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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Door de afdeling Gelderland van de Nederlandse Ver-
eniging van Jachtopzieners werd in samenwerking met
de Wapen- en Sporthandel Marlens uit Vorden het grote
jaarlijkse schiettournooi gehouden op kleiduiven, lopend
konijn, lopend haas, dwarsvliegers en doubletten. De
wedstrijden werden onder ideale weersomstandigheden
gehouden op de schietbaan van het Hameland in het
Galgengoor, waar de vele deelnemers een sportieve en
spannende strijd streden met als middelpunt de fraaie
Hameland-wisselbeker die in 1972 werd gewonnen door
de heer Woldhuis uit Vriezenveen.
De heer Verkuyl uit Hattem wist de meeste treffers
te plaatsen en kwam met 240-220 punten als beste
schutter uit de bus, waardoor hij zowel de wisselbeker
als het fraaie dubbelloops jachtgeweer (Hammerless)
in ontvangst mocht nemen.
Bij de wedstrijden op de vaste baan moest er op alle 5
banen worden geschoten om voor een prijs in aanmer-
king te komen te weten: baan l inkomend 5 duiven,
baan 2 lopend konijn, 3 rabbits, baan 3 doublet afgaand
3 doubletten, baan 4 lopend haas 5 duiven en baan 5
dwarsvliegers 5 duiven.
De uitslagen van de vaste baan: l en wisselbeker de
heer Verkuyl uit Hattem, 2 Salet, 3 Kruisselbrink uit
Winterswijk, 4 Capis uit Winterswijk en 5 J. Jansen.
Vrije banen (baan 1): l Nieuwenhuis, 2 Beltman uit
Markelo, 3 Wekking uit Lichtenvoorde, 4 Bolk uit
Weerselo en 5 Daselaar
Baan 2 lopend konijn: l Volkerink, 2 Dasselaar sr, 3 J.
Peters uit Deventer, 4 Maatman Doetinchern en 5 de
heer Timmerman
Baan 3 doubletten: l Vos, 2 Kikkert, 3 Wekking
4 Doedijns uit Schalkhaar en 5 Dasselaar
Baan 4 lopend haas: l van Brummen uit Brummen,
2 Straal man uit Holten, 3 Maatman, 4 Volkerink en
5 de heer Dasselaar
Baan 5 dwarsvliegers: l Tolkamp uit Winterswijk,
2 Dasselaar, 3 Vos, 4 Verkuyl en 5 Prinsen.

Na afloop reikte de heer van de Peyl namens de Gel-
derse Jagers en de fa Martens in hotel Bakker de prij-
zen uit die bestonden uit bekers, medaljes, kunst- en
gebruiksvoorwerpen.

Schoolnieuws
Naar ons werd medegedeeld zullen de beide eerste klas-
sen van de bijzondere lagere school aan Het Hoge na de
vakantie elk 30 leerlingen tellen. Mevrouw Heesen gaat
wegens pensioen de school verlaten. Zij gaf sedert l
jan. 1968 aan de meisjes van de 5e en 6e klas hand-
werken en handvaardigheid. Na 3M> jaar aan de school
verbonden te zijn geweest vertrekt mej. Visser naar
Amersfoort, evenals mej. Zemmelink, die haar benoe-
ming naar Dinxperlo heeft aangenomen na 2 jaar werk-
zaamheden aan de school.

Door het bestuur van de school werden ni de ontstane
vakatures voorzien door benoeming van mevrouw Beer.
nink uit Eefde als vakleerkracht handwerken; mevrouw
Terpstra uit Vorden als onderwijzeres Ie klas en mej.
van Mijen uit Aalten voor de 2e klas.

Begin 1973 mocht de school 2 nieuwe lokalen in gebruik
nemen, hierin hebben de beide Ie klassen een onder-
komen gevonden. Van de 54 leerlingen die de school
verlaten, gaan er 36 naar de mavo, havo of lyceum,
9 naar de technische school, 6 naar de huishoudschool
2 naar de landbouwschool en l naar de leao school.

Een achttal dames zijn zo vriendelijk geweest om een
kwartier voor en na schooltijd de verkeersbrigadiers
bij te staan bij het oversteken van de Zutphenseweg
waarvoor hartelijk dank werd betuigd.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot G. J. Brandenbarg te Linde slaagde
voor het diploma Vakbekwaamheid spuiten in de
Landbouw.

Z I L V E R W I T E D E U S T A A U

KOERSELMAN CASSETTES

goederenhandel In dure

derksen tijden
betaalbare

kleding

Hengelo gld.
spalstraat 32

tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

FFF

Waterpold*
Het herenteam van Vorden is ook de laatste uitwedstrijd
tegen DWK uit Barneveld gekonfronteerd met een forse
nederlaag. DWK dat deze week de kampioensvlag kan
hijsen, had reeds in de Ie minuj^sukses. Nadat de stand
op 2-0 was gebracht verkleinwWoudsen de achterstand
tot 2-1. Vlak voor het verstrijken van de Ie speelperiode
kwam DWK op 3-1. Vorden dat in deze wedstrijd met
een drietal aspiranten uitkwam, speelde niet eens zo
slecht. Gebrek aan ervaring en spelinzicht was de oor-
zaak dat in de 2e periode veel kansen om zeep werden
gebracht. DWK deed het beter en scoorde 3 maal. In
de 3e periode was de strijd gelijkopgaand, waarbij de
thuisklub éénmaal de roos trof 7-1. In de laatste periode
verkleinde Mengerink de achterstand tot 7-2 waarna
DWK uiteindelijk toch nog geflatteerd won met 10-2.

attrakties vallen in de smaak !

De avond over dichter Staring die de Vordense WV
traditiegetrouw in de kapel in de Wildenborch organi
seerde, is een sukses geworden. De kapel was goed ge
vuld toen de huidige eigenaar van kasteel De Wilden
borch de heer Staring, bijzonderheden vertelde over zijn
betovergrootvader de bekende dichter Staring.

Ds Krajenbrink gaf bij de vertoonde dia's tekst en uit
leg, terwijl hij tevens enkele gedichten voordroeg van
dichter Staring. Een wandeling door de prachtige tui
nen van het kasteel besloot deze Staring-avond.

Het dogcarrijden met ringsteken dat in de Kerkstraat;
werd gehouden, trok veelal jeugdige vakantiegangers,.
De bezichtiging en wandeling door het pinetum, land-
goed De Belten, viel eveneens in de smaak. Mr jhr Feith
eigenaar van De Belten heeft in zijn tuinen een verza-
meling1 van ca 1500 verschillende soorten naaldbomen

Behalve natuurlijk de traditionele achtkastelenfietstocht
o.l.v. burg. van Arkel blijkt ook de avondwandeling o.l.v
de heer Offereins, (waarbij tevens kasteel Vorden kan
worden bezichtigd) een trekpleister.

PROGRAMMA

Woensdag zal er op een terrein in het dorp het kam-
pioenschap van Vorden touwtrekken worden gehouden
Tevens is er die avond kermis, een braderie, terwijl er
bovendien op het Marktplein een demonstratie is van
oude ambachten. Donderdag is er vanaf 3 uur kermis
op het Marktplein. Vrijdagavond geven 'De Knup-
duukskes' een demonstratie.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Zondagavond 15 juli om T^rur hoopt ds R. Stellwag
voor te gaan in de interkerkelijke Jeugddienst die ge-
houden zal worden in de gereformeerde kerk. De preek
zal in de vakantiesfeer liggen.

Rommelmarkt
Jeugdige bewoners van de buurtschap Delden sleepten
'rommel' naar het Marktplein om dit aan de man te
brengen. De baten zijn voor het buurtfeest. Volgens
de jongens doen ze goede zaken want menigeen kwam
een kijkje (en koopje) nemen!

