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De pette
Juli 1971

Wi'j - mien buurman en ikke - zatten in et zunneken
de dinge van alledag te besprekken. De buurvrouw brach
ons koffie buuten. Effen bleef ze proaten. Doar gingen
een paar mensen oaver de weg. „Dat bunt boerenmensen
die man hef een pette op", zei ze.

En dat gezegde bleef mien bi'j, ik mos t'er later oaveu
noadenken. Ja, zie had geliek: een boer en een pette)
heurt bi'j mekare. Dat hef niks met olderwets of ni'e»
moeds te maken. De oldere boerengeneratie is onder en
met de pette opgegruuid.

Dat begon al toe ze klein wazzen. An toafel was et:
,,Stille weezen, effen in de pette kieken". In de wekke
wodden d'r gien 's zondagse woorden gebruukt . . . .
Met de pette hef mennige vader zien gezag hoge ehol-
len. Veur een klap met de pette had et jonge volk ont-
zag, al was de schrik groter as de piene.

Moar ok anpart kon een boer de pette niet missen. Zat
'r een trop kraaien op et zoad - effen de pette in de
loch gooien en in de hande klappen - in een oogenblik
zaog i'j gien kraaie meer ! Von i'j een nes met hoen-
dereier in de berg of onder een stroek - hoe zo'j ze
metkriegen zonder pette ? A'j een trop kuukens uuthad-
den: alweer de pette neudig ! En a'j in de weide onder
de koe zatten - veural at et hoar al wat dunder begon
te wodden - at ouw dan de koe met de stat op et heufd
sloeg - zonder pette niet uut te stoan !

Moar heelemoale onmisbaar was de pette as et peerd
las kreeg van zo'n dikke bromvliege. Doar had et dier
angs veur, en de boer mos rap weezen at et peerd 'r
niet van deur zol goan. Alleene met de pette was zo'n
brommer te kriegen. Met eene klap et dink an de grond
sloan en dan doodstampen.
Nee, zonder de pette was de boer moar een half mense.
Toch begonnen de jonge keerls 's zondags een hoed op
te zetten. Doar bunt'r altied wat die es wat anders wilt.
Moar ik hcbbe mien bi'j de pette ehollen.

Behalven die eene keer, toe was t'r giene die mien pas-
sen. Dan moar een hoed - ik beurn nergens zwoar an.
Doar lei d'r net eene die mien passen, 't was ok nog (
een oaverjeurigen en spotgoedkoop. Moar de eerste keer ;
da'k um op hadde he'k um veur de zondag bedorven. \
't Was met een muziekuutvoering - ik had de hoed op
een knee en een sigare in de hand en ongemarkt ha'k
een gat in de hoed ebrand.

Mien breur hef um nog joaren opehad bi'j de melkwagen
- et dink was goed waterdichte. En ik heb mien moar
weer een pette uutezoch. Niet da'k wat tegen een hoed
hadde - heelemoale neet. Moar ik hadde ok niks tegen
een pette en woarum zo'j dan veranderen ?

Da'k hoas d'n eenigsten was met nog een pette op - ik
wis et wel moar dach t'r ens niet an. Tot een nichte
van mien ging trouwen, 't Wodden druk op de brulfte
van alle kanten kwammen de gasten, de jonge keerls
met een huudjen op. En doar kwam de landheer - de
jonker van 't kasteel. Met - warachtig joa - een pette
op ! Wel een kakelbont buutenmodel, moar 't was toch
een pette.

De tied van de hoed zol een ende nemmen ! En ik ma-
sjeern weer met veuran in de opmars van de kuituur.
Noast de jonker van 't kasteel Beide met de pette op.

d'n Oom.

(Advertentie)

Wachttijden
patiënten
Om wachttijden voor de patiënten op het spreekuur te
bekorten, wil dr. Lulofs donderdag 5 augustus beginnen
met een systeem waarbij men van een bord in de wacht-
kamer een label kan halen waarop de tijd en dag van
het konsult staan vermeld. De labels zijn bedoeld voor
hen die onderzocht moeten worden.
Zij die door mevrouw Lulofs kunnen worden geholpen
(boodschappen, afgeven van flesjes etc.) kunnen nor-
maal in de wachtkamer gaan zitten en zij behoeven geen
label af te halen.
De konsultlabeis kunnen worden afgehaald vanaf 's mor-
gens half acht tot tien uur en eventueel ook tussen één
en twee uur 's middags voor een van de volgende dagen.
De konsulttijden lopen van 8 tot 10 uur.

.Mochten 's morgens alle labels voor die dag al verdwe-
nen zijn, dan kunt u er een meenemen voor een der vol-
gende spreekuren, liefst op de rij af van boven naar
beneden.
Vergeet s.v.p. niet de label mee te brengen naar de
spreekkamer als u aan de beurt bent. De vlotte gang
van het spreekuur kunt u bevorderen door goed op de
vermelde tijd te letten en verder door zo min mogelijk
(e telefoneren op werkdagen onder spreekuurtijd. De
beste tijd voor telefoneren op werkdagen is van 10 tot
half 11, op zaterdag plm. 9 uur en zondag plm. half 10.
Spoedgevallen gaan natuurlijk altijd voor.
De speciale afspraakuren op middagen blijven onver-
anderd.

Geslaagden
De heer H. Gosselink, werkzaam ter gemeentesekretarie
alhier, behaalde het diploma Moderne Bedrijfs Admini-
stratie (MBA).

Boerenbrulfte trok
flink belangstelling
De in het kader van het VW-zomerprogramma gehou-
den „boerenbrulfte" is een groot sukses geworden.
Het bruidspaar dat in de echt werd verbonden op het
Vordense gemeentehuis en per paard en wagen naar
de boerderij 't Schimmel vertrok, had veel bekijks. Ook
op de boerderij, gelegen aan de vernieuwde Veengoot,
dicht achter het Vordense bos, was de belangstelling
goed.

Avondwandeling
De buurtvereniging Kranenburgs Belang zal op zater-
dag 7 augustus a.s. haar tweede oriënterings-avond-

wandeling van dit seizoen houden. Door het bestuur is
een fraaie route uitgezet door de natuurrijke omgeving
van het buurtschap, waarbij speciaal aandacht is ge-
schonken om de wandeling zo afwisselend mogelijk te
maken. Voorts zijn er verschillende verrassende elemen-
ten in de route opgenomen en zullen de deelnemers ook
diverse vragen krijgen te beantwoorden.

Bloemenvrienden
opgelet l
Nutsfloralia organiseert weer haar traditionele bloem-
schikcursus; de heer Hol uit Zutphen verklaarde zich
bereid deze te geven, wat door vele oud-cursisten met
vreugde zal worden begroet.
Bloemenliefhebsters, ook u, die hier misschien pas bent
komen wonen, geeft u eens op voor deze lessen, u heeft
er zeker geen spijt van. Tot ziens dan bij de eerste les.
Zie voor verdere inlichtingen de advertentie in dit blad.

Opoe Rikkers-Gotink uit Warken
werd 28 juli honderd jaar

Woensdag 28 juli jl. herdacht mevrouw de wed. Everdina
Johanna Rikkers, geboren Gotink, te Warken gemeente
Warnsveld, het zeldzame feit dat zij voor 100 jaar ge-
leden werd geboren. De nog zeer helder van geest zijnde
jubilaresse, aanschouwde het levenslicht op de boerderij
,,Brunderink" in Bekveld onder de rook van Hengelo G.
Dat zij bijzonder veel van haar geboortedorp is blijven
houden, ondanks het feit dat ze al vanaf 1906 in War-
ken woont, blijkt uit de gesprekken en herinneringen die
ze opdiept uit vroeger jaren. Ze kan honderduit vertel-
len over de gezellige en niet zo zenuwachtige tijd van
vroeger.

