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Peerdemarkt
Vergangen wekke bu'w weer es effen naor de peerde-
mark ewes. Daor was ok nog een keuring um de boel
wat op te fleurn, maor dat had weinig te beduun. I'j
ziet nog es weer olde bekenden en ik mag graag die
poerde bekieken, al he'k d'r ok vrogger weinig met
ummegaon. Maor den handel - daor he'k altied met een
schuim oge nao ekekken. Wat of nou eerleken handel
is en wat 't niet meer bi'j deur kan is niet makkelek
< ; ; /eggen. Een goeie peerdenronselder mot net zovölle
verstand hemmen van mensen as van peerde.Waor den
eenen een bes peerd an hef zal soms veur d'n andern
een kreng wezen. In de peerdesport nuumt ze altied
„man en peerd" en dat is de goeie maniere. En wieter
is et uutkieken - die d'r zelf gien verstand van hef kan
d'r better een kundigen keerl bi'j halen. Of naor een
vertrouwde handelaar gaon. Want um een haor scheelt
't wat an. Ik heb al es eheurd van eene die een blind
peerd verkoch en zei: „hie is zoo makkelek op de weg,
hie zut niks". Zooiets wodt nooit letterlek opevat, maor
later kon e volhollen: ,,ik heb et duudelek ezeg".

Maor ok zonder wat te zeggen wodt 'r wel peerde bi'j
deur eschaoven die zonder meer nao de vilder mossen.
Zoo he'k d'r es bi'j estaon dat een kennis een jonk peerd
koen - nog onbeleerd. Een mooi dier - flink uut de kloe-
ten ewassen - met een papier an de kop: „tweede prijs".
Hie kosten dan ok beheurluk geld, maor-ja, i'j koopt
alle dage gien peerd. Een paar dage later kreeg e de
schatters van et peerdefonds, de boer was zelf niet in
huus. De jonge liep effen met naor de weide en toe
mossen ze nog afrekkenen en koffie drinken. Inens vroeg
een van de schatters: ,,Mag ik es effen de afstammings-
papieren zien?" Hie had et al gouw bekekken. „Nou",
zeg e ,,at ouw vader den an 't werk krig is e een gladde
keerl - van den hengs hebt ze d'r nog gien eene gangs
ekregen".
Nou was mien kennis heelemaol niet kinderachtig uute-
vallen at et ging um met een lastig peerd umme te
gaon - daorveur was e te lange bi'j de boer ewes. Maor
diss.e keer wodden 't um toch te kras. Dit was gien on-
deugde wat 't in zat maor zuuver angs. Zoo gouw at e
vuulen dat e vaste zat, wier e raozend. Gewoon lèens
geveurlek.

Hie is gouw weer, as slachtpeerd, verkoch; maor de
boer hef et geld ekost. Op een onbeleerd peerd dat et
niet doen wil is niks gien verhaal, maor de boer vuulen
zich toch bekoch. „Hoe kont ze nou zo'n peerd zoo ver-
kopen en ok nog een pries geven? D'r was meer kans
um d'r met te verongelukken as op een goed peerd! En
de schatter van et fonds wis al dat e niet zuuver was -
zie kunt en mot dat ok ewetten hemmen ! !"
Ja, wat moi daor nou van zeggen? Die met een peerd
naor de keuring geet deut dat niet um de mark op 't
ende te hollen maor um te verkopen - zoo goed meuge-
luk! En at d'n handel goed löp is de keuring eslaagd.
En wat 'r dan nog wel of niet meer bi'j deur kan - daor
wodt verschillend aover edach.

Ik zei'e al: „Den peerdehandel - daor he'k altied met
een schuun oge naor ekekken". En zölt ons maor troos-
ten met dat olde riemken:

„Gelukkig, dat een peerd, dat dood is niet kan
lopen.
Want anders zollen ze um gros veur lèèvend
gaon verkopen!"

d'n Oom
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Koerselman
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Ongeval
Zondagmorgen kwamen op de Rondweg te Vorden twee
auto's met elkaar in botsing omdat een van beide be-
stuurders geen voorrang verleende. Het ongeluk had
plaats op de kruising Het Hoge—Rondweg, waar een
personenauto, bestuurd door K. uit Vorden komende
uit de richting Wichmond geen voorrang verleende aan
een uit de richting Hengelo G komende auto van B.
uit Doetinchem. De auto van K. werd totaal vernield
terwijl de auto van B. ernstig werd beschadigd.

'Vriendschap'
Over het onderwerp „Vriendschap" sprak voor de afde-
ling Vorden van de Ned. Ohr. Vrouwenbond in zaal
Eskes mevr. v. d. Bold uit Assen.
Spreekster ging uitvoerig in o p de betekenis van het
woord „vriendschap", dat inhoudt de bereidwilligheid
ten opzichte van onze naaste. Vrienden maakt men niet,
die herkent men door het geestelijke kontakt dat over
ons komt. Het dringt zich niet op, maar blijft liever op
de achtergrond. Echte vriendschap is het mooiste ge-
schenk dat God zijn kinderen geeft.

Van de gelegenheid tot vragenstellen werd een druk
gebruik gemaakt. Medegedeeld werd dat de volgende
ledenvergadering zal plaats vinden op 23 november a.s.
waarin mevr. Wiegman van restaurant „De Waag" uit
Doesburg een demonstratie houdt over het vervaardi-
gen van volledige menu's.

3 ton op post 'Onvoorzien' van de
gemeentebegroting 1972 Vorden

De gemeente Vorden heeft een sluitende gemeentebe-
groting voor 1972 met een post onvoorzien van
ƒ 307.503,57. Dit is rond ƒ 144.500,— meer dan het batig
saldo van de primitieve begroting voor 1971. De budget-
taire positie van onze gemeente mag dan ook goed ge-
noemd worden, aldus B & W. Dit gunstiger resultaat
wordt door verschillende faktoren veroorzaakt. Eén
daarvan is de mogelijkheid, die is aangegrepen om in
voorgaande jaren tot aanzienlijke bedragen versneld af
te schrijven op investeringen.
In de begroting 1972 merken B & W het volgende op:

llckreatie:
Zoals wij in de aanbiedingsbrief bij de begroting voor
1971 hebben opgemerkt, wordt door de gemeenten Hen-
gelo G, Ruurlo, Vorden en Zelhem een gezamenlijk re-
kreatie-struktuurplan voorbereid. Het ontwerp dat nog
dit najaar gereed komt, zal zo spoedig mogelijk ter
kennis van de raad worden gebracht. Ook wordt mo-
menteel in het rekreatieberaad intensief overleg ge-
pleegd over het vraagstuk ,,kamperen op de boerderij".