Gemeente

nieuws
Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen ter
sprake:
1. een extra vergadering van de gemeenteraad
op 17 juli; onderwerp: vaststelling van het be-
stemmingsplan Brinkerhof 1973 nr 2
2. uitvoering van openbare werken
3. afkondiging van de gewijzigde kapverordening
4. hinderwetvergunningsaanvrage door Gems Me-
taalwerken B.V.

1. Raadsvergadering 17 juli a.s. 7.80 uur 's avonds
in het gemeentehuis
Het bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr 2 heeft
van 4 juni t.m. 4 juli voor een ieder ter gemeen-
tesekretarie ter inzage gelegen. Zoals reeds eer-
der in deze rubriek is vermeld, is het plan gesi-
tueerd ten noorden van het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr l en wordt begrensd door de
Westelijke Rondweg, de Strodijk, Zutphenseweg
en de Berend van Hackfortweg.
Gelukkig zijn er tegen het plan geen bezwaren in-
gediend. B&W stellen de raad dan ook voor om
het plan ongewijzigd vast te stellen. Indien de
raad hiertoe overgaat zal het plan ter goedkeu-
ring aan Gedeputeerde Staten van Gelderland
worden aangeboden.

Het plan omvat de bouw van 179 woningen, 26
bejaardenwoningen en tevens is er een mogelijk-
heid voor de bouw van 35 autoboxen. Verder is er
ruimte gereserveerd voor een openbare en/of bij-
zondere bebouwing (waar, indien dit in de toe-
komst nodig mocht blijken, één of meerdere scho-
len gebouwd kunnen worden).

Eerst in 1977 - mogelijk 1978 - zal het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973 nr l zijn volgebouwd,
zodat daarna pas met de bouw in plan 2 een aan-
vang zal kunnen worden gemaakt. De gronden
ten noorden van de 2e houtwal tot aan de Strodijk
blijven voorlopig nog bestaan als agrarisch
gebied.

2. Uitvoering openbare werken
Nu de helft van het jaar 1973 is verstreken, is
het wellicht prettig u iets te vertellen over de
uitvoering van verschillende werken in de gem.
In de BESTEMMINGSPLANNEN van het dorp
Vorden zijn trottoirs aangelegd en is herstraat-
werk verricht. In ZUID is dat grotendeels door
het aannemersbedrijf Dostal uitgevoerd, in de
BOONK is de gemeentelijke dienst zelf bezig ge-
weest; terwijl ook het plein in Zuid door gemeen-
te personeel is aangelegd. In samenhang met de-
ze werken is ook de aanleg van verschillende
plantsoenen door de gemeente-tuinlieden verzorgd
In de Molenwijk zijn parkeerhavens aangelegd
of vergroot, terwijl het herstraatwerk door de Dr
Lulofsweg nu in uitvoering is. Op de Kranenburg
is de Banenkamp van een noodstraat voorzien.

De verlegging van het eerste gedeelte van de
Ganzensteeg zal binnenkort worden gemaakt. De
Industrieweg zal worden verlengd haaks op de
spoorbaan, langs de fabriek van de fa ten Have;
dit gebeurt nadat daaronder eerst een riool in
de grond is gestopt.

Met medewerking van de aangrenzende indu-
strieën zal de wegberm langs het bestaande In-
du strieweggedeelte worden opgeknapt en hier en
daar bestraal. Deze werken op het Industrieter-
rein zullen in de tweede helft van dit jaar wor-
den uitgevoerd.
In de Schoneveldsdijk is de brug vervangen door
een duiker. Door de gemeenteraad is reeds tot
verbetering van de weg besloten. Na de goedkeu-

ring door GS zal het werk worden uitgevoerd
samen met de verbetering van het eerste deel
van de Deldenseweg (tot Sarink). De Baakse-
weg verbetering vordert langzaam. Eerst is de
brug bij kasteel Hackfort vervangen, waarna 't
herstraatwerk begon. In het voorjaar werd de uit-
voering daarvan vertraagd door het regenweer,
terwijl thans moeilijkheden worden ondervonden
met de leveranties van de straatstenen. Geduren-
de de bouwvakvakantie is de weg provisorisch
begaanbaar. Hopenlijk volgt de voltooing van het
werk in augustus 1973.
De verandering aan de toiletten in de OL dorps-
school in bijna klaar. Er wordt nog gewerkt aan
het schilderen van de gangen. Ook het handvaar-
digheidslokaal en de spreekkamer zullen nog een
schilderbeurt krijgen in de vakantie. De verbouw
van het nutsgebouw tot bibliotheek vordert ge-
rtadig. Hier moet echter nog wel enig werk ver-
zet worden, voordat de opening plaats kan vinden
Verschillende wegen in de buitengebieden zjjn
'geteerd'. Dit gebeurde met mooi droog weer, zo-
dat op een goede houdbaarheid kan worden ge-
rekend. Hoewel het bovenstaande overzicht niet
volledig is, kunt u daaruit een indruk verkrijgen
over de gemeentelijke openbare werken. Het ligt
in de bedoeling u daarvan in de toekomst regel-
matig op de hoogte te houden.

3. Afkondiging gewijzigde kapverordening
GS zijn onlangs akkoord gegaan met de wijziging
van de kapverordening zoals de Raad die op 3
mei jl. vaststelde. Met ingang van 13 juli 1973
is dan ook een nieuwe gewijzigde kapverordening
van kracht.

4. Vergunning ingevolge Hinderwet
De Gems Metaalwerken B.V. heeft een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet aangevraagd voor
de uitbreiding van de apparatenfabriek door bij
plaatsing van een zuurstof tank (1500 liter). Tot
13 juli a.s. kan een ieder hiertegen schriftelijk
bezwaren indienen bij het gemeentebestuur;
voorts heeft iedereen de gelegenheid in persoon
of bij gemachtigde mondeling bezwaren in te
brengen in de openbare zitting op dinsdag 17
juli 1973 om 10 uur

Wegens vakantie zal wethouder J. W. M. Ger-
ritsen pas op vrijdag 27 juli a.s. zijn spreekuur
hervatten (en wel van 10-12 uur).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds Griffioen (Harfsen)
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in de Ger. kerk
o.l.v. ds Stellwag (Doetinchem)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur J. W. Kuhlemeier
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in de Ger. kerk
o.l.v. ds Stellwag (Doetinchem)

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond 17.00 uur; zondag 10.00 uur (crèche);
door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00
uur Eucharistieviering; door de week dinsdag en don-
derdag om 8.00 uur; woensdag om 19.30 uur

ZONDAGSDffiNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur '«morgens. Zaterdagmorgen s.r.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
s nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsiv
oriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;

donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., til. (05753) 1406.
elefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Iwart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDffiNST
Verzoeke wegens vakantie tot 16 juli bij sterfgevallen te bei-
en: Zutphen 05750-2931. Rouwgoed afhalen bij J. Lenselink

Kerkhoflaan

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
ieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
elefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
ink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

eboren: Hendrik Jan z.v. E. J. Eggink en A. C. Lettink
Brian Wilfred z.v. F. C. A. Scharrenberg en H. T. B.
Schepers; Ingmar Arne Hilko z.v. J. A. de Koning
n A. Nijenhuis

Ondertrouwd: G. J. Begieneman en L. Verschoor
ehuwd: H. G. Dekkers en W. L. Velhorst
. G. J. Meekes en H. A. M. Wolbert

Overleden: G. L. Wassink oud 79 jaar, weduwnaar
/an J. W. ten Have

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt

25 juli Dansen in 't Wapen van Vorden
9 aug. Dameskoor in zaal Smit
24 sept. Bloedafname Rode Kruis in de lagere land-

bouwschool te Vorden

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



nobo sprits
2 pakken
ANDERS BETAALT U

vlees en vleeswaren

278

BRAADWORSTJES
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS
3 stuks

FIJNE VERSE WORST
500 gram

SAUCUZEN
500 gram

RUNDERStOOF-
LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

Ons bekende
SOEPPAKKET nu

150 gram Zure Zult 78

250 gram Jachtworst 109

Een hele Amsterd. Leverworst 98

150 gram Tongeworst 98

100 gr. Onger. Boerenmetworst 108

SLIJTERIJ
W.F. Vruchtenbrande-

v/ijn van 10,80 voor ...