,,Wie woonden vrogger dicht bie het landgoed 't Ave-
renck", zegt ze ,,dat nou is afgebrokken. Ik kan mien
nog good herinneren, dat ,,Hein en Linus" de twee zo-
nen van de toenmalige eigenaar, een ei veur mien kok-
ten als ik d'r kwam."
't Averenck was een prachtig landgoed, waar een rent-
meester bij woonde.
Opoe Rikkers ging op jeugdige leeftijd in Bekveld naar
de Gooise Schole aan de Steenderenseweg en later in
Hengelo G. Ze was erg leergierig en was een van de
besten van de klas, volgens de meister. Het gebeurde
eens dat ze door koude en sneeuw toch naar school ging,
ofschoon vele kinderen thuis bleven. Toen ze 's avonds
niet op tijd thuis verscheen, haalde de ongerust gewor-
den vader haar op. Hij vond haar na lang zoeken schrei-
end op de Klein Menninkskamp, door de hevige sneeuw-
val was ze de weg kwijtgeraakt.
Met 11 jaar verliet ze de school. Ze moest al gauw thuis
helpen op het bedrijf en het land, suukerwortels wieden
enz. Toen ze wat ouder werd, kneep ze er 's avonds nog
wel eens tussenuit, vooral als het „Koldemarkt" in
Hengel was of bij andere kermissen.

Haar vader, Derk Gotink, gehuwd met Aaltje Mennink
uit wiens huwelijk acht kinderen werden geboren - 4
jongens en 4 meisjes - was een oprecht man die de
touwtjes strak hield in zijn gezin. Maar ook groot-
moeder, die toen nog leefde, deelde menigmaal de lakens
uit. Toen Everdina eens met een vriendin naar de Mul-
dersfluite wilde, waar de brooduitdeling en kermis was,
zei grootmoeder: „Krieg eerst de Biebel moar en lees
er twee hoofdstukken uut . . ." Ze is er later toch stil-
letjes heengegaan . . .
Vaak ging de nu honderdjarige met haar vader mee
naar de markt met ,,botter en eier". De boter werd toen
zelf bij de boeren gekarnt, de eieren brachten zo'n 2 tot
2i/2 cent per stuk op. Ze hadden de koopwaar dan aan
de stok hangen in het bekende „eierkorfke". ,,Mien va-
der ging wel eens noar Zutphen toe als de eier doar een
dubbeltjen meer opbrachten. Hierveur mos hij dan kilo-
meters lopen, bijna drie uur goans. Als 't ongeveer tied
was dat vader terug kon wezzen, gingen wie op de wa-

gen achter het huus stoan", zegt Everdina. ,,Hie had
dan altied een rozienemik met ebracht en mooder zetten
dan koffie . . ."
In 1894 huwde Everdina met Gerrit Jan Rikkers. Tot l
april 1956 heeft zij een gelukkig huwelijksleven met haar
man beleefd, haar man stierf op 91-jarige leeftijd. Na
hun huwelijk bleven ze tot 1906 in Hengelo wonen dicht
bij de Ned. Hervormde kerk in het dorp, welke tijd ze
zich nog goed voor de geest kan halen. ,,Als de mensen
zondags noar de kerke gingen, haalden ze bie ons de
stoven op - centrale verwarming was er nog niet - of
zetten de peerde bie ons in de stal, omdat we een boer-
derie hadden."
Het was wel gezellig in Hengelo toen. Hun huwelijk
werd tocndertijd ingezegend door ds. J. L. Pierson, een
zeer geziene en intelligente man, voor wie mevrouw Rik-
kers een grote bewondering had. Haar belijdenis in de
Ned. Hervormde Kerk deed ze in 1890 bij ds. J. J. Ei-
geman.

Uit haar jeugdjaren herinnert Everdina zich ook nog dat
ze eens haar broer ging opzoeken die bij de Gele Rijders
in Arnhem was. Die mocht toen voorlopig niet thuis
komen omdat hij eerst ,,afgericht" moest worden. „Moe-
der had er zorgen over en zei tegen Everdina en haar
broer ,,goa hem moar eens opzuuken". Tot Steenderen
werden ze met peerd en wagen weggebracht en liepen
daarna tot Olburgen, waar ze de IJssel overstaken per
pontveer. We wilden vanaf Dieren verder met de tram
maar dat duurde veel te lang en daarna liepen we maar
door. ,.Ik had mien 't vel van de veute elopen en deed
de schoene doarumme uut. Ok terug liepen ze op kou-
sevcute weer huushen . . ."
In 1906 kwam ze naar Warken toe, waar haar man
't Kemink kocht. Heel haar leven lang heeft mevrouw
Rikkers-Gotink van de boerderij gehouden. Ze is er mee
opgegroeid en men hoeft haar niets wijs te maken. Ze
kan op de minuut af vertellen wanneer een zeug biggen
moet krijgen, zelfs nog beter dan haar zoon die op het
bedrijf woont.
Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren, 3 jongens
en 2 meisjes, hiervan zijn er vier gehuwd. Mevrouw Rik-
kers heeft 5 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.
Ze is zelfs betovergrootmoeder, want er zijn ook alweer
twee achter-achterkleinkinderen.
De jubilaresse houdt ontzettend veel van bloemen. Ze
bezit ook nog heel oude dokumenten, zoals een paspoort
uit 1822 van een familielid uit de Napoleontische tijd.
Voor drie weken geleden is ze voor het huis gevallen
toen ze even wilde kijken hoe de schilder het eeuwen-
oude huis had opgeknapt. Ze is nog niet weer helemaal
de oude, maar hoopt over enige tijd weer geregeld een
eindje te kunnen wandelen.
Vanaf deze plaats willen wij mevrouw Rikkers hartelijk
feliciteren met haar honderdste verjaardag.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 8 AUGUSTUS

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. H. Meuleman van Apeldoorn

19.00 uur Intrededienst ds. J. B. Kuhlemeier.
!'-• vestiging door ds. J. Tevel van Aalten

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 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 zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en Donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

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 Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Patrick, zoon van J. W. Zuurveld en D. H.
Wullink; Harald Bernt, zoon van G. A. Holsbeeke en
J. G. J. Maalderink.
Ondertrouwd: G. M. Eggink en W. J. A. van Veldhui-
zen.
Gehuwd: W. J. A. Nijenhuis en G. J. A. Jansen; J. W.
Vruggink en G. Hoopman.
Overleden: Margaretha Elisabeth But, 88 jaar, weduwe
van P. Ooms.
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SUPERMARKT
PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu

SCHENKEL met klein beentje
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

HAM

SNIJWORST

BOTERHAMWORST

GELDERS GEWELD
alleen aan stuk

98
258
298
398
348
218

150 gram 99

150 gram 89

150 gram 59

200 gram 99

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

liter f les 75

elke 2e fles

35

Pico

MAG. CHOC.