Ruimtelyke ordening en volkshuisvesting:
In 1971 kwamen in het bestemmingsplan Boonk 34 wo-
ningwetwoningen en 14 bejaardenwoningen gereed. Met
de bouw van 20 woningwetwoningen in dit plan is in-
middels een aanvang gemaakt. In het bestemmingsplan
Zuid zijn 24 bejaardenwoningen in aanbouw die vermoe-
delijk begin volgend jaar door de toekomstige bewoners
kunnen worden betrokken. Bij de toewijzing van wo-
ningen tracht het kollege in nauwe samenwerking met
de woningbouwvereniging de doorstroming zoveel mo-
gelijk te bevorderen. In enkele gevallen heeft dit ook
sukses gehad.
In de aanbiedingsbrief bij de begroting voor 1971 heb-
ben wij er reeds op gewezen, dat zo spoedig mogelijk
gekomen moet worden tot het y^tstellen van het nieuwe
bestemmingsplan Vorden-Wes^Bfeneinde te voorkomen
dat vooral de sociale woningbouw in onze gemeente
ernstig gaat stagneren. Een schetsplan is inmiddels ge-
reed gekomen. Ook zijn door het kontaktbureau voor
grond- en pachtzaken in Gelderland taxatierapporten
uitgebracht inzake de aankoop^an de in het plan lig-
gende gronden. Mede aan de ̂ Bd daarvan wordt mo-
menteel berekend of het plan zoals dat is geschetst eko-
nomisch haalbaar is. Zodra dit bekend is, zullen wij het
schetsplan met de raad bespreken, aldus B & W.

Woningzoekenden:
Het aantal ingeschreven woningzoekenden bedraagt mo-
menteel 260, een aantal dat nog steeds toeneemt en
waarvan velen, gelet op hun inkomen, aangewezen zijn
op de sociale woningbouw. Hieronder bevinden zich vele
schrijnende gevallen.
Het is derhalve een grote noodzaak, dat zo spoedig mo-
gelijk meer konkreets over het nieuwe bestemmingsplan
bekend wordt. Het op korte termijn openen van onder-
handelingen met eigenaren en gebruikers over de aan-
koop van gronden, die in eerste instantie voor bebouwing
in aanmerking komen, achten wij geboden, aldus B & W.

Kleuteronderwijs:

Bij schrijven van december 1970 heeft de inspektrice
van het kleuteronderwijs aan het bestuur van de bij-
zondere kleuterschool „de Springplank" bericht, dat de
staatssekretaris van onderwijs en wetenschappen een
urgentie verklaring heeft afgegeven voor de bouw van
een definitieve school ter vervanging van de huidige
noodschool. Het bestuur beraadt zich nog over de plaats
waar de nieuwe school gebouwd zal worden. Verwacht
mag worden dat binnen afzienbare tijd de raad gevraagd
zal worden medewerking te verlenen voor de bouw van
de nieuwe school.
In uw vergadering van 15 december 1970 besloot de
raad medewerking te verlenen voor de verbetering van
de R.K. kleuterschool in Kranenburg. Wij verwachten
dat de raad binnenkort een verzoek zal bereiken de
nodige gelden beschikbaar te stellen, aldus B & W.

Basisonderwijs:
Het leerlingenaantal van de openbare lagere school Lin-
de en de bijzondere lagere school Wildenborch blijft een
teruggang vertonen. Bleef het leerlingenaantal van de
R.K. school de laatste jaren vrij konstant, over 1971
is er ook voor deze school een teruggang te zien. Of dit
van tijdelijke aard is, moet worden afgewacht. Het leer-
lingenaantal van de bijzondere school aan Het Hoge
blijft toenemen. In tegenstelling tot voorgaande jaren
laat het leerlingenaantal van de openbare lagere school
dorp over 1971 ook een stijging te zien. Op de teldata 16
mei en 16 september bedroeg het leerlingenaantal van
deze school respektievelijk 228 en 248. Op grond hiervan
hebben B & W aan de minister gevraagd toestemming
te willen verlenen voor het aanstellen van een achtste
zgn. boventallige leerkracht. Eén dezer dagen heeft de
minister op dit verzoek gunstig beslist.
In uw vergadering van 21 april 1970 besloot de raad
medewerking te verlenen voor de verbetering van de
toiletten enz. in de bijzondere school aan Het Hoge,
terwijl in de vergadering van 25 augustus 1970 besloten
werd medewerking te verlenen voor de uitbreiding van
deze school met twee leslokalen. Voor deze uitbreiding
is door de minister een urgentieverklaring afgegeven
op 23 december 1970. Het ligt in het voornemen van het
schoolbestuur de verbetering en de uitbreiding tegelijk
te realiseren. Ook hiervoor mag verwacht worden dat
de raad binnenkort een verzoek zal bereiken de beno-
digde gelden beschikbaar te stellen, aldus B & W.

Kulturele zaken en sport
In de vergadering van 12 juli 1971 besloot de raad aan

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op te dra-
gen het samenstellen van een rapport behoefte sport-
akkomodatie. In dit kader zal ook een beperkt onder-
zoek worden ingesteld naar de behoefte aan zaalruimte
voor kulturele verenigingen etc. Zodra dit rapport ont-
vangen is zullen B & W op deze problematiek terugko-
men.