Legner

JONGE GENEVER

King's Dew

WHISKY

yw

worteltjes
VOOR EEN HELE POT

^BETAALT U ANDERS

groente en f ruit

HOLLANDSE SPERZIE-

BONEN 500 gram

TUINBONEN

2 kg

ITAL. PERZIKEN^

* l kg

14 Sunkist

SINAASAPPELEI

PRUIMEN

' 500 gram

NIEUWE DORé'S

2 kg

Grote hagelwitte

BLOEMKOOL ...

Export kwaliteit

Tomaten kilo .

Voor de jeugd

Belleblaaspotje
nu

Nu 2 bussen AJAX

Schuurpoeder
Anders befaaff u f 1,22

VAN DE

Juweelbakker
Stokbrood

per stuk

Zak vol

Lunchbollen nu

Heerlijke roomboter-

vruchtenkoek ".....

Abrikoos gebak

voor .ĵ .

Nieuw! Volkoren Tarre

Brackers van 120 voor

pindakoeken nu

Pak a 10 stuks

Pak a 4 rol grijs

toiletpapier .'.

Voor de afwas! Vloei-

baar Dreft v. 199 voor

Proset haarshampoo

van 295 voor

Lux toiletzeep

3 stukjes van 177 voor

Frubo

Taartbodems
pak a 6 stuks nu

Jonker Fris

Sperziebonen

79heel blik nu

half blik nu

Mini Mars zak 250 gr.

nu voor

Milky Way

5 repen 100 nu

Geurts confiturejam

div. smaken per pot...

Van Slooten 10 meter

drop, zak nu

Maggi tomatensoep

2 zakjes

Umox tomaat, groente

of kippesoep per blik

2 blikjes soepballetjes

van 156 voor

Pak a 30 stuks Ardita

luiers van 300 voor ...

Bij elk pak KG koffie 250
(snelfilter gemalen)

Kilo suiker voor

Tomaten-Groentesoep

Unox blik geen 119 nu

Fles Vino Amontillado

per fles nu voor maar

Plastik zak Radion

van 545 nu

Karvan Cevitam

fles van 198 nu

De Ruyter fruithagel

pakje 400 gram nu ...

Don Campos Sherry
nu per fles f 3,69

BH 3 flessen .

269
gram

999
Herschi Vruchtenlimonade
literfles 95 ^ft

Elke 2e liter 69

Frambozen-Bessenwijn

met brandewijn

Hele liter nu .

Hele liter

Druivensap
IROOD-NATUREL) nu voor

ALBERS SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

/wenneken Martine

We noemen haar MARTINE
R. G. Krijt
H. J. Krijt.Bloemendaal

Wichmond, 3 juli 1973
Hackforterweg 33

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en ons broertje
Ingmar Arne Hilko
J. A. de Koning
A. do Koning-Nijenhuis
Arnoud
Edward
Vorden, 6 juli 1973
De Stroet 13

Hiermede betuigen wij allen
onze hartelijke dank voor de
vele belangstelling, felici-
taties, bloemen en kadoos
ter gelegenheid van ons
huwelijk ontvangen
Uerrit en Milly Wolsink
Ruurlo, juli 1973
B 30

fnferkerke/ijke
Jeugddienst
a.s. zondag 19.00 uur
in de Gereformeerde Kerk
Voorganger: ds R. Stellweg
uit Doetinchem
U komt toch ook?

Plaat-bankwerker-lasser
zoekt een hem passende
werkkring
Brieven onder nr 15-1
buro Contact

Afwezig

N. J. Edens tandarts
van 16 juli t.m. maandag
6 augustus. Waarneming:
tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
Tel. 1908

Te koop andijvie- en
boerenkoolplanten
K. Hoetink
't Hoge 13 Vorden

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop
nieuwe aardappelen
't Hoge 19 Vorden

Te koop
2 kinderledikantjes
S. Siebelink, Vorden
Vordensebosweg 7

Te koop gevraagd
l waterpomp
Telefoon 05750-14312

fnferkerke/f'jke
Jeugddienst
a.s. zondag 19.00 uur
in de Gereformeerde Kerk
Voorganger: ds R. Stellweg
uit Doetinchem
U komt toch ook?

Te koop bromfiets Gazelle,
2-persoons ledikant metaal,
Atag gasstel (aardgas)
Het Wiemelink 33 Vorden

ü kunt b// ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Verhuur
gelepenheldskledlng voor
heren, in zwart en grijs

6EBR. WELLEMS
kleermakertj, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Dorpsstraat 6 - Vorden

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA

Op maandag 16 juli a.s. hopen onze geliefde
ouders

A. J. PASMAN

L. PASMAN-STRAATMAN

hun 25 jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen

Johan
Annie en Henk
Henk
Wim
A pp ie

Vorden, juli 1973
Ruurloseweg 38

Laaf bloemen uw tolk zijn

en . . . .

UITERWEERD
uw schilder!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Kies zelf uw voordeel!
Profiteer van onze sterk verlaagde prijzen in

Textiel — Dames-confectie
Heren-confectie — Kinder-confectie

D.A. Drogisterij - Parfumerie
Zutphenseweg 2 - Vorden

1. D.A. BADTASSEN 10% korting
2. D.A. HAARLAK f 3,98
3. D.A. BIB LUIERS 30 stuks f 2,45
4. D.A. ZAKDOEKJES 80 stuks f 1,25
5. D.A. 2 fles BADDOUCHE é. 3,60 l fles gratis!
6. D.A. Bij f 10,- boodschappen

l fles SHAMPOO van f 2,55 nu f l,—
7. D.A. Bij aankoop van f 25,-

1 flesje PARFUM (Ellen Beatrix) van f 5,95
GRATIS!

8. D.A. Bij 3 kapsules Crem behandeling l gratis!
9~~D.A. TOILET-AIR f 1,75
10.D.A. DEODORANT SPRAY f 2,95

Wi/ wensen u prettige vakantie!

WIJ HOUDEN VAKANTIE l

van 14 tot en met 29 juli

Noodzakelijk ziekenvervoer- kunt u
opgeven aan het Ziekenfonds te Goor
telefoon 05470-2800 of 3305

Vervoer voor de week van 30 juli
kunt u opgeven bij BOERS, Leliestr.
6 te Hengelo Gld en verder weer als
altfld steeds tot uw dienst:

4. G. WOLSINK
v.h. Meulenbrugge
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1493

Schildersbedrijf J. M. UITERWEERD - Vorden
Gedipl. Mr Schilder Nat. Schildersschool - Tel. 05752-1523

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

O Muurbespuiting

O Sierpleister

O Periode-schema's

O Technische en kleuradviezen

O Glaswerken

O Schilderwerken

O Behangwerken

O Moderne wandbekleding

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE Vorden - Telefoon 05752-1523

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 16 juli t.m. 22 Juli

CAFÉ - SLIJTERIJ

Weekendaanbieding

Mooie geruite

overhemden
normaal f 19,95

nu f 16,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

E. J. Lettink

Leer't spelenderwijs

Dansen is een ludiek spel
Een puur spel van beweging,
waarin je helemaal opgaat,
omdat je het fijn vindt om je te bewegen!
En fyn om een eigen expressie te geven
aan je bewegingen
Op deze basis dan ook leer je dansen,
Van quick step tot cha cha cha tot beat
van Tango tot de modernste discotheek-dansen
spelenderwijs! (HOUTMAN)

In onze

van 19 tot 28 juli

KUN
KOOPJES HAI N

dus weinig betalen l

LOOMAN Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van zaterdag 14 t.m. 21 juli