MELK

literfles van 98
voor

79

Gezinsfles

DRUIVEN-

99

Ingedikt

APPELSAP

goed voor

3 liter sap

van 215 voor

169 575

ZO LANG DE VOORRAAD STREKT:

HEROSINAS % liter 68 et

ELKE 2e FLES VOOR

BANANENSCHUIM
grote zak vol voor

GILDA FRUITROLLEN
3 stuks van 75 voor

VERMICELLI
2 x 500 gram voor

MACARONI
2 x 500 gram voor

MIE
pak a 500 gram voor slechts

WITTE PEPER
busje a 50 gram

PAPRIKAPOEDER
busje a 50 gram

POTGROND
per zak 49 elke 2e zak

GROENTESOEP
Maggi 2 zakjes van 110 voor

APPELSTROOP
Rinse beker van 79 voor

69
59

105
105
79
89
79
9

98
65

Profiteer nu

SHEI&Y

3 flessen voor

97%

Colombo

KOFFIEMELK

literfles

1068 gram nu

145

l hele liter

fOEPAROMA

Italiaanse

TOMATEN

PUREE

6 blikjes

89

Zolang de

voorr. strekt

GROTE PLAS-
TIC BAL
voor

89

UIT ONZE DIEPVRIES:

PINGO
HAANTJES

PLM. 1000 GRAM

VOOR SLECHTS

2.89
P.C.D.

Roodmerk KOFFIE
fat i

500 GRAM VAN 389 VOOR ^

Pak a 5 stuks

SPIJS-

BROODJES

voor slechts

98

100% v. Ark's

ROOM-
BOTER-
SPRITS
per pak

98

Zak a 250 gr.

IJSCUPS

normaal 145

nu

119

Pak Trio
ADVOCAAT-
WAFELS OF
FROU FROU
nu weer

69

2 rollen

Smarius
MM • MM HM*EIER-

BESCHUIT

voor

69

PLAKSTIFT

SCHOOLVULPEN

4 stuks

van 145 voor

van 230 voor

SCHRIJFBLOKKEN

180 bladzijden

Klein formaat
180 bladzijden

groot form.
van 180 voor

voor

WW

125

195• WW

159

98

HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk 98

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 49

APPELS Yellow Transparant kilo 79

SAPPIGE HANDPEREN kilo 89

PRIMA KLEI-AARDAPPELEN 2V2 kg 89

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Voor het nieuwe
SCHOOLSEIZOEN!

NOTITIEBOEKJES ****



Met grote blijüscliap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zoon
Harold Bernt

ROB
G. Holsbeeke
J. G. J. Holsbeeke-

Maalderink
Vorden, 29 juli 1971
Raadhuisstraat 16

Hiermede willen wij allen
hartelijk danken voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij bij ons 40-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

H. Gosselink
G. Gosselink-

Brandenbarg
Vorden, augustus 1971
Schuttestraat 24

Wij zijn bijzonder erkente-
lijk voor de overstelpende
belangstelling die u getoond
heeft bij onze afscheidsre-
ceptie met de vele cadeaus
en bloemen.
Ook onze hartelijke dank
voor het gebodene aan:
mevr. Visser-Dollekamp en
de fam. Elbrink-Visser.
Het was voor ons een on-
vergetelijke dag.

G. J. Klein Selle
E. C. Kledn Selle-

Romville
Vorden, augustus 1971

Voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling die
we mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het
heengaan van mijn lieve
vrouw, moeder en schoon-
zuster

FREDERIKA
KLEIN IKKINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Kreunen
Vorden, augustus 1971
Julianalaan 3

Te koop:

boerenkool-,
spruit-,
andijvie-,
knolraap- en
bloemkool-
planten

D. KLEIN GELTINK
„Klein Garmel" Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen, hoog model, met losse
bak. De Steege 7, Vorden

Te koop: Halve ha hooigras
en perceel haver. Briefjes
inleveren voor zaterdag 12
uur. H. Roelvink, Ruurlose-
weg 90, Vorden

Te koop: Nieuwe aardap-
pels „Parel" bij A. J. Mak-
kink p.a. H. J. Brinkerhof,
Kruisdflk 11 Vorden, tel.
1674

Te koop: Plm. 30 beste big-
gen. Oortglesen, Medler

Te koop: Een z.g.o.h. brom-
fiets merk Gazelle en een
leren Jas met helm.
W. Leunk, Nieuwstad 8.
Vorden

Te koop wegens overkom-
pleet: Nieuwe zaadloods m.
stalruimte. Geb. van beton-
blokken, veel hout en etor-
nit golfpl. dakbed. Afbraak
fbeh. grondpl.) en transport
voor rek. koper.
Briefjes vóór 12 aug. 20.00
uur Gazoorweg 2

Te koop: Kaviaars (mar-
motterO. Marijke Nflenhuis.
Kostedewes: 1. Vorden, tele-
foon 6798

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

EN TOCH IS UITERWEERD UW SCHILDER!
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GERRIT JAN BRUMMELMAN
en

WILLY BERKELAAR

geven kennis van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op woensdag 11 augustus om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. Th. P. van Belzen, 3
Gereformeerd predikant te Hoogeveen.

Vorden, Hamminkweg 8
Eefde, Julianalaan 21
augustus 1971

Toekomstig adres: Hamminkweg 8, Vorden

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

< >\ '
< >< >

JOOP GROOT NUELEND <
en
ANNEKE ROSSEL

hebben de eer, mede namens wederzijdse <
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- ?
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. l
zal plaatsvinden op donderdag 12 augustus <
a.s. om 14.00 uur ten gemeentehuize te <
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de \
Hervormde kerk te Vorden door de weleer- \
waarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, augustus 1971
Hengeloseweg 2 / Nijlandweg 2
Toekomstig adres: Dr. W. C. H. Staringstraat 9, <
Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café- <
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

j
mo&ocjoKxe^^

Wij zijn blij en dankbaar, dat de Here onze
ouders

H. W. GROOT ENZERINK
en
L. GROOT ENZERINK-NOPPERS

op zaterdag 14 augustus D.V. 25 jaar voor
elkaar en voor ons gespaard heeft.

Hun dankbare:

Vorden, augustus 1971
Zutphenseweg 21

Ben en Anneke
Bert en Adri
Ina
Heleen

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE BEKENDMAKING
INZAKE
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN
KRANENBURG 1971

De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis, dat met ingang van 5 augustus 1971 ge-
durende één maand voor een ieder ter gemeente-
sekretarie ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan Kranenburg 1971 met toelichting.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen
tegen dit ontwerp-bestemmingsplan.

Vorden, 2 augustus 1971.

De burgemeester voornoemd,
van Arkel.

Bloemschikken
Nutsfloralia

De cursus wordt gegeven op 11, 18
on 25 augustus en l, 8 en 15 septem-
ber des avonds om 8 uur in café Es-
kes.

De heer Hol uit Zutphen zal de lessen
verzorgen.
Cursusgeld ƒ 8,— voor 6 lessen.

Meebrengen voor de Ie les:
Cursusgeld; klein vaasje; wat bloemen (bij voor-
keur uit eigen tuin); mesje.

Opgeven bij:
Mevr. F. Hesselink-Heus, Molenweg 15 tel. 1555;
Mevr. N. Albers-Bloemendaal, Zutphenseweg 75
telefoon 1228.

8 augustus

begint onze vakantie
Tevens delen wij u mede, dat wij be-
sloten hebben vanaf die datum onze
zaak te

beëindigen
Wij danken voor het gestelde ver-
trouwen dat u ons al die jaren hebt
geschonken.

Hoogachtend,

W. VOSKAMP
M. J. VOSKAMP-JONKERS

Brood- en banketbakkerij

Vorden, Molenweg 43

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Te koop:

l éénscharige,
tweeweg-tractor-
ploeg
merk Rumstedt, pi.-breedte 38 cm
z.g.a.n. wegens overkompleet.

