in café Krijt te
Wichmond door de voorzitter van De Snoekbaars, de
heer J. Koster. De eerstvolgende wedstrijd wordt ge-
houden op zaterdagmorgen 7 augustus van 5.00 tot 7.30
uur.

Wij hebben een ruime
sortering

behang, grond-, glans- «MI muurver-
ven, terpentijn, tiiiner, washenzine,
a l b i j l n m l d r l , behangafweekmiddrl,
albastine, Latex muurverven, einmer-
tjes saus, pakken saus, kalk, gips,
karboleum, buitenbeits, kleurvernis,
sadolin, alle soorten borstelwerk «MI
schoonmaakartikelen enz.

DE SPECIALE VERFWINKEL

H. Weustenenk
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden

Voetbal programma

Vorden
Tot de finale om de GVB-beker (tweede afdeling) zijn
doorgedrongen Klein Dochteren l en Sp. Meddo 1.
A.s. zondagmiddag 11 juli wordt deze finale gespeeld op
het terrein van de voetbalvereniging Vorden.



Onze

begint donderdag 15 juli
's morgens om 8 uur

SENSATIE PRIJZEN
Voor de Dames
JAPONNEN

alle maten, reeds voor

9,90

BLOUSES
vanaf 4,95

HUISHOUDDUSTERS
met leuke garnering, zonder mouw

9,98

ZEER MOOI NACHTHEMD
pracht kleuren, wees er vlot bij

7,50

PANTY NYLONS
met ingezet kruisje, dus beter model

2 stuks voor 3,75

DAMESSLIPS
2 stuks voor 2,38

DAMES HOT-PANTS

PAKJES
zomerse kleuren

17,50

PRIMA HALVE SCHORTJES
kleurecht

2,95 -1,95

Voor de Heren
SINGLETS EN SLIPS

2 x RIB PERU GEKAMDE GAREN
SINGLETS EN SLIPS
per stel kompleet nu

prima merk
SINGLETS EN SLIPS
in wit en bleu, samen voor

6,95

HERENWEEKENDERS
normale prijs 23,50 nu

17,50

HERENANKLETS
vele kleuren en soorten
echt een koopje

2,95 p.p.
dito crepe-mousse

1,75 p.p.

Rexalco, prima pasvorm
normale prijs 19,95 nu

14,95

H.LUTH

Voor de
huishouding

BADLAKENS
7,50

LAKENS
150 x 240 nu

180 x 240 nu

SLOPEN

1-persoons

2-persoons

PRACHT BEDSETS
met Griekse rand

1-persoons set

2-persoons set

8,75
10,50
2,65

14,25
16,75

12,95
16,95

BADDOEKEN
prima doek en grote maten

4,50 - 3,95

BADSTOF
KEUKENDOEKEN

frisse kleuren Indanthren

1,95

OVERGORDIJNSTOFFEN
120 cm breed, per meter

4,90

TERLENKA VAL
per meter

1,45

TERLENKA VAL
met pracht kant, per meter

3,95

LUIERS
Piké luiers per 6 stuks nu maar

8,40

Babyartikelen
LAGE PRIJZEN EN
VELE KOOPJES

KINDERJURKJES
reeds vanaf

4,95

JONGENSBLOUSES
normale prijs 14,95 nu

7,50

Restanten wol
en nog veel meer
artikelen

Nieuwstad
Vorden

Is uw auto alleen

tegen W.A.

verzekerd ?

Sluit voor de tijd van uw vakantie
een

ideale
reis casco-
verzekering !

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Telefoon 05752-1888

Een badman zei laatst te Stavoren:
Voor zeebaden ben ikverloren.

Nu ik aardgas gebruik
Heb ik naar een duik

In m'n warme badkuip slechts oren.