WONINGINRICHTING - LEDERWAREN

n •B. La m m er s
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

heet het In de buurt van
Madras (India) als de
inwoners er een brood

willen hebben. Wat heet evenwel brood in een land waar rijst de
oventoon voert? Geen vergelijking met het brood van uw Echte
Bakker, dat in zijn heerlijke verscheidenheid en eerlijke smaak niet
valt te overtreffen'. Het lekkerste brood ligt bij uw Echte Bakker, 'n
waarheid als een Heilige Koe!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

WERF/

Woensdag 11 en donderdag 12 juli

GROTE (ZD) BRADERIE

Inde
met oude ambachten-show

Aanvang beide avonden 7 uur

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verf hande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar dia
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

Zong/es ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners
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JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Kassakoopje 4 ROL KING van f 1,20 voor 89 cent

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij IKEURSIAGER

'n goeie slager

Magere riblappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen f
500 gram voor

Mager varkensvlees f
500 gram voor

Ossestaart
500 gram voor

Verse kuikenboutjes
zonder vel en borstbeen, 500 gram

Speciale braadworst
(Voor de barbecue) per stuk

woensdag Gehaktdag
500 gram voor

vrijdag Verse Worst
Of SaUCÏjZen 500 gram .

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Vanille Vla
hele liter voor

Magere Melk
hele liter voor

Jong Belegen Kaas
500 gram voor •.

f 0,89
f 0,49
f2,89

BROOD EN BANKET
dagelijks vers van de Warme

^Bakker van Groningen

set a 4 stuks KOELKASTCAMPINGDOZEN voor f2,95
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmaker i j
PAARDE ROOKVLEES 150 gram f 1.48

TONGEWORST 150 gram f 1.20

LEVERWORST 250 gram f 1.12

BOEREN LEVER WORST stuk van 300 gram f 1.55

Diepvries ijs
1/2 liter - Yanille-Aardbeien f 0,89
Diepvries spinazie t Q 7R
pak van 450 gram ^^1 ^^

Mooie bos ROOSJES nu f 1,35
GROENTEN EN FRUIT
500 gram Tomaten . . . f 0,78
Perziken per bakje ca 1 kg f 1,98

500 gram Sperciebonen . f 0,98
2 verse Paprika's . . . f 0,78
Maandag 500 gr. GeS. WOftelen f 0,68

HERO CASSIS
liter van 1,50 nu

RAAK SINAS OF CITROEN
zonder prik, van 165 voor

GEBROKEN RIJST
heel pak

2 FLAKONS GLOR1X
van 138 voor .

f 1,09
f 1,29
f 1,25
f 0,98

YIYO BESCHUIT
2 rol voor

KNOR R GROENTESOEP
2 pak van 130 voor

YIVO CLOSETPAPIER
pak a 4 rol

VAATJE PERSIL
van 1590 voor .

f 0,79
f 0,99
f 0,79
f 11,95

STICK GASAANSTEKER
van 295 voor .

NOBO SPRITS
pak a 15 stuks

LUYCKS AUGURKEN
pot van 149 voor

REXONA DEODORANT
van 435 bij ons

f 2,55
f 0,99
f 0,99
f 1,95

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 16 juli
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Wie uit is op voordeel, komt eerst naar
Ruurlo. Stuntprijzen in de

10% korting op alle
in voorraad zijnde goederen

Modemagazijn TEUNISSEN - Ruurlo

KOOPJES IN:
Badpakken - Bikini's - Zwembroeken
Ondergoed - Huishoudgoederen - Stoffen
Sokken - Korsetten - Beha's - Panfies

JAPONNEN nu

MANTELS
BLAZERS
COATS
PAKJES

10,00

39,50
29,50
59,50
59,50

BROEK- en TUNIEKPAKK. 39,50
BLOUSES 5,00
PANTALONS 15,00
TRUITJES 5,00

15,00

49,50

39,50
79,50
69,50

59,50
10,00
19,50
10,00

20,00

59,50
49,50
99,50
89,50
79,50
15,00
29,50
15,00

KINDERJURKJES
KINDERPANTALONS
KI N DE RTR UITJES
BLOUSJES

HERENKOSTUUMS

KOLBERTS

PANTALONS

JACKETS

2,90

5,00
vanaf

5,00
vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

10,00
10,00
7,50
5,00

79,50

29,50

19,50

19,50

TRUIEN

OVERHEMDEN

SPIJKERBROEKEN
JONGENSPAKKEN DENIN

PANTALONS

RIBBROEKEN

TRUITJES

OVERHEMDJES

vanaf

vanaf

vanaf
vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

10,00

9,50

19,50
29,50

15,00

10,00

5,00

5,00

Ook in onze afdeling Woningtextiel vele koopjes!
Bankstellen
diverse modellen, in stof en imitatie leer nu

Clubs
extra zwaar vanaf

• •; 4 Jl i A

Bergmeubels
teak, nog enkele vanaf

f 995,-

f 99,-

f 270,-

Tapijt
SPECIALE AANBIEDING!

Voor woon. en slaapkamer 400 cm f 69,—
NYLON VILTTAPIJT restant nu f 9,95 per m-'
BALATRED restant nu f 9,95 per m?

NYLON LOPER 100 cm breed met wavelrug nu f 15,50

PARASOLS vanaf f 35 —

Eendenveren BEDKUSSENS prima kwaliteit vanaf f 16,95

GORDIJNSTOFFEN extra voordelig

Drie leuke dessins f4 ,95 f5,25 f6,95

TERLENKA VALI EN vanaf i 1,95 per meter

STORES 2.10 hoog nu f 5,95 per meter

Matrassen
Pólyether 14 cm dik - 2-zijdig doorgestikt

80x190 vanaf f 82,50
90x190 vanaf f 95,00 in blauw en goud

120x190 vanaf f 139,-
1-persoons DIVANBEDDEN vanaf f 49,—
Plaids voor f 19,75
ACRYL DEKENS vanaf f 19,75
BEDKUSSENS vanaf . . f 3,98

SLAAPZAKKEN ook voor kinderen, NU VOORDELIG!

En dit alles bij:

Modemagazijn TEUNISSEN
Begin 19 juli a.s. Ziet onze etalages

Donderdag 18 juli begint onze GROTE SEIZOEN

Zoals altijd weer enorme koopjes op
alle afdelingen!
BANKSTELLEN - SALONKASTEN
BERGMEUBELEN - SLAAPKAMERS
EETHOEKEN - LOSSE FAUTEUILS

Op onze tapijtafdeling vele speciale aanbie-
dingen, zie ook onze tapijtcoupons

enz,

Meubelen
Tapijt

Matrassen
Textiel

UW
ZAAK:

MATRASSEN
vanaf f 69,- en goed!

Op onze textiel-afd. ongekende aanbiedingen

Diverse goederen voor minder dan de Vz prijs

11 etalages en een showroom
vol aanbiedingen, grijpt uw kans!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Wollen
Bloemtapijt

Effen
Nylon tapijt

Wollen
Berber
3 kleuren

400 crn^>reed
van

nu f 189,' p.meter
GRATIS GELEGD

366 cm breed, van f 159,-

nu f 739,- p.meter

GRATIS GELEGD

400 cm breed

nu f 69,- tL^ meter

tapijt met zuidelijke
warmte en de kleur van

een Berber.
Synthetisch, met schuim
latex rug. 400 cm breed

f 79,- per meter
GRATIS GELEGD

Nylon
Vilttapijt

Nylon tapijt
400 cm breed

'Versailles' van f 119,-

nu f 99,- p. meter
GRATIS GELEGD

200 cm breed
7 kleuren

nu f 74,50 p.mefer

Uw tapijtdealer van honderd één soorten
en kwaliteiten

DE OPRUIMING BEGINT 79 JULI A.S.