Te bevragen bij de voorzitter van de Coop. Werk-
tuigenvereniging „MEDO"

A. F. J. Waarle
Ruurloseweg - Vorden

Briefjes inleveren vóór of op vrijdag-
avond 6 augustus 8 uur bij Waarle

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Zoek uw voordeel

VERSE HAANTJES
EN KD?PEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ l,—

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg 69

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Grote
paarden- en
veulenmarkt

(K n ol Ion m ark t)

OP WOENSDAG 11 AUGUSTUS
TE HENGELO G

GROTE VEULENKEURING
van warm-, koudbloed- en haflingerpaarden.
Gratis deelname.

De Marktvereniging.

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Te koop:

DAHLIA'S ƒ l,— PER BOS
bel a.s. vrijdag telefoon 05752-1252
de bloemen worden zaterdag bezorgd

Ook kunt u de hele week zelf komen en afhalen
's avonds na 19.00 uur

SPIEKERWEG 4 - VORDEN

OoA: voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NAJAARSVERGADERING

v.v. Vorden
op maandagavond 16 augustus in de
kantine, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen voorjaarsvergadering.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Voorstel uitbreiding bestuur tot 9 personen.
6. Aftreden huidige bestuur t.w. H. Emsbroek;

J. Koster; J. Lindenschot; J. Rietman; A. Vel-
horst (allen herkiesbaar).

7. Verkiezing nieuw bestuur.
Voorzien dient te worden in o.a. vakature
J. Oost en F. Smit.

8. Verkiezing voorzitter.

Het bestuur van v.v. „Vorden"

4 aug.

5 aug.
7 aug.

7 aug.
9 aug.

14 aug.

27 aug.
28 aug.
29 aug.
3 sept

4 sept

ledere vrijdag weekmarkt

Finale touwtrekken achter café Eskes.
Tevens kermis en bal in het Nutsgebouw
Kermis op het marktplein
Oriënteringsavondwandeling in de Kra-
nenburg-Vorden, vertrek vanaf café-rest
Schoenaker
HSV De Snoekbaars wedstrijd
Demonstratie „De Knupduukskes"
Bal voor gehuwden en verloofden in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"
Bazar muziekvereniging Concordia
Bazar muziekvereniging Concordia
HSV De Snoekbaars wedstrijd
Medlerfeest groot amusements-
programma
Medlerfeest volksspelen en dansen in de
grote feestsalon
Medlerfeest VARA-drive-in discotheek
Oranjefeest Wildenborch
Oranjefeest Wildenborch
HSV De Snoekbaars wedstrijd
Avondwandeling Linde
Volksfeest Linde
Volksfeest Linde

Als u van de natuur
houdt,
houdt u van Heugafelt
Heugafelt Tapijttegels zijn een natuurprodukt. De bo-
venlaag bestaat immers voor 91% uit natuurlijke haar-
soorten. Dat maakt Heugafelt uniek en bijzonder gewild
bij mensen, die tijdloze schoonheid zoeken. Natuurpro-
dukten verouderen nooit! Heugafelt Tapijttegels, die -los
gelegd- een vastliggend, naadloos tapijt vormen van wand
tot wand, zijn gemaakt voor heel uw huis. Ook voor de
keuken! Ook voorde trap. En natuurlijk voor de gezellige
woonkamer. Kijk naar Heugafelt en laat u inlichten over
de 12 voordelen van dit wand-tot-wand-tapijt in tegels.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 9 TOT EN MET 14 AUG.

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 - Vorden

Onthoudt het goed, en weet
16 augustus staan we weer gereed

2 FLESSEN SPAR UP OF COLA 99

l blik GOUDOOGST SPERZIEBONEN ... van 110 voor 89

1 POT SPAR JAM 119

150 GRAM PALINGWORST 79

150 GRAM HAM 89

2 BLIKJES SOEPBALLEN 125

ELK 2e PAK SPAR KOFFIE

40 CENT GOEDKOPER

3 FLESJES HAARVERSTEVIGER 98

200 GRAM CHOC. ANANASPUNTJES 98

2 ZAKJES KNORR GROENTESOEP 98

LITERSPOT SPAR APPELMOES . 79

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Bomen in Oost Gelderland

de onechte acacia
De boom, waar we nu bij stilstaan, is een bewonderenswaardig cosmopoliet
en een ingeburgerde, graag geziene immigrant. Het is een boom die we
welwillend tegemoettreden, maar die we in een hardnekkige verwarring
aanspreken met de welluidende naam: acacia, een naam die (tegen beter
weten in) op de etiketten van onze honingpotten staat. De klankrijke
klinkernaam acacia is zo ingeburgerd, dat de meeste mensen je argwanend
aankijken als je opmerkt, dat de eigenlijke naam van deze boom: Robinia
is en dat deze belangrijke park-, laan- en taludboom ten onrechte acacia
wordt genoemd.
Echte acacia's komen voor aan de Rivièra, in Zuid-Engeland, in Palestina
en onder andere in Indonesië.
Als de schrijver Willem Frederik Herman één van z'n boeken (meesterlijk)
als titel geeft: „De tranen der acacia's" zal hij met het boeket dat daarin
beschreven wordt, de bloemen op het oog hebben van de hier in kassen
gekweekte sierheesters of van de in Zuid-Engeland en aan de Rivièra in de
open lucht bloeiende geurige gele bloemen, mimosa genoemd, doch in feite
acacia's, die 's winters worden geëxporteerd. De echte acacia komt dan ook
in onze landen niet voor.
Ik geef toe dat de naam acacia welluidender is dan die van Robinia."
Schrijvers als dr B. K. Boom (Nederlandse Dendrologie) en Helge Vedel
noemen de boom „Gewone Acacia" met als nadere aanduiding: „Robinia
pseudoacacia".
Verwarring! En dat wellicht omdat de taaie immigrant, die in ons land
vanaf 1638 wortel heeft geschoten, zich tooit met bladeren die (enige)
gelijkenis vertonen met de „Wattle", de Australische mimosa en ook met
enkele Indonesische acacia's.
Tot grote ergernis ook van een jonge boomkenner (H. Heitling uit Does-
burg), die mij onlangs opbelde en zei: „Doet u alstublieft eens wat om dit
akelige misverstand uit de wereld te helpen. En zegt u vooral duidelijk
dat de enige en echte naam Robinia is!"
Welnu, ik weet niet of het lukt maar ik wil in elk geval een bescheiden
bijdrage leveren. De boom die in het Engels „Locust" heet, heeft de naam