Openbare bibliotheek
In onze gemeente zijn twee uitleenbibliotheken geves-
tigd. Door de besturen van deze twee bibliotheken is
ondanks de beperkte middelen waarover zij beschikken,
veel goed werk gedaan, waarvoor wij grote waardering
hebben. Van beide bibliotheken moet echter gezegd wor-
den, dat zij niet meer voldoen aan de eisen die thans
aan een bibliotheek worden gesteld.
Zoals bekend is, is er een „voorstel wet op het openbare
bibliotheekwerk", waarbij gemeenten van boven 5000
inwoners verplicht worden een openbare bibliotheekvoor-
ziening in stand te houden. Bij deze verplichtstelling is
het uitgangspunt voor de minister geweest: het recht
van iedere burger op deze sociaal-kulturele voorziening
om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen overeen-
komstig het begrip van de permanente edukatie. De
openbare bibliotheek wordt dan ook steeds meer in het
gehele terrein van de volksontwikkeling ingepast. De
bibliotheek beperkt zich in haar aanbod niet meer al-
leen tot boeken en tijdschriften, maar ook grammo-
foonplaten en andere audiovisuele middelen behoren tot
het dienstenpakket, aldus B & W.
Wij hebben daarom besloten binnen afzienbare tijd te
komen tot de oprichting van een openbare leeszaal en
bibliotheek in Vorden. Wij hopen, dat dit in 1972 gerea-
liseerd zal kunnen worden. Binnenkort zal u een voor-
stel bereiken tot oprichting van een gemeentelijke stich-
ting „Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vor-
den". In deze stichting dien^i de onderscheidenlijke le-
vensbeschouwelijke groepel^Ben, personen uit onder-
wijskringen etc. te zijn vertegenwoordigd. Voordien zul-
len wij echter een gesprek hebben met de besturen van
ae thans in onze gemeente werkzame bibliotheken. Mo-
menteel beraden wij ons nog over de plaats waar of het
gebouw waarin de openbar^bibliotheek moet worden
gevestigd. Wij hopen hiero^Hb spoedig mogelijk terug
te komen, aldus B & W.

Financieringspositie:
Wat de financieringspositie van de gemeente betreft,
merken B & W het volgende op:
Door het grote aantal grondverkopen in de laatste jaren
en vooral ook door de verkoop van de rioolzuiverings-
installatie beschikte de gemeente - dit in tegenstelling
tot vele andere gemeenten - over de nodige middelen
voor de financiering van nieuwe kapitaalsuitgaven. Het
aantal grondverkopen zal echter het volgend jaar aan-
zienlijk minder zijn, omdat het bestemmingsplan Boonk
praktisch geheel is uitgegeven en ook door de van ho-
gerhand gestelde eis, dat onze gemeente terughoudend-
heid dient te betrachten op het punt van grondverkoop
aan partikuliere bouwondernemingen. Weliswaar zal de
verkoop aan partikulieren voor de bouw van een eigen
bungalow in het bestemmingsplan Centrum-Zuid onge-
twijfeld door blijven gaan, doch de opbrengst daarvan
kan ons inziens in het kader van het bezien van de
financieringspositie van de gemeente, buiten aanmer-
king worden genomen, aangezien in laatstgenoemd be-
stemmingsplan ook nog grondaankopen gerealiseerd
moeten worden (o.a. van de erven Gosselink).

Nieuws van
'Het Enzerinck'

De maand oktober was voor alle bewoners van het En-
zerinck en Villa Nuova en Klein Enzerinck en ook voor
hen die daar werkzaam zijn, een gezellig drukke periode.
Op 5 oktober werd een reisje gemaakt naar Groesbeek;
den heenreis liep via de Posbank, Arnhem en Nijmegen
terwijl de terugreis via de Veluwe voerde. In de kantine
van Villa Nuova werd dit uitstapje besloten met een
pannekoekenfestijn.
Woensdagmiddag 13 oktober werd voor de meest hulp-
behoevende bewoners een uitstapje georganiseerd naar
Holten via Laren; de terugreis ging via Nijverdal en
Deventer.
Op zaterdag 16 oktober werd om 8 uur gestart voor de
grote reis naar Tilburg. Het einddoel werd bereikt via
Nijmegen, Veghel en Eindhoven en de reis naar huis
ging via Den Bosch en Nijmegen. Alle reizen werden
door de heer Harren voortreffelijk georganiseerd en uit-
gevoerd. Dankzij veler medewerking werden deze uit-
stapjes voor de bewoners ware feestdagen.
Op 22 en 23 oktober werd een bazar gehouden ten bate
van het welfarewerk. Vrijdagmorgen en vrijdagmiddag
was er voor een groot aantal genodigden gelegenheid
de bazar te bezoeken en de resultaten van de nieuw- en
verbouwaktiviteiten in Villa Nuova te zien. Vrijdagavond
en zaterdag was iedereen welkom in het sousterrain
van Villa Nuova. Het was er meestentijds een gezellige
drukte, jong en oud amuseerde zich geweldig bij het rad
van avontuur, het balgooien en de overige opgestelde
stands. Dankzij de bereidwilligheid van alle bezoekers
bleek er zaterdagavond een goed batig saldo te zijn bij-
eengebracht, zodat het mogelijk is dit werk dat voor de
bewoners van zo groot belang is, ook in de toekomst
voort te zetten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE K3RK VORDEN
8.30 uur de eerwaarde heer M. C. W. Smit, Vorden

10.00 uur idem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. N. J. Goris uit Zutphen
19.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem

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

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

3 NOVEMBER DANKDAG GEWAS EN ARBEID

HERVORMDE KERK VORDEN
19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink. Een dienst van dank
en lof m.m.v. gemeenteleden, het Vordens Dameskoor,
de chr. gem. zangvereniging Excelsior. (Liturgieën wor-
den gestencild)

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 28.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringend"
consulten btj 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) 1218
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.fe. (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 Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren: Jeffery, zoon van J. van Veen en H. G. Meer-
beek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. H. Harmsen en J. Klem Geltink; G. J. Dek-
kers en H. Roeterdink.
Overleden: Johannes Wilhelmus ten Tusscher, 35 jaar,
echtgenoot van A. M. Wienk.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

•¥-

LITERBLIK

Griekse Perziken

1.19
Uit de slagerij

HAMBURGERS
3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

KLAPSTUK met klein beentje
nu 500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

98
188

228
298
398

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen

Voor- en achterbouten diepvriesklaar tegen
speciale prijzen

BOERENMETWORST
HAMWORST
HAM

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 99

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk 200 gram 99

'Uit onze diepvries:

PINGO HAANTJES
plm. 1000 gram

ftaliaanse TOMATENPUREE
3 blikjes voor

MACARONI
2 x 500 gram voor maar

ROODMERK KOFFIE
P.C.D. 500 gram van 389 voor

FKOFFIEFILTERZAKJES
« 6 nu per pak

Voor uw pakken melk:
TETRAFIX SCHENKTUIT

van 85 voor

riRILLO SOAPPADS
van 105 voor

298

98

105
349

98

75

89

Classe Royal

BIER

krat a 24

flesjes

675

Literfles Hero

CASSIS

deze week nog

116

Cheerio

ABRICOT

WIJN

van 395 voor

279

Grote fles

ADVOCAAT

van verse

eieren nu voor

395

TOMATEN"

KETCHUP

per fles

nu slechts

98

UIT ONZE BROODERIE:

Krentebrood met spijs
NORMAAL 147 NU WEER

2 stukken

DIK SPE-

KU0VAS

nu voor

Heerlijk

GEVULD SPE-

KULAAS

nu per plak

79

Heerlijke

CHOCO-

LA AD J ES

150 gram

98

Bakje

PINDA-
ROTS J ES

nu voor

69

PROFITEER NU X

2 LITERSBLIKKEN

99
Hier moet u van profiteren!

BRINTA
PER PAK GEEN 92 OF 79 MAAR NU

Pak a 3 stuks

[FRUIT-

HOLLEN

van 75 voor

59

Heerlijk

snoepje

HOLLANDS

ROEM

grote zak voor

69

Kwatta

ZWARE CHO-
COLADE-
REPEN

5 stuks

85

Koude melk

gNSTANT-
PUDDING
div. smaken

4 pakjes

99

Heel kilo

grof gebroken

RIJST

voor slechts

98

Groente en Fruit
PRACHT WITLOF

CHIQUITA BANANEN

500 gram 69

heel kilo slechts 98

GOLDEN DELICIOUS
in handige clraagtas 2/2 kg 159

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 98

KLEI-AARDAPPELEN 5 kilo 98

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 29

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

LUYCKS ZILVERUITJES
3/4 literpot van 189 voor

CLOSETPAPIER
4 in een

POTGROND
Holland Flor 49

nu per pak

elk 2e pak

159

75

KITTEKAT
voor de poes per blik van 110 voor

K ASTPAPIER
div. kleuren

SPONSDOEKJES
Sorbo

nu 2 rollen

2 stuks voor

ALL
ekonomie-koffer van 1115 voor

85

135

79

1050



Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje
Gerrit Bernt

GERBEN

J. H. te Velthuis-
Weekhout

G. te Velthuis
Gera, Ernst

Vorden, 23 oktober 1971
Wilhelminalaan 2

Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

CARLA

H. Bloemendaal
M. Bloemendaal-

Hissink
Ernst

Vorden, 23 oktober 1971
Het Hoge 82
Tijdelijk adres: Verenigde
Ziekenhuizen Coehoornsin-
gel, Zutphen

Voor de zeer vele blijken
van medeleven die wij moch-
ten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man en vader

ADBIAAN BASTIAAN
ROOZENDAAL

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Mevr. Roozendaal
Nelly en Johan

Vorden, oktober 1971
B. van Hackfortweg 16

Gevonden: Metalen verlich-
tingsbalk z.g.a.n. omgeving
zwembad. Te bevr. Wolsink
D 2, Ruurlo, tel. 05735-1783

Te koop: Slooponderdelen v.
Volkswagen en Fiat 500.
J. Hummelink, Spiekerweg,
Vorden

Te koop: l ha knollen.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 30 oktober voor 17
uur. D. Pardijs, Kranenburg

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: l perceel knollen
kunnen desgewenst geplukt
worden. Briefjes inleveren
voor vrijdagavond 20.00 uur
J. Korenblik, Zelstweg 2 te
Vorden

Te koop: l ha stoppelknol-
len. G. van Ark, Wilden-
borchseweg 19, Vorden, te-
lefoon 6651

Te koop: Ongeveer 2'/2

schepselszaad stoppelknollen
G. B. Lebbink, Eikenlaan 27
Vorden, telefoon 6739

Te koop aangeboden: Mooi
getekende bonte geit.
Te bevr. J. de Lange, Bog-
gelaar 9, Warnsveld, tele-
foon 05752-1919

Te koop: Volbloed MRIJ-
stier geb. 27 nov. 1970 met
goede melklijsten.
E. J. Lettink, Lieferinkweg
l, Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: r.b. dragende
vaars 28 okt. a.d. telling.
D. Beek, Het Hoge 61 Vor-
den

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

PoeliersbedrtJf

Rossel
Hengeloscweg 69

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204
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WIM MOKKINK

en

ANNIE WISSINK

hebben de eer, mede namens de ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk. De inzegening zal plaats hebben op
vrijdag 29 oktober a.s. om 10.30 uur in de \
parochiekerk van St. Johannes de Doper te
Keyenburg.

Vorden, Mosselseweg 20
Keyenburg, Hengelosestraat 6
oktober 1971
Toekomstig adres: Mosselseweg 20, Vorden.

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur.
in hotel ,,de Eikeboom" te Keyenburg.

aaaagomomcioiom

Op zaterdag 30 oktober hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

G. J. SLAGMAN
en
F. SLAGMAN-ROUGOOR

Receptie op vrijdag 5 nov. van 18 tot 19 uur
in oafé-rest. „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Vorden, oktober 1971
> Molenweg 23

QMOMOtOMOMOMO«c»:*:*:»̂ o*.

Op zondag 31 oktober hopen mijn ouders

E. G. KLUMPER
en
A. M. KLUMPER-WISSELS

hun zilveren huwelijksfeest te vieren.

Vorden, oktober 1971
Dorpsstraat 17

Gradie - Aart <
3 >

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in hotel <
Bakker te Vorden.

Gode dankbaar hopen wij D.V. zaterdag 6
november met onze kinderen en kleinkin-
deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

B. KLUMPENHOUWER
en
W. J. KLUMPENHOUWER-KLEIN IKKINK

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"
fa gebr. Eykelkamp, Ruurloseweg 114
Vorden.