Ome opruiming

begint donderdag 79 juli

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Weer stapt één van onze medewerk-
sters in het huwelijksbootje, daarom
vragen wjj voor in de slagerij een

flink zelf-
standig meisje

voor de verkoop en andere werk-
zaamheden

Goede werksfeer - Hoog loon

Om de andere week zaterdagsmiddags vrjj

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G - Telefoon 1205

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Re«t»urant

Gebr.
Eykelkamp

Mcdlcr - Tel. 6634

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds-
kleding
voor zomer en vakantie

Zie onze etalage met speciale prijzen!

Wapen- en Sporthandel

Marten:
Zutphenseweg - Vorden

Zo leeg moet de toonzaal van Polman zijn, na de opruiming!

Voor die tijd kunt u nog kyken.
Maandag 16 juli en dinsdag 17 juli ook 's avonds van 7-9 uur.



SEIZOEN
Donderdag 19 juli t.e.m.

zaterdag 28 juli

Herenafdeling
Herenkostuums f119,- f98,- f79,

Herenkolberts .... f 49,

Terlenka pantalons f 39,- f 29,-

Terlenka regenjassen f 59,-

Heren jacks f 39,- f 29,-

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

150x220 f 65,-
190x240 f 89,-

ACRYL DEKENS 150x220 f 26,50
180x220 f 31,50

CAMPING DEKENS bonte kleuren
150x200 f 19,50

PLAIDS 130x170 f 16,95

Huishoudgoederen
Graslinnen lakens 150 breed f 10,95

180 breed f 12,50

Slopen f 2,35

Bonte slopen f 3,45

Sneldrogers f 2,17

Badhanddoeken f 2,88

Keukendoeken f 2,17

Badlakens grote maat f 8,95

Ondergoed, lingeries enz.

i

Damesslips v.a f 1,35

Badstof slips v.a f 2,95

Dames camisoles v.a f 2,95

Bijpassende slips v.a f 1,89

Heren slips v.a f 1,89

Heren singlets v.a f 2,25

Jongens slips v.a f 1,25

Jongens singlets v.a f 1,15

Meisjes slips v.a f 1,35

Meisjes hemdjes v.a f 1,75

Dames nachthemden f 9,90

Nylon huishouddusters f 9,95

Heren weekenders f 12,90

EI-Mior overhemden f 14,90

Jongens overhemden v.a. ... f 5,95

Meisjes pullovers f 4,95

Dames pullovers f 9,95

Dames vesten f 14,95

LUXE POLYETHER MATRASSEN 80 breed f 67,- f 59,- f 49,-

90 breed f 88,- f 76,- f69,-

120 breed f 135,- f105,- f84,-

CHENILLE SPREIEN l persoons f 23,90

2 persoons f

GEVVATT. NYLON SPREIEN

STALEN LEDIKANTEN

met randbevestiging

2 persoons f35,

80x190 cm f 69,

90x190 cm f 79,

120x190 cm f 98,

DUWlNBED met houten borden in moderne kleuren f 54,'

L. SCHOOLDERM AN
Geopend 8-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
Vrijdagsavonds open van 19.00-21.00 uur
Woensdagsmiddags gesloten

Raadhuisstraat 24 Vorden Te/ef. 05752-7367

Een

OPRUIMING
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂••••••••̂ ••••••••••IÎ HHHHHBMMHMBMMMBH

om u tegen te zeggen!
Moderne damesschoenen
in meerkfeurig /eer en suède v.a. T 14 ]3O

Herenzomerschoenen
in schuur/eer f 19,90

Grote keus in

Kinderschoenen
ook met steun, nu ver beneden inkoopprijs!

WE STARTEN DONDERDAG 19 JULI A.S.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden — Telefoon

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden Telefoon 2039

Kies zelf uw voordeel!
U kunt nu profiteren - Zie maar onze

Meubel-etages en
Meubel-etalages
Bedden - Matrassen

'%ttGordijnstoffen



SEIZOEN

H.LUTH NIEUWSTAD 4
TUNIEKS vanaf f 45,-

JAPONNEN vanaf . . .f 12,50

ROKKEN vanaf f 9,75

BLOUSES vanaf .... . f 9,50

OCHTEND DUSTERS
(gewatteerd) vanaf f 12,50

SCHORTEN DUSTERS . . f 5,98

NACHTHEMDEN nylon
gedessineerd, nu f 8,95

BH's maten 70 t.m. 85
in A + B cups nu f 4,95

SPIJKERBROEKEN
in blauw en geel
maten 116 t.m. 167
vanaf

BADDOEKEN

2 stuks voor f 3,95

2 stuks voor f 5,75

BADLAKENS vanaf f 4,95

Badstof WASHANDJES 3 voor f 1,60

THEEDOEKEN
2 stuks voor f 3,90

WERKDOEKJES 4 voor f 2,25

Badstof KEU KEN DOEKEN
vanaf f 2,98

LAKENS 150x250 nu f 10,95
180x250 nu f 12,95

HOESLAKENS 80x1*nu ... f 12,95
120x190 nu ... f 16,75

f 11,95

Blauwe keper DAMES OVERALLS
maten 44 t.m. 48 (met rits)
nu f 19,95

Heren kaki PANTALONS
nu maar . f 14.50

Nylon HEREN STOFJASSEN
nog enkele maten f 19,95

HEREN WEEKENDERS
ass. kleuren en maten f 9,75

HEREN SLIPS vanaf f 1,98

JONGENS SLIPS vanaf f 1,35

HEREN ZAKDOEKEN 3 voor . , f 1,60

DA M ES SLIPS

kleuren oranje, geel en blauw

alle maten nu maar f 1,55

DAMESSLIPS wit vanaf f 1,25

KINDBRSL1PS gebloemd
maten 116 t.m. 152 nu f 2,00

MEISJESSLIPS wit vanaf . . f 1,18

ONTBUTLAKENS 130x160

ass. kleuren nu f 10,50

DAMESZAKDOEKEN

6 stuks voor f 1,75

KINDER BOXPAKJES

nu voor f 5,75

Komt zien, er zijn nog veel

meer artikelen en koopjes!

H. LUTH NIEUWSTAD 4

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlek naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

PROFIJT
AANBIEDING

H.H. VEEHOUDERS

U kunt uw bestellingen weer opgeven
betreffende alle soorten

GEDORST HOOI
EN ALLE SOORTEN STRO

(nieuwe oogst)

Prijzen en levering in nader overleg

J. Franken
Ruwvoederhandel - Hengelo G - Tel. 05753-1295

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphi'nseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

TUINSLANG
Voorverpakt, formaat 12 mm
binnenwerks ook wel als %" aan-
geduid. Met 5 jaar schriftelijke
garantie

10 meter lang f 4,85

15 meter lang f 8,15

25 meter lang f 13,55

30 meter lang f 17,10

40 meter lang f 20,90

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd voor direkt

meisje
VOOR DE HUISHOUDING

Mevr. Smit
Dorpsstraat 10 - Vorden

KERMIS HENGELO GLD.

Zaal Langeler
Zaterdag 14 juli

dansen
Orkest: The Woodpeckers

K4MPWEÉK C.J.V.

De C.J.V. Vorden organiseert een
kampweo^fei het

TROEPHUIS VAN D^YADVINDERIJ HOLTEN
van 4 t.m. 11 augustus a.s.
Kosten f 55,- p.p.