Robinia te danken aan de Franse tuinman, Robin, die als eerste de boom
in Frankrijk invoerde uit het oosten van Noord-Amerika, in het jaar dat in
Europa de slag bij Nieuwpoort woedde.
En dit was de boom, die in tegenstelling tot de echte acacia, in de winter
z'n bladeren verliest - tussen haakjes: niet z'n peulen met de zaden, die
er de hele winter door aan blijven tot ver in het voorjaar toe.
Jean Robin kweekte de boom op uit zaad. Zoon Vespasian Robin plantte
de boom naderhand uit in de „Jardin des Plantes" van Parijs en na drie
en een halve eeuw (1950) stond die boom daar nog, weliswaar opgevuld
met cement en geschraagd met ijzeren stangen.
Het was de Zweedse geleerde Linnaeus die oordeelde: „Robinia pseudo-
acacia is zijn naam!" Basta! Robinia behoort, evenals de Gouden Regen,
tot de familie van de vlinderbloemigen (Papilionacae). Zijn natuurlijke
verspreidingsgebied is nogal klein: Pennsylvanië tot Florida (VS), doch
de taaie emigrant, eenmaal de oceaan gepasseerd, vestigde zich zoals dat
heet: metterwoon in Midden- en Zuid-Europa, in Australië en in Japan,
vooral in de Balkan. Hij is, zoals gezegd, een echte wereldburger, maar wel
één die voorkeur heeft voor een beter klimaat dan het onze, doch die zich
hier zo langzamerhand ook wel handhaaft, zij het ten koste van afgescheur-
de takken of door (strenge) vorst verkrampte jonge loten.
De Robinia stelt geen hoge eisen aan de grond. Hij neemt genoegen met
een frisse humushoudende zandgrond, maar kan zich ook wel verenigen
met een droge, minder vruchtbare zandbodem, omdat hij diep wortelt en
onder de grond, ook in de breedte, drastisch om zich heen grijpt. Daarom
is hij ook bijzonder geschikt om een talud, een glooiing of helling bijeen
te houden! Heeft hij het ergens goed naar zijn zin, dan kan hij andere
soorten duchtig overheersen, daar zijn voortplantingsvermogen enorm is,
terwijl zijn zaad lange tijd kiemachtig blijft.
Robinia's zijn ook wel geschikt als laanboom, echter liefst daar waar bos-
sen de windkracht breken, want op de vlakte kan de boom bij storm nog
wel eens een zware tak verliezen.
Ook in onze Achterhoek kunt u de Robinia veelvuldig tegenkomen. Ik noem

Rechtsboven: een rij echte Robinia's aan de Wildenborchseweg naar Lochem. Onder: een Robinia-variëteit als laan- en taludboom in Borculo.

de weg van Vorden naar Lochem; Hoekendaal, Warnsveld; ook in het
gemengde bos bij Hackfort, achter de Boggelaar en op Groot Graf f el. En
in verschillende variëteiten, onder andere in Doetinchem, achter Ruimzicht,
en aan de Bcrkel in Borculo, tegenover de dubbele drie-rad watermolen,
terwijl in het bos tevens de variëteit appalachia voorkomt.

Gratie en charme
In de winter ziet de Robinia er bijzonder bars on wild uit nu-t z'n ruw-
gegroefde diepingesiuMlcn schors, die als een vlechtwerk de stam l.
en vooral ook door z'n grillig gevormde gaffels in de takken. Maar
eens bij hem terug als de zomer er is! Als de maand juni is aangebroken
- ernler niet - wuiven uit de koepelvormige kroon de takken en twi.j:
de /omerbries. met hun sieraad van frisgroene, samengestelde, oneven-
-evcerde , ovale bladeren, in een prachtig samenspel met grote t i
witte vlinderbloemen, glanzend en geurend, vol charme en speelse gra t ie
Voor die tijd /.aten de knoppen ingezonken tussen de scherpgepunte blad-
dorens en waren zo welbeschut tegen eetgrage herten, reeën of tamme
geiten. De vruchten van de Robinia zijn 10-12 cm lange peu len , die elk
circa 8 tot 10 kleine zaden bevatten. Bloem en vrucht Hjken wel wat op
die van de erwten. Bijen zijn wild op de honingrijke bloemen, zonder zich
te bekommeren om de verwarring: acacia of Robinia.

Hardhoutsoort
Het hout van de boom is zeer hard en behoorlijk houdbaar, en wel van de
houdbaarheidsklasse II, samen onder andere met ceder-, mahonie- en sa-
tijnhout. (De houdbaarheidsklasse wordt in laboratoria vastgesteld, door
de weerstand van proefblokjcs vast te stellen ten opzichte van schimmel-
en houtwormaantasting.)
Een typerend kenmerk van de Robinia is, dat het spinthout meestal niet
meer dan 2 of 3 jaarringen vormt. Het spinthout is honinggeel. De kern
is geelbruin tot geelgroen met opvallende jaarringen. Struktuur van het
hout: gevlamd. Zeer geschikt voor paalwerken, balkkonstrukties. parket-
blokken, wielspaken en koetswerken. En als u in een Chinees-Indisch res-
taurant, bij uw hoofdschotel de satéstokjes bekijkt en vaststelt
dat ze van een bijzondere hardheid zijn, tien tegen één dat Robinia hier
een bescheiden, niet-culinaire bijdrage levert aan de volmaaktheid van uw
rijsttafel.

Henri van Dorsten

GEMEENTELIJKE MIDDELBARE

Handels-
Avondscholen

ZUTPHEN — LOCHEM

AANMELDING VAN LEERLINGEN EN
CURSISTEN VOOR:

3-jarige handelsavondschool
(klas l, 2 of 3);
5-jarige handelsavondschool
(klas 4 of 5);
opleiding praktykexamen boekhouden
en talen;
opleiding examen Moderne Bedrijfs-
administratie (MBA);
spreekvaardigheid Duits, Engels.

Op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus a.s. des
avonds van 7 tot 9 uur, in de scholen
Isendoornstraat 3, Zutphen (Sted. Lyceum) en
Van Lutterveldplein 4a, Lochem.

Het diploma 3-jarige HAS is tevens
Middenstandsdiploma.

Inlichtingen bij de direkties:
G. Mombarg, Vordense Binnenweg 21, Warnsveld
telefoon (05750) 2797;
A. Schut, Bonendaal 46, Warnsveld
telefoon (05750) 3422;
Mr H. H. A. v. Zwieten, Cartier v. Disselweg 4,
Lochem, telefoon (05730) 1721.

ZONDAG 8 AUGUSTUS

THE EVENING STARS
met zang van Joke

NCOEDIA
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

BIJ ONS IS PLAATS VOOR EEN

flinke
stoffeerder
Afwisselend en prettig werk met
5-daagse werkweek.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ADVERTEREN BETEKENT ORDERS NOTEREN!

DANSSCHOOL

Houtman

N.B.D.

MODERNE
LATIJNSE
DISCOTHEEK
DANSEN

Inschrijving
nieuwe les

op 14 augustus van 8-9.30 uur
in zaal Schoenaker Kranenburg
op 15 augustus van 11-12 uur
in zaal Ludgerusgebouw Vier-
akker

LEER GOED DANSEN EN MAAK VRIENDEN.
GEZELLIGHEID EN ONDERLING KONTAKT
GELDT VOOR UW GEHELE OMGEVING.

Mogen wij u begroeten op les?
Inschrijving ƒ 3,—

Houtman.



Donderdag 5 augustus 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 18

Hartelijk afscheid G. J. Klein Selle
Na een 44-jarig dienstverband

bij de fa Visser te Vorden

„Afscheid nemen is een klein beetje sterven", zegt een
bekend Frans spreekwoord. De heer G. J. Klein Selle,
die na een 44-jarig dienstverband bij de fa Visser ma-
nufakturen, konfektie en meubelen, afscheid nam we-
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
zal het gepaald niet zo gevoeld hebben. De enorme be-
langstelling op de afscheidsreceptie die vorige week
woensdag in zaal „'t Wapen van 't Medler werd ge-
houden, maakte het voor de nu 65-plusser wat gemak-
kelijker om vanuit het drukke zakenleven „in ruste"
te gaan.
Onder de ruim 450 aanwezigen waren uiteraard vele
vertrouwde gezichten van de klantenkring der fa Visser
waarmee de heer Klein Selle jarenlang kontakt had.
Voorts ook zakenrelaties, buren, vrienden, familie en
bekenden.