Vorden, oktober 1971
Schoolhuisweg l

l i

Heden overleed plotseling mijn lieve man en onze
lieve vader

JOHANNES WILHELMUS TEN TUSSCHER
echtgenoot van A. M. Wienk

in de leeftijd van 35 jaar.

A. M. ten Tusscher-Wienk
Chris ta
Mark
Frank

Vorden, 21 oktober 1971
De Stroet 14

De begrafenis heeft plaatsgehad op het R.K. kerk-
hof te Kranenburg-Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat de eerstvolgende zitting
voor woningzoekenden zal worden gehouden op
dinsdag 2 november a.s. van 19.30 - 20.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, 25 oktober 1971.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drflfhout

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN l T.M. 4 NOVEMBER

L G, KLUMPER
Groente - Fruit - Bloemen

Dorpsstraat 17 - Vorden

SCHOOL MET DE BIJBEL
Het Hoge 42

CHR. KLEUTERSCHOLEN
SPRINGPLANK - DE TIMPE

JAARVERGADERING

op donderdag 28 oktober a.s. om 20
uur in de school

Jaarverslag sekretaris en penningmeester.
Bestuursverkiezing.
Behandeling belangrijke schoolzaken.

Gaarne trouwe opkomst

Het bestuur

ZATERDAGAVOND 30 OKTOBER A.S.

DANSEN
m.m.v. De Dorsvlegels

Speciaal voor gehuwden
aanvang 19.30 uur

Zondagmiddag 31 oktober, aanvang 14.00 uur

DRIVE-IN SHOW
m.m.v. Kees van zydtveld

Zondagavond, aanvang 19.30 uur

DANSEN
m.m.v. Barry Freeman
bekend van radio en tv

in de verwarmde feesttent by café

de Boggelaar
Vordenseweg

Adldas-„Ui Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-„Santlaflo"
met sdiroefdoppen. oa. 44,-

Adldaa-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. ai.eo
Adldas-„Bras!l"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
oa. v.a. 19,SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds dteltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

Mode
Najaar 1971

Sportieve kollektie

HEREN- EN

JONGENS-

SHAWLS EN

HAND-

SCHOENEN

bij

Ui i M: M
V/H A.C.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

29 oktober
wereldspaardag

OP DEZE DAG ONTVANGT ELKE SPAARDER GRATIS
EEN AARDIGE ATTENTIE

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15

BOSCH
laat f 100.- vallen!
Unieke najaarsaanbieding BOSCH COMBI boormachine, boorstandaard,
schuurvoet en sleutelset. Tesamen voor een echte najaars aanpakprijs

Nu BIJ ONS f 198.
.OFFICIËLE VERKOOPPRIJS F 299.05

BOSCH
POTIG HANDGEREEDSCHAP

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN Schoolstraat 6 t.m. 10 - VORDEN

Telefoon 05752-1486

Een extra voor de
komende feestdagen ?

Wij geven op al onze klokken, horloges,
wekkers, inklusief gouden en zilveren
sieraden

korting
Nu kopen betekent veel geld besparen.

I>«'/ ,<- aktie is van donderdag 28 oktober
lol ra met zaterdag 6 november

SIEMERINK
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

Bij 500 grams pak Royal koffie

l flesje koffiemelk GRATIS

BLIK SPAR SOEP van 85 voor 75

HAANTJE a 1100 gram van 385 voor 348

l POT ZILVERIJITJES van 89 voor 78

200 GRAM SNIJWORST , 135)

250 GRAM SLAGERSLEVERWORST 108

1 FLES FRAMBOZEN-
BESSENWIJN van 395 voor 325

2 KILO COX ORANGE 119

2 PAKKEN SPAR CACAO .. .. van 108 voor 81

5 kilo aardappels 115

REMMERS
DE SPAR

KO'~EN BIJ'DE SPAR
15 SPAPEN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Toelever i ngsindustr ie
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging In HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die Ingericht Is als montage-atelier.

Er zijn nog „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (stersj

die MANNENLONEN willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

- HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer. \

\
Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
n r. 05440-2285.

SÊffifo NEDAP
Ruurloseweg 22

- HENGELO GLD

VOOR DE
A.S.
STALPERIODE

STAARTLEERTJES
STAARTTOUW
WARTELS
RUBBER STAARTLIJNEN
NYLON STAARTLIJNEN
GELEIDESNOER
PAARDEROSKAMMEN
KOEROSKAMMEN
DWARS-, STRAAT- EN
NYLON BEZEMS
ALUMINIUM EN STALEN
STALSCHOPPEN

PLASTIC KLAUWBESCHERMERS
leverbaar in 2 uitvoeringen,
voor rood- en zwartbent vee

BROUWERS HANGKETTINGEN
EN HANGNYLONS
in 4 modellen leverbaar

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden
Af d. landbouwwinkel

3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS

Zaterdag 30 oktober
r/j

r/j

DANSEN
Orkest: THE WOODPECKERS

Tot 20.00 ui ialf entree:'4fe

Aanvang 19.00 uur

Toegang onder voorbehoud

HOTEL DE EIQEBOOM
KEYENBURG

3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3
W

BARS

INSTALLATIES sinds 1830

Door uitbreiding van de werkzaamheden
is op ons projektiebureau plaats voor een
tweede

TEKENAAR
centrale verwarming

Wij denken aan iemand van plm. 18
jaar met belangstelling voor teken-
werk voor de centrale verwarmings-
industrie. Als vooropleiding achten
wij LTS of enkele jaren MAVO
geschikt.

U kunt dagelijks aan de zaak komen voor
nadere inlichtingen.

G.EMSBROEK&ZN C.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752) 1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

Wegens huwelijk is op ons bedrijf
plaats voor een

TELEFONISTE/
TYPISTE

Het werk omvat het bedienen van
de telefooncentrale en het typen van
korrespondentie voor onze afdeling
Centrale Verwarming.

Diegene die hiervoor belangstelling
heeft kan dagelijks aan het bedrijf
inlichtingen inwinnen.

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF(05752) -1546
TANK EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Nieuwe
meubelen?

U weet het,
uit voorraad te leveren dus . . .

de voordeligste prijs.

Woonvisie-meubelen
kwaliteits-meubelen

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

TO'b
vooi halt één ye-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Poco ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en ynrs

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

grotenhuys
warmtetechniek

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installaties
warmwatervoorziening
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.