Deelname van jongens en meisjes (leeftijd van
(15 t.m. 18 jaar) is nog mogelijk

Aanmelding: Ria Wisselink,
Bieshorstlaan 80, Warnsveld
Herbert Zeevalkink
Schoolstraat 17, Vorden

Moeten uw foto's
vakwerk zfln?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum - Vorden - Tel. 05752-1313

MEDEWERKERS
gevraagd voor alle afdelingen
zowel mannelijk als vrouwelijk

Kantoor meisje
voor lichte adm. werkzaamheden . Bekendheid met loonadministratie

Goede arbeidsvoorwaarden Prettige werkkring

Aptito B.V.
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

KEUNE
SUPERBENZINE

74,4 et per liter
Nflverheidsweg 4 - Vorden

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Met de kermis in Hengelo Gld. noar:

CONCORDIA!
Vrijdagavond weer een ouderwets

gezellige avond
met stemmingsmuziek v. The Moodchers

Zaterdag en zondag:

dansen
met The Starlets en The Evening Sfars

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Gevraagd

Werkster
voor 3 halve dagen

Mevr. Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld

NIEUW
uit voorraad lerverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren »
ook In klrine vrrpnk

kin*.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

Telefoon 05752-1567
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Dit artikel is een 'Contact-Special'

talrijk,
maar niet in tel
(2)

De prachtige witte meidoorn, die staat bij de ingang van
het Huis Bingerden (gemeente Angerlo).

Eenstijlige Meidoorn (Crataegus Monogyna)

In het artikel over de meidoorn stond: onze foto's zullen u
het verschil laten zien, namelijk tussen de eenstijlige en
tweestijlige meidoorn. Welnu, hier ziet u ze, met een paar
kenmerken, waardoor u ze uit elkaar kunt houden. De naam
die ze van de diverse botanici hebben gekregen luidt voor
de tweestijlige: Crataégus Oxyacantha. En van de eenstijlige:
Crataegus monogyna. „Crataegus", zo zegt een schrijver,
„komt van het Griekse „kratos", hetgeen „kracht" betekent,
en duidt op de sterkte en hardheid van het hout.

Eenstijlige meidoorn
Bloemen: kleiner dan bij de tweestijlige, en hebben één stijl
(één stijl of stamper), de stelen zijn hier wollig en behaard.
Bladeren: vanaf de voet ingesneden, 5-7 lobbig, 2-6 cm lang,
aan de onderkant grijsgroen, gaafrandig of nauwelijks ge-
tand, aan ca 3 cm lange stelen.
Vruchten: rond van vorm met één kern. Deze meidoorn be-
reikt in volwassen vorm geringe hoogte, komt vaak voor in
de vorm van een s t ru ik . Kruisingen zijn geenszins zeldzaam.

Tweestijlige meidoorn
Bloemen: groter dan bij de eenstijlige. Komen ook 14 dagen
eerder tevoorschijn. Hebben 2 of 3 stijlen of stampers. De
bloemstclen zijn kaal.
Bladeren: onderste helft nagenoeg altijd ongedeeld, de bo-
venste helf t 3-lobbig, de lobben getand, bladsteel iets korter.
j/ruchten: enigszins peervormig en iets groter dan bij een-
stijlige, meesalt voorzien van 2 pitten. Tweestijlige mei-

doorns komen meestal voor in de vorm van een boom.
(Landgoed Bingen.)
In Doetinchem zowel als in Nijmegen en o.a. in Vorden
(Wilhelminalaan bijvoorbeeld) komen varéteiten in boom-
vorm voor, meet dubbele en/of donkerrose, roodgekleurde
of witte bloemen. Eenstijlige meidoorns komen vaak in onze
uiterwaarden voor. Op vele plaatsen komen de tweestijlige
bomen voor in ons hele land, zelfs in de duinstreken. Hoe-
wel de boom vrij talrijk voorkomt is hij nooit zo erg in tel
geweest. Hij is meestal klein, vier of vijf meter, een enkele
keer (Groot Graffel) wel 10 m. Het is een oude, taaie boom,
groeiend op alle gronden, in het noorden van Scandinavië,
in heel Europa, Afrika en in delen van Azië. In het bijbel-
boek Richteren (9) wo^Ain de fabel van Jotham verteld:
„de bomen gingen een^^een om een koning over zich te
zalven. Geen van de bomen had er veel zin in (men ziet
dus dat bomen wijzer kunnen zijn dan de mensen) en ze
zeiden tenslotte tot de doornenboom: „Wees jij het maar".

En de doornbos gaf tc^Btaan dat ze wel wilde, zij het on-
der een nogal strenge voorwaarde (léést u het maar). Doorn-
bos of doornboom was weleer nagenoeg altijd symbool voor
straf, oordeel of minderwaardigheid: - „leest men soms drui-
ven van een doorneboom?" En: „in het zweet uws aan-
schijns zult ge uw brood verdienen en de aarde zal u door-
nen en distelen voortbrengen", of (als voorbeeld voor een
betere aarde): - „voor een doorn zal aldaar een denneboom
opgaan en voor een distel een myrth".
In de traditie van de kerk evenwel neemt de verdrukte een Tweestijlige Meidoorn (Crataegus Oxyacantha)

wat verhevener plaats in. Onder de vele legenden zou dan
deze de fraaiste zijn: Jozef van Arimathea's staf bloeide
daar, waar de kerk van Glastonbury (Engeland) werd ge-
sticht. De kerk zou door Jozef van Arimathea zelf zijn ge-
sticht. Ook Jezus zou in z'n jonge jaren met z'n oom Enge-
land hebben bezocht per schip, aldus het boek: „Did our
Lord visit Britain?"
Terug naar Jozef's bloeiende staf. De bloeiende staf werd
een boom en bloeide elke kerstnacht. De zaak dreigde ech-
ter een volkomen fiasco te worden, toen de kalender in de
18e eeuw werd herzien. Evenwel niets daarvan: de boom
bleef alleen in de kerstnacht bloeien op dezelfde datum als
voorheen en liet zich niet van de wijs brengen. Is dit niet
aardig? Toen Jacobus I regeerde, was een loot van deze
Glastonbury-wonderboom goud waard, zodat er talrijke mei-
doorns in Engeland zouden voorkomen, die op de edele af-
stamming van Jozef van Arimethea's staf zouden kunnen
bogen. Hoewel talrijk dus zijn ze nochtans heden ten dage
ook in Engeland niet meer in tel. Zeldzamer en in hoger
aanzien staat de „Christus-doorn" (Enzerinck, Vorden), met
z'n fijn-geveerde, vaak dubbelsamengestelde blaadjes en hei-
dergroene of groengele bloementrossen. Een kaarsrechte,
hooggegroeide stam de Gleditsia triacantha, familie van de
Robinia. En terwijl de laatste ten onrechte Acacia genoemd
wordt, zo heet de Gleditsia in feite „Valse Christusdoorn".
Aangezien de echte, zoals de vorige week in het eerste deel
van dit artikel werd gemeld,, een struik is en wel de zeer
zeldzame Spina Christi.
Vorden. HENRI VAN DORSTEN

Waterpolo
De heren van Vorden hebben de kompetitie besloten
met een 10-6 nederlaag tegen Poseidon. Deze ontmoe-
ting die in Vorden werd gespeeld droeg een fanatiek
karakter, waarbij de scheidsrechter zijn handen vol had
om alles binnen de perken te houden.

De bezoekers hadden ni de Ie periode een uitstekende
start en namen spoedig een 3-0 voorsprong. Nadat bij
Vorden Mengernik een hard schot door de paal gekeerd
zag, maakte Poseidon er uit een strafworp 4-0 van.
Even later zag Oudsen-een strafworp tegen de lat be-
landden. Even later maakte hij zijn fout goed en schoot
van dichtbij raak 4-1.

In de 2e periode een sterk aanvallend Vorden dat ech-
ter geen gebruik van de kansen maakte. Wel kreeg de
thuisklub veel vrije worpen toegewezen die evenwel
niets opleverden. Toch scoorde Eggink eenmaal uit een
strafworp.
De Se periode kenmerkte zich door de vele doelpunten
en de vaak grove overtredingen van weerskanten. Nadat
Poseidon tot 6-2 was uitgelopen verkleinden Mengerink
en Eggink tot 6-5. Poseidon benutte daarna e enstraf-
worp wat 7-5 betekende.
In de laatste periode bleken de mannen uit Velp over
een betere konditie te beschikken wat resulteerde in
de eindstand 10-6.