Gezeten naast zijn echtgenote, en in aanwezigheid van
zijn werkgever de heer H. Elbrink, diens echtgenote en
de nog krasse 83-jarige mevrouw de weduwe Visser,
schudde hij de honderden handen ten afscheid. Tien-
tallen bloemstukken, goederen in natura, dranken, li-
keuren en de bekende enveloppes met inhoud getuigden
van de waardering die men had voor de sympathieke
heer Klein Selle.

„Selle" zoals hij door de klanten meestal werd genoemd,
kwam op l augustus 1928 in dienst bij de fa Visser.
Zoals toen gebruikelijk was gingen de manufakturiers
met „de handel de boer op" Ook de heer Klein Selle
stapte elke dag op het stalen ros en fietste kilometers.
Met zijn stalen en textiel kwam hij in verre omtrek on-
der meer Lochem, Ruurlo, Exel, Klein Dochteren, Linde,
Warken, Warnsveld, Hengelo G en meerdere plaatsen
rondom Vorden. In de loop der jaren was hij een ver-
trouwd figuur geworden. Hele families zag hij opgroeien
maakte geboorten, trouwpartijen en begrafenissen mee.
Later ging hij - zich aanpassend aan de eisen des tijds -
met de bromfiets op stap en daarna per auto.
Tijdens de na afloop van de receptie gehouden intieme
koffietafel met het voltallige personeel, richtte de heer
Elbrink waarderende woorden tot zijn scheidende me-
dewerker. „Feest bij een afscheid, het klinkt een beetje
gek. We houden dit omdat je letterlijk en figuurlijk ter

ruste gaat", aldus de heer Elbrink. „Je hebt niet meer
de verplichting dat je naar de zaak moet en niet meer
de verplichting voor de klanten. Toch hou je nog wel
een verplichting nl. dat je je neus laat zien in de zaak.
Je weet hoe laat de koffie gaar is. Ook als het nodig is
zullen we misschien een beroep op je doen."
De heer Elbrink hoopte dat het kontakt van blijvende
aard zou zijn en gaf hierna een terugblik op het 44-
jarige dienstverband van de heer Klein Selle bij de fa
Visser.

„U hebt de voor-oorlogse tijd nog meegemaakt en daar
zijn uiteraard diverse verhalen van te vertellen. Zelf
heb ik zo'n slordige 25 jaar op bijzonder prettige wijze
met u mogen samenwerken. Ze zijn omgevlogen, die 25
jaar, wat het beste bewijs is, dat de samenwerking met
een ieder die met de zaak verbonden was en is, van
het beste gehalte was", aldus de heer Elbrink. „Natuur-
lijk was er wel eens een meningsverschil maar de zaak
hielden we centraal, vandaar ook dat je de nodige ver-
bouwingen hebt meegemaakt. Je weet dat ze nu al voor
de zoveelste keer bezig zijn. We hopen dat je bij de her-
opening present zult zijn."
De heer Elbrink hoopte tenslotte dat deze dag voor de
heer Klein Selle een van de prettigste van zijn leven
was geweest en prees zich gelukkig dat ook oma Visser
deze dag mocht meemakej^^ïet de wens nog vele jaren
van het leven te kunnelUfenieten, bood hij tenslotte
zijn scheidende medewerker een fraaie autoradio aan
evenls een enveloppe met inhoud. Mevrouw Klein Selle
die al die jaren een grote steun voor haar man was,
ontving bloemen. ^^

De heer H. J. Pardijs, chefafdeling meubelen, bood als
nestor van het gezamenlijk personeel der fa Visser een
hartversterker voor de ,,AOW-er Klein Selle" aan be-
nevens een geschenk in couvert. Hij dankte hem spe-
ciaal voor de kollegialiteit en prettige samenwerking
gedurende een reeks van jaren.
De nu met pensioen gaande heer Klein Selle was aan-
genaam verrast over zoveel belangstelling. Hij dankte
eenieder, mede namens zijn vrouw, voor het jarenlange
en prettige kontakt.
Men bleef hierna in intieme kring nog enige tijd bijeen.

Wolsink
was snelste

tijdens
de intern.

motorcross
te Lichten-

voorde

Jan Oo«tf rink,

de grote pechvogel in Lichtenvoorde

Gerrit Wolsink uit Hengelo G heeft op Husqvarna in
Lichtenvoorde een internationale moto-cross over twee
manches gewonnen. De Hengeloër won beide manches,
voor de Zweed Crister Hammargren, de eerste met een
voorsprong van dertig sekonden. In de tweede manche
ging de 24-jarige tandartsstudent de Zweed in de
dertiende ronde voorbij.

Jan Oosterink uit Vorden moest met pech de strijd sta-
ken terwijl de Zweed Wilke Abelsson in de tweede man-
che ten val kwam en een sleutelbeen brak. Tevens liep
hij een vrij ernstige armblessure op. De derde plaats
was voor de Zweed Arne Lindfors, die reed op een Ja-
panse fabrieks-Yamaha. Deze machine debuteerde in
Nederland.

De uitslagen waren:

Eerste manche: 1. Wolsink; 2. Hammargren; 3. Dries-
sen; 4. Hallman; 5. Lindfors; 6. Willems.

Tweede manche: 1. Wolsink; 2. Hammargren; 3. Lind-
fors; 4. Vehkonen; 5. Driessen; 6. Willems.

Eindklassement: 1. Wolsink met Husqvarna 60 punten;
2. Hammargren met Husqvarna 54 punten; 3. Lindfors
met Yamaha 46 punten; 4. Driessen met Maico-Kramer
46 punten; 5. Vehkonen met Husqvarna 42 punten; 6.
Willems met Husqvarna 40 punten; 7. De Roover met
CZ 37 punten; 8. Van der Sluis met Bultaco 35 punten;
9. Hallman met Yamaha 34 punten; 10. Van Beek met
CZ 33 punten.

VOOR NIEUWE INWONERS VAN VORDEN:

Bent u nog geen abonné
van het veelgelezen en
geprezen weekblad Contact?

Bon

Ook u wilt natuurlijk op de hoogte blijven van het plaatselijke nieuws en
de vele aanbiedingen van de Vordense middenstand.

Geeft u dan op als abonnee van Contact voor

slechts f 5,00 tot en met eind december 1971

Ondergetekende geeft zich op als abonnee van het weekblad CONTACT
editie Vorden.

Naam:

Adres:

Plaats:

Gelieve deze bon in te leveren bjj drukkerij Weevers, Nieuwstad 12 te
Vorden.

Bondstouwtrektournooi
te Artihem was spannend

Bekvétd werd eerste kampioen 1971
560 kg klasse

De eerste kampioen van de bondskompetitie 1971 touw-
trekken is zondagmiddag bekend geworden. Op het 6e
bondstoernooi van de NTB slaagde het Bekveld-team
uit de 650 kg klasse er in om met groot machtsvertoon
de titel in de wacht te slepen. Een fraaie presatie van
dit Hengelose achttal, dat gevormd wordt door P. Be-
renpas, W. Groot Roessink, H. Obbink, J. Teunissen, A.
Teunissen, R. Fokkink, H. Harmsen en R. Reussink met
als leider G. Bruil.

Aan de krachtsportvereniging Achilles uit Arnhem viel
de eer te beurt om dit zesde toernooi te organiseren op
de ijsbaan Thialf achter het AKU-concern. De organisa-
toren hadden nu beter weer getroffen dan op 20 juni
jl. toen het voor die datum vastgestelde toernooi nog
ter elfder ure moest worden uitgesteld. Het goed geko-
zen terrein was keurig afgebakend en de banen dui-
delijk uitgezet, zodat dit voor spelers en arbiters geen
moeilijkheden opleverde.