G. W. Eijerkamp
Vorden

fel. 1386

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBB1NK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

ZONDAG 31 OKTOBER

orkest

GELDERS
KWARTET

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

TREKKINroLIJST
verlot™" ponyclub

de Shetlandruiters
Hengelo
Lot no.

30

G
Prijs no.

«k 13

218
261
331

7
11
3

582 2
639 14

691
1000

9
6

Prijzen kunnen worden
FA GROOTBOD,

1137
1173

1283
1709

afgehaald bij
Regelinkstraat 1, Hengelo

12
8

4
1

G

Als u zekerheid
wilt, kom dan
werken bij
Coveco in Borculo
Coveco is een vleesverwerkende Industrie met een zes-
tal fabrieken.

In Borculo staat één van de fabrieken van Coveco.
De vraag naar onze produkten neemt toe Daarom heb-
ben wij medewerkers nodig.

Coveco biedt ZEKERHEID:

de zekerheid om een goed loon te verdienen
de zekerheid van vast werk
de zekerheid van beste sociale voorzieningen
en
de zekerheid van een zekere toekomst.

Bovendien:

— gratis werkkleding en ook nog gewassen
— elke week voordelig vleespakket
— reiskostenvergoeding.

Als u dit alles wilt, kom dan bij ons werken.
In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer
over het werk en de voorwaarden.

U kunt uw interesse kenbaar maken op de volgende
manieren:

— een telefoontje voor het maken van een afspraak
(05457-1241)

— overdag naar ons toe komen. De portier wijst u de
weg

— dinsdagavond van 19.00-20.30 uur aan ons bedrijf.

Ons adres is: Parallelweg 21, Borculo.

Coveco werkt wereldwijd

j



Donderdag 28 oktober 1971

Tweede blad Contact
jaargang no. 30

Opdrachtrit
Inplaats van de traditionele oriënteringsritten heeft het
bestuur van de buurtvereniging Delden het ditmaal ge-
zocht in de vorm van een „opdrachtrit", waarbij de
deelnemers (ca 40) verschillende opdrachten moesten
uitvoeren. Start en finish waren bij café Het Z waant je
waar de heer M. Gotink na afloop de prijzen uitreikte.
De eerste prijs ging naar B. Regelink; 2. H. Broekgaar-
den; 3. B. Rossel; 4. J. Schut; 5. B. Horsting; 6. D.
Brummelman.

Kleding-a ktie
West-Irian (ons vroegere Nieuw Guinea) is in volle
ontwikkeling vanuit een stenen tijdperk naar een mens-
waardiger beschavingspeil. U kunt vele geestelijke en
materiële ontwikkelingshelpers daar in hoge mate hel-
pen met gebruikte, maar nog bruikbare kleding.
Wat voor u nutteloos in de kast ligt, komt daar enorm
van pas. Omdat wij ook medicijnen en landbouwartike-
len verschepen, verkopen wij ook een partij kleding om
daar genoemde artikelen voor aan te schaffen. Ook die
verkochte kleding wordt weer gedragen. Alle soorten
winter- en zomerkleding kunnen daarom mee.
Bij voorbaat dank.

Aktie-centrale Ruurloseweg 99, Vorden, tel. 05752-6694
Verzamelpunten in Vorden: Firma Woltering, Het Hoge
27; voor Kranenburg: Firma Cuppers, Eikenlaan 6.
Men kan het daar, verpakt in doos of plastic zak, bren-
gen op vrijdag 5 november de hele dag en zaterdag
6 november tot 14.00 uur.

Beatclub Turn
Er begint weer „leven in de brouwerij" te komen bij
beatclub Turn te Kranenburg. Na het laatste optreden
van CCC Incorporation in mei jl. ging Turn op zomer-
reces.
Op zaterdag 30 oktober a.s. zal men starten met het
winterprogramma door de' komst van een van Neder-
lands beste groepen nl. Focus uit Amsterdam welke
een grote reputatie heeft opgebouwd. Op 25 februari
1972 zal aan deze groep een Edison worden uitgereikt.
Beatclub Turn krijgt op 20 november bezoek van CCC
Incorporation en op 18 december komt Livin Blues.

Plattelandsvrouwen
Om te luisteren naar een lezing over het onderwerp:
„Denken en doen" door mej. Lubberink, konsulente van
de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelan-
de, welke gehouden werd in zaal „'t Wapen van Vor-
den", kwam de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen onder leiding van mevr. Jansen in
ledenvergadering bijeen.
Na een kort welkomstwoord begon spreekster met te
zeggen dat het werk in de huishouding steeds gemak-
kelijker wordt door mechanisatie, maar de eisen die
worden gesteld, worden steeds hoger. Aan het lichaam
worden minder eisen gesteld, waardoor de lichamelijke
klachten groter worden. Door middel van een onderzoek
is daarom het werk van de huisvrouw kritisch bekeken.
Door goede voorlichting, maar vooral door het werk
goed te plannen, kan hierin verbetering worden aange-
bracht. Aan de hand van dia's liet mej. Lubberink zien
hoe het werk in de huishouding beter ten uitvoer kan
worden gebracht.
Het was voor de aanwezige dames een zeer leerzame
avond.

Nieuws van
de kerken

GESPREKSKRING RAAD VAN KERKEN

De eerstvolgende gesprekskring uitgaande van de Raad
van Kerken te Vorden-Kranenburg zal gehouden worden
op donderdagavond (volgende week) 4 november om
8 uur in het katechisatielokaal van de Hervormde kerk
achter de kosterswoning, Kerkstraat 15.
Ook zij die de eerste keer niet aanwezig konden zijn,
zijn nu ook van harte welkom.

DANKDIENST VOOR GEWAS EN ALLE ARBEID
Op de dankdag (volgende week woensdag 3 november)
zal in de dorpskerk van Vorden een dankdienst gehou-
den worden. Een dienst van dank, lof en aanbidding.
Aan deze dienst zullen ook gemeenteleden meewerken
in de dienst der dankgebeden. Verder hebben hun me-
dewerking toegezegd het Vordens Dameskoor en de
chr. gem. zangvereniging Excelsior. De dienst begint om
19.30 uur.