Geslaagd
Aan de Kath. Mavo te Zutphen slaagden onze plaats-
genoten M. Reusen, A. Koop, E. Rikkerink en S. Mom-
barg. Proficiat!

Voetbal
De afd. zaterdag van Vorden heeft goede hoop dat men
zich volgend seizoen i nde 2e klas zal handhaven. Het
e l l t ; i l dat op 4 plaatsen versterkt kon worden met
jeugdspelers, heeft een flink oefenprogramma voor de
boeg. Zaterdag 28 juli speelt men met 3 elftallen in
Emmen tegen WKE. Maandagavond heeft de kommis-
sie afd zaterdag kunnen konstateren welk vlees men
in de kuip krijgt. De kommissie woonde in Emmen de
wedstrrjd WKE-Ajax bij die door Cruyff en de zijnen

met liefst 18-0 werd gewonnen.
4 augustus Vordenl-Zelos 2, Vorden 2-Wilhelmina SS9
7 augustus Vorden 1-Almen l, 11 augustus Ratti2-
Vorden 2, Zelos 5-Vorden 3, Wilhelmina SSS-2-Vorden l
14 augustus Vorden 1-Steenderen 2, 18 augustus Vorden
I-Groen Wit l, Vorden 2-Groen Wit 2, Vorden 3-Groen
Wit 3, 25 augustus SSS 3-Vorden l, Vorden 2-DZSV 4
en Vorden 3-DZSV 5

UIT DE OMGEVING
STEENDEREN

25 jaar koningin
Tijdens de voorbereidende besprekingen rond het pro-
gramma van de feestelijkheden op 5 sept. rond het rege-
ringsjubileum van de koningin, kon worden medegedeeld
dat het morgenprogramma in beslag wordt genomen
door een aubade door leerlingen van de hoogste klassen
der lagere scholen voor het gemeentehuis en een her-
denkingsdienst in de Ned. Hervormde Kerk waaraan
de plaatselijke zang en muziekverenigingen, alsmede
diverse sprekers hun medewerking hebben toegezegd.
'B Middags viert iedere wijk zijn eigen feest, waarvan
de ivoor ons dorp zal bestaan uit een kinderbraderie
op het Marktplein, 's Avonds een lampionoptocht en een
braderie voor ouderen op het feestelijk versierde Markt-
plein, terwijl ook getracht zal worden voor danslustigen
in de openlucht een plaatsje in te ruimen

Bejaardenmiddag
Ondanks de warmte was de belangstelling voor de
maandelijkse bijeenkomst der bejaardensociëteit Ons
Kontakt in zaal van Broekhuizen zeer bevredigend. Na
een kort welkomswoord van de vice-pres. mevrouw Hue-
tink verraste sekretaresse mevrouw Harmsen de aan-
wezigen op enkele voordrachten, waarna men nog ge-

ruime tjjd gezellig bijeen bleef. De eerstvolgende bijeen,
komst werd bepaald op dinsdag 7 augustus

Kermis
Tijdens de bijeenkomst van de Oranjevreniglng Toldijk
in café Den Bremer gehouden, vormde het voornaam,
ste punt van bespreking het programma voor de ko-
mende festiviteiten op 25 en 26 juli. Besloten werd
om zondagmiddag 22 juli een oriënteringsrit te houden

voor auto's, motoren en bromfietsen, waarvan de start
Zal plaats vinden om l uur bij zaal Den Bremer. 25 juli
(woensdagavond) vindt er In zaal Den Bremer een
kabaret programma plaats, waaraan medewerking ver-
leent de bekende TV figuur Kluck-Kluck.
Het programma van donderdag 26 juli wordt geopend
met een optocht door Todlijk met medewerking van de
Ponyklub en Marjorettes. Hierna vindt er de traditio-
nele schietwedstrijd plaats en de kindervermakelrjkhe-
den met traktatie voor de jeugd. Het middagprogramma
zal bestaan uit Ringrijden per traktor, Stoelendans en
Steltlopen.

Gedichten uit de bundel
'Uut de Olde Doos'

Met Kerstmis is graag iedereen vrog klaor
Ze zol de boer mor effen helpen melken
Kon nooit gin kwaod zo op et end van 't jaor.
Toen z'allemaol later an taofel zatten
d'Evacuees ok waren opgestaon
zei de boerin: ,,de keuken lao'w mor
liggen, want anders hebben wi'j ok nooit gedaon".
d'Evacuees vrouw dee'j of ze 't niet heuren
messchien dach ze: ,,hek et zo slech gedaon?"

De hulp kek strak op eur botterhambordjen.
Dat alles is de boer toen niet ontgaon
Want hi'j vertellen in geuren en kleuren
Vol later an een ieder die 't wol heuren
dat schoonmaken mos 's zondags zelfs gebeuren
Zien vrouw had 't veur de derde keer gedaon !

Natuurlijk was dat alles oaverdreven
Mor et verhaal zo kostelijk verteld
Dat wier mien deur zien kinder weergegeven
en daorum heb ik et op schrif gesteld.



A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
l kg voor

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
l kg voor

500 gram BIEFLAPPEN f 5,98
l kg voor

SPEKLAPPEN

500 gram ...

WIENER SNITZELS
100 gram

BAMI
500 gram

EIGEN GEMAAKTE NASI
500 gram

Elke woensdag: GEHAKTDAG
500 gram ,

f7,00
f 10,00
f 11,00
f 1,98
f 1,40
f 1,95
f 1,95
f2,50

Voor de boterham:
100 gram HAM 89

150 gram GEBRADEN GEHAKT 99

100 gram PEKELVLEES 95

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (aan stuk) 140

Rund- en Varkensslagerij

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad —• Vorden

Te koop Bocal 120 gas.
konvektor en een elektrische
douchecel kachel
J. E. Adolfs - Tel. 12918
v. Suchtelenatr. 9 Zutphen

Te koop
MRY dragende vaars
B. Verkerk
Overweg 17 Vorden

Te koop
nieuwe aardappelen bij
Assink, Vordense bos

Set a 4

koelkast-

dozen
rond-
of rechthoekig

van f 4,50 voor

f3,-

Te koop
kool, prei, sla, selderie f i i
peterseli^planten
D. Klein Geltink - Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr. l

Vanaf vrijdagmiddag
voor u zelf aardbeien
plukken f 1,75 per kg
bij H. Weenk 'Op Weenk'
Schuttestraat 12 - Linde
Vorden - Tel. 6659

Te koop
boerenkoolplanten
A. Dimmendaal
Ruurloseweg 102 Vorden

SCHOENENHUIS
JANSEN
RUIMT OP!

nu voor ongekend
LAGE WEGGEEFPRf JZEN .'

Piedro-steunschoenen
voor minder dan de helft van de prijs.'

Vele merken schoenen
afs Avang - P/edro - Ped/forma Robinson
Sw/ff enz. enz.

Nu met enorme
kortingen!

Kijk en vergelijk, beslist de laagste opru/rmngspri/zen
• • •

SCHOENENHUIS
JANSEN

H. Smeers - Dorpsstraat - Vorden

Een nieuwe 'VEENDAM' in d%vaart!
Voorjaar 1973 staat er iets van groot
belang in de reiswereld te gebeuren:
De Holland Amerika Lijn gaat dan
opnieuw een 'Veendam' in de vaart
brengen. Een waar teken des tijds -
en nu ook eens een verheugend! 20
jaar geleden moest de vorige 'Veen-
dam' de zee ruimen. Maar de sloop
met dat schip! Want de mensen had-
den het ineens zo druk gekregen met
hun nieuwe speelgoed. Ze hadden 30
eeuwen gevaren maar nu wilden ze
verder gaan vliegen en na slechts 30
jaren knutselen lukte dat ook, zelfs
transatlantische vluchten. Met 20
knopen over de zee? Welnee, ben je
gek? Met 300 ja met 500 knopen
hoog daarboven naar de overkanten
van alle oceanen!
De kade raakte verlaten, de lucht-
haven werd een gedrang... en de
mooie priesteressen van de lelijke
afgod Haast, die op 10 km hoogte
boven de golven de diepvriesdoperw-
tjes gingen ronddragen, leken het
waarachtig van Neptunes en zjjn

De ware ontspanning van ziel, geest en lichaam, dat is het cruisevvezoii!