Achilles was deze middag niet voor de poes en al in de
eerste wedstrijd kregen de mannen van Jan van Leur
zoveel inspiratie langs de lijn, dat zij er in slaagden om
Oosterwijk in beide trekbeurten over de streep te krij-
gen. Een mooi begin in de zwaargewichtklasse 720 kg.
Warken dacht hetzelfde staaltje uit te kunnen halen
tegen de a.s. kampioen Bekveld uit Hengelo G, maar de
mannen van Gerrit Bruil gaven geen centimeter cadeau
en wonnen drie kostbare puntjes op hun weg naar de
top. Ook in de tweede ronde moest Bekveld al haar re-
serves aanspreken toen Heure uit Borculo - dat nog een
kleine kans had - aan het touw verscheen. Heure slaag-
de er no veel inspanning in om verrassend de eerste trek
te winnen, waarna de Hengeloërs fel terugkwamen l—1.
In het beslissende duel trok Bekveld aan het langste
eind.

In de B-poule domineerde het team van café Ketels uit
Zieuwent; geen enkele tegenstander kon de in groene
tenue's gestoken Zieuwentse mannen aan de grond
krijgen. Door deze 15 winstpunten is het Ketels-team
niet ver meer van het kampioenschap in haar afdeling
verwijderd. Felle tegenstand kwam er nog van Jonge
Kracht en Beltrum dat nu de toepasselijke naam Bison
heeft gekregen. De Bisons trokken zich niettemin naar
een fraaie tweede plaats gevolgd door de ploeg uit Med-
do bij Winterswflk.

In de lichtgewichtklasse bleef Bekveld weer heer en
meester en veroverde hier op waardige wijze de kam-
pioenstitel, dankzij overwinningen op Warken en Oos-
terwijk. Velswijk liet het deze middag afweten zonder
hiervan kennis te geven. De Bekveldploeg werd in de
pauze gehuldigd en ontving van elk Achilles-lid een
fraaie ruiker gladiolen, een geste van de Arnhemmers
die bijzonder op prijs werd gesteld.

De uitslagen waren:
720 kg klasse A:
Oosterwijk—Achilles O—3; Warken—Bekveld O—3; En-
ter—Heure O—3; Achilles—Bekveld O—3; Oosterwijk—
Heure O—3; Warken—Enter O—3; Oosterwijk—Bekveld

O—3; Achilles—Enter O—3; Warken—Heure O—3; Bek-
veld—Enter 3—0; Oosterwijk—Warken O—3; Achilles
—Heure O—3; Oosterwijk—Enter O—3; Bekveld—Heure
2—1; Achilles—Warken O—3.

720 kg kltssr B:
Zieuwent—Beltrum 3—0; Jonge Kracht—Thor 3—0;
Achilles—Neede O—3 (regl. wegens niet opkomen Achil-
les); Beltrum—Thor 3—0; Zieuwent—Neede 3—0; Jonge
Kracht—Achilles 3—0 (regl.); Zieuwent—Thor 3—0;
Beltrum—Achilles 3—O (regl.); Jonge Kracht Neede 3
—0; Thor—Achilles 3—O (regl.); Zieuwent—Jonge
Kracht 3—0; Beltrum—Neede 3—0; Zieuwent—Achilles
3—O (regl.); Thor—Neede 0—3; Beltrum—Jonge Kracht
3—0.

De eindstand werd:
720 kg klasse A:
1. Bekveld Hengelo G 14 punten; 2. Heure Borculo 13
punten; 3. Enter 9 punten; 4. Warken Warnsveld 6 pun-
ten; 5. Achilles Arnhem 3 punten; 6. Oosterwijk Zel-
hem O punten.

720 kg klasse B:
1. Zieuwent 15 punten; 2. Beltrum 12 punten; 3. Jonge
Kracht Meddo-Winterswijk 9 punten; 4. Neede 6 punten;
5. Thor Doesburg 3 punten.

560 kg klasso:
1. Bekveld Hengelo G kampioen 1971 9 punten; 2. War-
ken Warnsveld 6 punten; 3. Oosterwijk Zelhem 3 pun-
ten.

De stand in de bondskompetitie is momenteel
720 kg klasse A:
1. Bekveld Hengelo G 86 punten; 2. Heure Borculo 75
punten; 3. Warken Warnsveld 44 punten; 4. Enter 39
punten; 5. Oosterwijk Zelhem 14 punten; 6. Achilles
Arnhem 9 punten.

720 kg klasse B:
1. Zieuwent 88 punten; 2. Jonge Kracht Meddo-Winters-
wijk 60 punten; 3. Bison Beltrum 58 punten; 4. Neede
51 punten; 5. Achilles Arnhem 10 punten; 6. Thor Does-
burg 5 punten.

560 kg klasse:
1. en tevens kampioen 1971 Bekveld Hengelo G 57 pun-
ten; 2. Warken, Warnsveld 30 punten; 3. Oosterwijk
Zelhem 21 punten; 4. Velswijk Zelhem 13 punten.

Op zondag 8 augustus zal de TTV Velswijk het zesde
toernooi organiseren voor de catch, de 640 kg klasse
en de jeugdklasse. Dit toernooi wordt gehouden op een
terrein nabij café Evers tussen Keyenburg en Velswijk.

Het eerstvolgende toernooi in 720 en 560 kg klasse (het
zevende) volgt hierna op zaterdag 14 augustus waarbij
de TTV Thor dit toernooi zal organiseren in Doesburg.
Hier kan ook de bondskampioen 1971 uit de zwaarge-
wichtklasse bekend worden.



i eltjic
'n eigenwijze wasautomaat
die denkt dat-ie beter is dan
de middelmaat (nou en

Een EItic is gewoon een tikkeltje beter. Een prima wasautomaat die u massa's
werk uit handen neemt. Kom bij ons een keus uit de Eltic-serie maken.
Wij, vakmensen, staan achter EItic. En dat betekent dat u altijd verzekerd bent
van een super-goede service l

EItic, uitsluitend bij de vakman

Elektro technisch
in stal latiebureau
Zutphenseweg Vorden P. DEKKER

2019
VOLAUTOMAAT
Inhoud 5 kg droge
was « 1 9 vol-
automatische
wasprogramma's •
regelbare thermostaat
• toerental centrifuge
600 omw!/ min.
• ; roestvrij stalen trom
mei.

-

l
•

< >
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JOH A N WIJERS
en
ANNEMAKIE DE GREEFF

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden op donderdag 12 augustus a.s. om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
15.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den door ds. Thijs uit Kampen.

Zutphen, Bronsbergen 2
Vorden, de Zeist
augustus 1971
Toekomstig adres: Bovenhof straat 19

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel
„De Hoofdige Boer" te Almen.

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adlda«-„Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a.18,SO

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VVV Vorden
HEDEN WOENSDAGAVOND
4 AUGUSTUS

finale
touwtrek-
wedstrijden
Muziekvereniging Sursum Corda
verleent hierbij haar medewerking.

Kennis op hot marktplein.
Ook donderdagavond kermis.