Waar kunt u alles te weten komen over aardgasboilers- en geisers?
Natuurlijk bij:

TT!
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Wge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

juweel
kleurvogel

wat een verf!
wat een kleurl

*

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Vakantie
aanbiedingen

IN BEELD EN GELUID

DRAAGBARE RADIO „Philips"
portable met keuzetoetsen ƒ 310,—
nu ƒ 249,—
FM portable microtechniek ƒ 159,—
nu ƒ 114,—
Portable in handig formaat met FM
ƒ 139,— nu ƒ 89,—

STEREO PLATENSPELER
in houten kast met twee losse boxen.
Tijdeujk bij aankoop gratis grammo-
foonplaat tot ƒ 13,— naar keuze.
Platenspeler ƒ 185,—

CASSETTERECORDER „Erres"
voor batterijen, kompleet met mikro-
foon, band, draagtas en netvoedings-
apparaat.
Vakantie-aanbieding ƒ 232,50
nu ƒ 199,—

RADIO CASSETTERECORDER „Telefunken"
Een nieuw, handig kompakt model,
met voortreffelijke eigenschappen.
Vakantie-aanbieding ƒ 519,—
nu ƒ 475,—

RADIO CASSETTERECORDER „Toshiba"
Joost de Draaier presenteert hem u
dagelijks over Radio Nordsee
ƒ 348,—

TELEVISIE DRAAGBAAR
voor lichtnet en 12 volt accu-aanslui-
ting. Ontvangst voor alle zenders
vanaf ƒ 499,—

TRANSISTOR KAMERRADIO „Erres"
Kompakte vorm, FM midden, lange
en korte golf.
Vakantie-aanbieding ƒ 237,—
nu ƒ 209,—

BANDRECORDER „Erres"
moderne recorder voor de huiskamer.
Kompleet met mikrofoon, aansluit-
kabel en b-and.
Vakantie-aanbieding ƒ 289,—
nu ƒ 240,—

STEREO CASSETTERECORDER „Erres"
een „nieuw" apparaat, wat we u di-
rekt kunnen laten horen, kompleet
met boxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 569,—
nu ƒ 469,—

STEREO TUNER-VERSTERKER „Erres"
2 x 6,5 stereo versterker met inge-
bouwde radio-ontvanger. Drie FM-
zenders vast instelbaar. Kompleet
met luidsprekerboxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 754,—
nu ƒ 620,—

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Wij vernieuwen:
ritsen in pantalons, \ \ ind-
jiu-ks, rokken en japonnen.
Ook maken wij mantels, ja-
ponnen en rokken korter.
Ook voor machinaal
knoopsgaten maken.
STOMERIJ VISSER
Burg Galléestr. 44, tel. 1670

Te koop: Zwarte oliehaard
en 2 tanks op standaard;
radio; 2 fauteuils; Solex;
babykleding. Visser Burg.
Galléestraat 44, tel. 1670

Te koop: Vlot neurende
maal. B. Wullink, Almense-
weg 6, Vorden

Te koop: G.o.h. Flandria
voetschakeling met 4 ver-
snellingen. G. J. Hogen-
doorn, Julianalaan 28

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Ons leveringsprogramma
OMVAT O.A.:
(OOK TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE)

A Ladders en trappen
in elk formaat

# Standverven
alle kleuren in voorraad

-& Buitenbijts
# Sadolins
•& Voor binnenwerk:

ALLE KLEUREN LAKVERVEN EN
MUURVERVEN

# Behang
meer dan 200 soorten en natuurlijk de exklusieve
niet te vergeten

# Zonnewering
natuurlijk die fraaie smalle lamellen
GOED E N . . . . NIET DUUR

Ook tijdens de bouwvakvakantie geopend

uiterweerd's

RUURLOSKWEG 35 TELEFOON 1528

A.s. zondag 11 juli bekerfinale GVB-bekor
2e afdeling

Klein Doe h teren 1
Sp Meddo 1
Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

Wij gaan met

VAKANTIE

van 12 t/m 17 juli

Smederij H. van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden
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