Routekaartje cruises van 'Veendam'

scheepsbeschuit gewonnen te hebben. Deze echter lachte in zijn zeewier-
baard want hij kende de mensen beter dan ze zichzelf kenden. Hij wist wel
dat ze tot hem zouden terugkeren als ze in de benauwenissen zouden raken.
En omdat hij hen ondanks hun trouw aan zijn element toch goed gezind
was gebleven, gaf hij tegen 1973 een goedgunstige wenk aan een hem dier-
bare rederij en zo komt er dan straks tóch weer een nieuwe 'Veendam'
in de vaart! Waarom? Omdat zoveel mensen aan de wal plotseling met
grote schrik zijn gaan bemerken, dat ze met al hun haast en onrust in
nood en op de klippen geraakt zijn en dat ze gered moeten worden. En
gelukkig dan maar: in mei 1973 kan de reddingsboot hen bereiken.
De 'Veendam' zal zich van meer traditionele reddingsboten gaan onder-
scheiden, ten eerste door haar grootte (22.700 ton!) en ten tweede door
het hoogst opmerkelijke feit, dat ze met haar passagiers niet van de zee
naar de veilige wal, maar van de wal naar de veilige zee zal gaan varen.
De passagiers zullen dan ook eigenlijk niet zozeer als schipbreukelingen
maar als welvaartbreukelingen aan boord komen. Overal immers aan de
wal nam de bedreiging van hun welzijn toe. Het leven werd daar echt
gevaarlijk Volte, agressie, misdaad, haast, steeds mee haast. Zelfs bij
vakantiegangers. Verkeersellende, lawaai, stank, kopzorg. Toen zjjn ze
hun noodsein SOS gaan uitzenden, dat in de moderne code als CRUISE
gespeld wordt. Op 14 mei zal de 'Veendam' de eerste groep van 500 be-
voorechten aan boord kunnen nemen. Vrouwen en kinderen het eerst aan
boord, maar ook voor de mannen zal er plaats zijn. Een ieder van hen,
die van de levendige Wilhelminakade over de loopplank naar het schip
zal treden, zal zich mateloos opgelucht voelen en voorlopig net zo veilig
voor alle bedreigingen. Ze zullen dan aan de reling van het hoogste dek
nog wat uitzien over alle gruwelijke jachten aan de wal en, als de tros
wordt losgesmeten of vooral, als hun 'Veendam' straks aan de Hoek van
Holland de zee op zal gaan, beseffen dat hun Bevrijding begonnen is.
Een Bevrijding zal het wezen! Op 14 mei voor 11 dagen helemaal naar
Casablanca en tussenhavens. Op 26 mei achterom Engeland naar Noor-
wegen en Denemarken en op 6 juni via Engeland menige Noorse fjord
in en naar Kopenhagen, die nieuwe 'Veendam' mag dan op haar eerste
3 cruises met zoveel verscheidenheid elck wat wils aan ongewone be-

stemmingen bieden, maar het goede leven aan boord
en de feestelijke zeevaart zullen toch de ware be-
vrijders blijken. Wat hj^schip betreft: een letterlijke
grootscheepse verbouw^^ die 15 miljoen gulden heeft
moderne cruise-bedrijf. Als het waait, zullen stabilisa-
toren welhaast alle rol uit het schip kunnen halen en
welke cruiseganger met ervaring zou zich behalve over
te veel wind nog andere zorgen maken ? Bij cruises nu
eenmaal geen zorgen om bagage-gesjouw, om parkeer-
ruimte, om hotelkamers en op een 'Veendam' zelfs niet
om de elders altijd wat moeilijke fooiengeverij. Onbe-
zorgd slenteren in uitzonderlijke en romantische oorden
als Ytterdal of Vigo of Gudvangen of Thorshavn . . .
maar als hoofdzaak telkens daartussen de wijdte van de
zee, de heldere sterren, de ongesluierde zon, de longen
vol frisse lucht, de afwezigheid van alle vulgaire, reis-
bedervende haast die maar hartinfarkten oplevert. De
ware ontspanning van ziel, geest en lichaam, dat is
het cruisewezen.

De 'Rotterdam' de 'Nieuw Amsterdam' rn de 'Staten-
dam' gingen vanuit Amerikaanse havens varen. Toen
zij hun Wilhelminakade verlieten omdat, lijndiensten
overzee niet meer rendabel uit te voeren waren, leok dr
luchtvaart en de menselijke rusteloosheid de zeevaart
voor goed te hebben overwonnen. Dat is gezichtsbedrog
geweest. Want na enkele jaren van Haastaanbidding
en toegenomen spanningen is gebleken, dat het reizend
publiek tot een beter inzicht kwam. De Holland A m e -
rika Lijn heeft blijkbaar dit tijdsteken begrepen en als
haar 3 nieuwe cruise-schepen 'Veendam', 'Volendam'
en 'Prinsendam' in de zomer van 1973 de zee op zullen
gaan en de mensen zullen bieden wat ze in hun va-
kantie écht nodig hebben, zal wel in de praktijk blijken,
dat ook de wijsheid overwonnen heeft. Ik voor mij zal
de Wilhelminakade verder beschouwen als een trefpunt
voor verstandige philosofen die weten waar Abraham
zijn oorlom haalt.

A. Viruly - oud commodore der KLM

Voor jongeren en... voor ouderen!
Als Mattel gelijk krijgt, dan beleeft de
speelgoedhandel binnenkort een nieuw suk-
ses. De makers van Barbie - het idool van
miljoenen meisjes over de wereld - schiepen
een mannelijke 'tegenhanger': Mark Strong.
Zoals meisjes, meent men, over mooie kle-
ren dromen en over alle belevenissen die
jongen zijn idolen: de échte mannen, met
daarmee samenhangen, zo kent ook de
wie hij in zijn fantasie grote avonturen be-
leeft. De Karl May boeken hebben dat vroe-
ger en nu bewezen, zoals de grote oplagen
dat doen, waarin de strip-helden de man
lijke jeugd bereiken.
Mark Strong is er nu om aan de fantasie
verder te voldoen. Deze sterke, stoere held
in 3 demensies tastbaar aanwezig, heeft
alles wat een spel goed en volledig kan
maken. Zijn kleding roept een gevoel van
avontuur en sportiviteit op. De sfeer waarin
Mark geplaatst wordt, is de wereld van
spanning en (eigenlek ook) romanliek.
Het is niet onmogelijk dat Mattel gelijk
krijgt. Mark kon wel eens voor jongens
(en meisjes!) worden wat Barbie al lang
is. In de Verenigde Staten behoorde de
pop in minder dan 4 weken tot de 10 best
verkochte speelgoedartikelen.
En in Engeland verwacht men al dit jaar
een resultaat te halen, dat met Barbie ver
gelijkbaar is. Daar werd deze zomer de
Mark Strong fan-klub opgericht. In één van
de geillustreerde bladen verschijnen de af-
leveringen van een Mark Strong stripver-
haal, terwijl een wedstrijd onder jongens
waarbij de ook in Nederland verkrijgbare
'geheimschrift-coderingsschijf' een belang-
rijke rol speelt, werd uitgeschreven. Is de
Nederlandse jeugd anders dan de Ameri-
kaanse en de Engelse? Wij weten het niet.
Volg daarom Mark Strong in Nederland!
Het kan interessant zijn.

Mark Strong:
een nieuwe hel
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