A.s. maandag 9 augustus laatste optreden van dit
seizoen van de boerendansgroep
„De KNUPDUUKSKES"

Adverteren doet verkopen

BIJVERDIENSTE
Voor het schoonhouden van onze
winkel en showroom vragen wij voor
direkt een

SCHOONMAAK-

HULP
Inlichtingen dagelijks aan de zaak of
na zeven uur Wilhelminalaan 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT
het populaire streekblad

voor Vorden

en omgeving

wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

RPOIN

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

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Vorden, 4 augustus 1971

J. R. M. van Biljouw
T. M. van Biljouw-

Smit

geven kennis van de
geboorte van hun
dochter

K1CHELLE
MABGARETE

Vorden, Ruurloseweg 3

VRIJDAGMIDDAG EN
ZATERDAG

1bos
chrysanten
f 1,50

BLOEMISTERIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

Aan komen lopen: Duits
staande korthaar. Tegen ad-
vertentiekosten af te halen
bij B. Gosselink, Ruurlose-
weg 98 Vorden, tel. 6766

Te koop: Eetaardappelen
Eigenheimer. Joh. Wesselink
Kranenburg

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet,
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.

Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Gevraagd: Thuiswerk.
Brieven onder no. 18-1 bur.
Contact

AANBIEDING

BEKERS
Set van drie glazen
met plastic houder.
Hittebestendig
voor

KOFFIE
THEE
VRUCHTENSAP
FRISDRANK

Nu per set van 3 stuks

f2,95

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

WIJ VRAGEN

voor de
mnl. of vrl.

VOLAUTOMATISCHE MACHINE
AANWEZIG

van 9-12 uur
van 12-17 uur
van 17-22 u

warme maaltijd
warme maaltijd
warme maaltijd

Hotel Bakker
VORDEN - TELEFOON A -1312

Zonne-
schermen
voor buiten

Nu zeer eenvoudig doe-het-zelf
konstruktiesysteem.

voor f 69,- precies
exklusief doek

Verstelbaar tot een breedte van
3,80 meter. Uit voorraad lever-
baar.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

DE VIEVER
Augustus 1971.

Van de viever is niet veulle meer oaver. Bi'jnoa dichte
emaakt met alles wat de mensen moar kwiet wollen.
Et was toch al lange niet meer as in onze jonge joaren.

Toe had de viever veur ons heel wat te beduun. As et
zommers heite was ko'w hoas niet wachten to'w de
eerpels deur d'n hals hadden. Tot twee uur heelen de
olden middagsloap en wazze wi'j vri'j. En dan noar de
viever, doar trof'e wi'j dan ok meestal de andere jon-
ges uut de streek. Zwembokskens wazzen niet neudig -
de kleere an een heupken op de kante en dan et water
in. En a'w d'r genog van hadden effen op een draf
deur de weide - dat spoarn een handdoek uut.

Gien mense die d'r wat van zei. Wat leefden ze toe
toch makkelijk! Wat of de wet vermelden was veur
ons gien zorge. Tot de veldwachter ons uut d'n dreum
heelp.

Wi'j hadden um ens neet zien kommen. Inens, doar ston
e, „d'n breeien" met zien stok! Heelemoale niet kwoad,
moar de schrik van alle ruziemakers. En een stemme
woar at e wel duuzend man met kon kommandiern.

Hie was bi'j onze kleere goan stoan, doar was gien vot-
kommen an. Wi'j mossen bi'j um kommen - onze na-
men schreef e in een buuksken en toe strek e weer vot.

Wi'j wazzen heel uutertied, dat namen opschrieven ver-
trouwen wi'j neet. Hie had ons ok wel zoo weg kunnen
jagen!

hypotheken
U wilt een huis kopen? Wanneer uw
eigen financiële middelen niet
toereikend zijn, kan de Raiffeisenbank
u wellicht helpen. Komt u gerust eens
praten over de mogelijkheden van een
hypotheek. Wij zoeken dan met u naar
de financiering, die het beste
bij u past. Ook voor de bijkomende
verzekeringen kunt u bij de Raiffeisen-
bank terecht.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

,,Nouw goa'w noar de Kruusberge" zei d'r al eene. En
de and'ren wazzen doar ok wel bange veur. De „Kruus-
barge" doar zatten ondeugende jonges. Die mossen ok
een vak leern. D'r wier beslotten um eers goed met me-
kare te oaverleggen - niet allemoale tzelfde vak, want
dan kreege wi'j later nog gien werk.

Moar de veldwachter leet niks weer van zich heurn. De
Kruusbarge was gauw vergetten en de viever weer in
gebruuk enommen.

Tot de weide wier verkoch. De ni'je eigenaar ruumen de
deurnepruttel langs de kante op en gooien alles in de
viever. Uut was et, doar ha'w ons nou zooveulle joarn
met vermaakt. De olden hebt veur de jongen al een hoop
vernield.

Alles is tegenwoordig zoo anders as vrogger. Wi'j spron-
gen nakend in et water en von'en dat heel gewoon. En
d'r wo'den oaver gien sex eproat of eschreven. Doar
zo'w nog wat van leern kunnen. Zie goat tegenwoordig
al zoo vrog hen zwemmen. As die blagen nou net be-
gonnen as wi'j vrogger - de kleere uut en dan de plump
in. Dat zwempak hef niks gien hoast. Dan kriegt ze in
elk geval de jeugd later niet weer zoo gek dat ze d'r
viefendertig gulden veur oaver hebt um een stelletjen
nakende mensen oaver een toneel te zien springen. En
zakken dat heele sexgedoete as een lekken fietseband
in mekare! Want dat is ok um de ping-ping begonnen.

Loat ze 't moar es probeern, wi'j wet van vrogger dat
et niks gien kwoad kan . . .

d'n Oom

Ongeval
Een door de heer De J. uit Apeldoorn bestuurde auto
werd op de Zutphenseweg te Vorden nabij Tragter licht
beschadigd toen hij in aanrijding kwam met een hond
van de heer V. Het dier overleefde de botsing niet.

Op de Galgengoorweg botste een door W. uit Vorden
bestuurde personenauto tegen een ree, die de weg over-
stak. Het dier werd hierbij gedood, de personenauto
licht beschadigd.

Van dit, van dat,

van alles wat
DOOK MART JANSONIUS

DE NATUUR IN HUIS
Grote bedrijven willen de natuur in hun kantoren bren-
gen, dat doen ze middels groene planten.
Het resultaat is dan een enorme ruimte met bureaus
en veel plantenbakken, heel aangenaam voor het oog en
hot schijnt nog praktisch te zijn ook. Een „kantoor-
landschap" wordt zoiets genoemd.
Ik zag recentelijk in het personeelsblad van een lam-
penfabriek in het zuiden des lands een foto van zo'n kan-
toorlandschap. Aan de bureaus zaten mannen te den-
ken en vrouwen te typen of ze stonden met een handvol
papieren naast hun baas de orders af te wachten. Ter
vergelijking stond er een foto van een kantoor van om-
streeks de eeuwwisseling naast. Donker, zonder planten
en zonder vrouwen. De mannen waren duidelijk in twee
partijen verdeeld: zij die het voor het zeggen hadden en
zij die het werk deden.
In een kantoorlandschap doen ze alleen het eerste.

RIJK EN NIET MOOI
Ergens een verhaal gelezen verlucht niet foto's, over
het feit, dat zoveel mooie vrouwen getrouwd zijn met
mannen, die niet moeders mooiste zijn. Als voorbeeld
werden o.m. genoemd Charles Aznavour, Carlo Ponti en
Aristoteles Onassis - roepnaam Ari -, die - om in Grie-
kenland te blijven - ook al geen Adonis is.
Bij eventjes verder nadenken komt een mens echter tot
de konklusie, dat die mannen behalve hun niet zo ge-
slaagde uiterlijk nog iets meer gemeen hebben: ze zijn
namelijk in het leven wél geslaagd en puissant rijk.