Radio-de buut
De 15-jarige Trix Horsting uit Vorden, die de laatste
jaren steeds meer bekendheid geniet door haar zelfge-
maakte cabaretshows voor verenigingen, bejaarden, zie-
ken enz., heeft op geslaagde wijze jl. donderdag haar
radiodebuut gemaakt.
Aks 4e jaars studente van de Mavo St. Isendoorn te
Zutphen was zij uitgenodigd om deel te nemen aan de
quizwedstrijd die gehouden werd tussen leerlingen van
de Koningin Wilhelmina Mavo en de R.K. Mavo te
Zutphen in het NCR V-programma „Jeugdland". Een
groot aantal enthousiaste supporters waren getuige van
de opnamen in de Zutphense Buitensoos.
Trix Horsting bracht het uit 7 coupletten bestaande
lied van Louis Davids ,,de bokswedstrijd" in plat Am-
sterdams. Rik v. d. Linden van Ekseption, die daar

ook optrad, volgde met grote aandacht het radio-debuut
van Trix en noteerde het Vordense sterretje op zijn
nominatie.
De quizwedstrijd, waarin ook nog diverse vragen op
muzikaal gebied moesten worden beantwoord, eindigde
met 70 tegen 40 punten in het voordeel van de Koningin
Wilhelmina Mavo.

2 huissleutels; l wieldopsierring; l bril in metalen etui;
2 zwarte Empo damesfietsen; l lichtbruine herenporte-
monnaie met inhoud; l gevoerde rode zijden sjaal; l
rode gevarendriehoek; l geelbruine boxer hond; l klu-
wen beige garen „Neveda"; l lichtbruine aktetas; l kin-
derbril; l bos sleutels; l kleine bruine hond; l brom-
fietsuitlaat; l bruine linker damesvingerhandschoen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Herfstinspektie
Bij de onlangs gehouden inspektie van het Nederlands
Rundvee Stamboek door inspekteur A. N. Landeweerd
werden dieren van onderstaande eigenaren uit het rayon
van de rundveefokvereniging De Wiersse te Vorden,
ingeschreven:
VORDEN: Simon b 79 S, eig. H. Mombarg; Hein b—
voorlopig, eig. M. J. A. M. Janssen; Rolanda b 77 S,
Rika 25 b 79 S, eig. J. Groot Wassink; Ella 2 b 75 R,
Mieke b— 74 R, Emma 15 b + 80 KS, eig. J. W. Fok-
kink.
HENGELO G: Jo l b 77 R, eig. D. H. Hobelman.
RUURLO: Mies 2 b 76 S, eig. D. J. G. Kapers; Nannie
b 78 R, Roza b 77 R, eig. G. J. Wassink; Marijke l b +
82 S, Mijntje b 76 S, eig. J. Kamperman.
BARCHEM: Nory v. d. Schiphorst b 76 S, Agnes 16
b 76 S, Tonia 20 b 77 R, eig. J. H. Oldenkotte; Bertha
b 78 S, eig. R. Kamperman; Beatrix b 76 S, eig. H. J.
Arendsen Raedt; Willemien 29 b 77 S, Truus b 77 S,
Willemien 31 b 7 S, Willemien 35 b 77 R, Willemien 28
b 7 S, Liesje 27 b-- 74 S, Liesje 30 b + 80 S, eig. H. J.
Arendsen Raedt; Ellie b 78 R, Ilze b 77 S, eig. H. J.
Klein Leunk; Lies b 78 S, Liesje b 78 S, eig. G. H.
Brinkman; Marian b 76 R, Liza b 78 S, Gerda b 78 S,
eig. B. H. Weenk; Gretha 15 b 79 S, Gretha 16 b + 80 S,
eig. J. H. Braakhekke; Corrie 53 b 75 S, Willemien b 77
R, eig. J. W. Ruiterkamp; Henriëtte 14 b 77 S, Henriëtte
15 b 78 S, Grada 17 b 77 S, Liesbeth 2 79 S, eig. W. J.
Schutte; Miena's Gustaaf 2 b— voorlopig, Annie 19 b
77 S, eig. J. Valkeman; Bontje^^78 R, eig. H. W. ten
Bokkel; Gonda 16 b + 83 KSe,(B^tte b 78 S, Gonda 18
b 77 S, eig. H. J. Hoentjen; Ali& 12 b 79 S, eig. J. W.
Boeyink; Gondaline b— 73 S, Irene b 79 S, Margriet
b 77 S, eig. W. G. Dinkelman; Nardie b 77 S, Roma
b 77 S, Marleen b 4. 81 S, Nellie ab 85 KSe, Bertha ab
85 KSe, eig. G. J. Bannink. J^

Dammen
FORSE NEDERLAAG DCV TEGEN WDV
Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV heeft
vrijdagavond in Vorden een duidelijke 6—14 nederlaag
geleden tegen het bezoekende WDV l uit Winterswijk.
De individuele resultaten waren: Hulshof—Rijks l—1;
Klein Kranenbarg—Jetten O—2; J. Hoenink—Jonghoen
l—1; J. Leunk- -Kolstee O—2; J. van Dijk—Bosch O—2;
Offereins—Tragter l—1; Wiersma—Rhebergen O—2;
Esselink—Ibbing l—1; Lamers—Vink l—1; Grotenhuis
ten Harkel—Kruisselbrink l—>1.

ONDERLINGE DAKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende wed-
strijden gespeeld: Oukes—Heuvink O—2; Wansink—
Harmsma 2—0; Dimmendaal—A. Wassink l—1; S.
Wiersma—Smeenk O—2.

Voetbal
Het zag er in het begin van de wedstrijd Vorden l—
DEO l (Dijkhoek) niet naar uit dat de thuisclub opnieuw
aan het kortste eind zou gaan trekken. Met name in de
eerste twintig minuten werd er fris en frank gespeeld,
waarbij DEO al na tien minuten spelen geluk had toen
één der backs de bal van de doellijn moest koppen na
een inzet van Hengeveld.
Vorden bleef sterker en in de 20e minuut was het raak.
Een hard schot van Hengeveld kon de DEO-goalie niet
voldoende onder kontrole krijgen waarna Nijenhuis de
terugspringende bal keihard tegen de touwen joeg l—0.
Weinige minuten later kopte Janssen de bal uit een
voorzet van Hengeveld rakelings over de lat. De bezoe-
kers slaagden er geleidelijk aan in het spel te verplaat-
sen en na een half uur wist aanvoerder Besselink bij
een doorbraak van de Borculoërs niets beters te doen
dan hands te maken. Van grote afstand joeg Elisen de
bal door de „muur" waarbij bovendien doelman Ten
Have te laat reageerde l—1. Deze stand bleef tot aan
de rust gehandhaafd.
Na vijf minuten spelen in de tweede helft speelde Buunk
zich op rechts keurig vrij, de meegekomen Hengeveld,
die de bal ontving, had een leeg doel voor zich maar
wachtte te lang zodat ook deze Vorden-kans verloren
ging. Een paar minuten later was het aan de andere
kant wel raak. Op links nam Lichtenbarg een vrije schop
en aangezien doelman Meyer (die na de thee voor de
geblesseerde Ten Have was ingevallen) op de doellijn
vastgenageld leek, kon Wonnink ongehinderd inkoppen
l—2. Het was dezelfde speler die even later keihard op
de lat schoot. Doelman Meyer herstelde zich vervolgens
keurig door tweemaal achtereen de doorgebroken Lich-
tenbarg van een doelpunt af te houden. De laatste tien
minuten zette Vorden een alles-op-alles-offensief in om
de gelijkmaker te forceren. Men beging evenwel de fout

alle ballen door het midden te spelen, een kolf je naar de
hand van de resoluut ingrijpende DEO-defensie. Door
het te verre opdringen van Vorden ontstond er vlak voor
tijd een levensgroot gat op links. De vrijstaande Won-
nink greep deze gelegenheid aan en stelde Roessink in
staat er met een fraaie kopbal l—3 van te maken met
welke stand het einde aanbrak.

VERDIENSTELIJK GELIJKSPEL VORDEN 2

Vorden 2 heeft in Hengelo tegen PAX 3 in een meer
spannende dan fraaie wedstrijd een O—O gelijkspel be-
haald. Door dit resultaat staan de Vordenaren nog
steeds op de tweede plaats.
Vorden 3 schoot thuis tegen Markelo 4 danig uit de
slof en boekte een royale 6—O zege door doelpunten van
Nieuwenhuis, Golstein en Bielanski (elk driemaal).
De „oude" garde van Vorden 4 versloeg thuis het be-
zoekende Gorssel 2 met 3—-1. Doelpunten van Rothman,
Pardijs en Hulshof.
Vorden 5 verloor in de laatste minuut met O—l van
Warnsveldse Boys 5.
Vorden 2 (afdeling zaterdagvoetbal) toonde tegen DZC
3 veel inzet maar kon niet verhinderen dat de bezoe-
kers bij de rust een O—4 voorsprong hadden. In de
tweede helft liepen de bezoekers verder uit tot O—8.

RATTI l — HALLE l l—2

Ratti heeft op eigen terrein voor de derde achtereen-
volgende keer een nederlaag moeten slikken; het be-
zoekende Halle nam door een l—2 overwinning de punt-
jes mee naar huis.
In de eerste helft was het een matige partij voetbal wat
beide ploegen te zien gaven. Bij Ratti was Polman als
midhalf nog een van de beste spelers die de voorhoede
vanuit het middenveld met diverse goede schoten aan
het werk zette. Nadat Heuvelink bij Ratti door Vreman
(linkshalf) was vervangen, kreeg Huitink een dot van
een scoringskans maar vlak voor doel ging de bal hoog
over. In de laatste tien minuten voor rust schiep Ratti
enkele gevaarlijke situaties voor de veste van Halle
waarbij de doelman der gasten redding bracht.

In de tweede helft was er meer te beleven. Al na 10
minuten scoorden de gasten het eerste doelpunt. Links-
buiten Kruiniger zette scherp voor en toen Huitink snel
zijn heiligdom verliet wist Lovink met een zuiver schot
de Ratti-goalie het nakijken te geven O—1. Opnieuw
kwam Halle nu opzetten en forceerde een doorbraak,
maar de kopbal van Kruininger ging naast. Aan de
andere kant begonnen Huitink en Koers met scherp te
schieten. Een kwartier voor tijd kwamen de gasten op
fortuinlijke wijze aan een tweede doelpunt toen een bal
van de linksbuiten via het lichaam van Haverkamp in
eigen doel belandde O—2. De wedstrijd moest hierna
enige minuten worden onderbroken omdat scheidsrechter
Fransen - die zich in de rus^Bk al niet lekker voelde -
onwel werd. De heer J. Ku^erij nam het resterende
kwartier de leiding over. Ratti begon steeds beter te
spelen en toen Koers met een lange schuiver de stand
op l—2 had gebracht, leek er nog een gelijkspel in te
zitten. Polman schoot ondernager rakelings over en ook
andere Ratti-spelers haddei^^ch zodat Halle met de
l—2 einduitslag dik tevreden kon zijn.

Touwtrekken
LEDENVERGADERING SPORTKOMBINATIE
MEDLER
De Sportkombinatie Medler en de Touwtrekvereniging
Delden zullen binnenkort besprekingen houden om te
zien of de mogelijkheid van een fusie aanwezig is. In de
loop van deze week zal daartoe door beide besturen al-
vast een voorbespreking worden gehouden.
Een eventueel samengaan van de TTV Medler (een on-
derdeel van de Sportkombinatie Medler) en de TTV
Delden, vormde een agendapunt op de ledenvergadering
van de Sportkombinatie Medler, die in het clubhuis
werd gehouden. Uit de diskussies die onderling werden
gevoerd, viel af te leiden dat men in Medler wel voor
een fusie voelt mits men het clubhuis en dus het Medler
als centraal punt zal aanhouden.

Voorzitter J. Knoef, die in zijn openingswoord een groot
aantal leden kon verwelkomen, memoreerde de pres-
taties van de achttallen in het afgelopen seizoen. In de
640 kg klasse A eindigde Medler dicht achter kampioen
Bekveld als tweede terwijl het Medler-achttal in de B-
klasse de laatste plaats innam, mede doordat men aan-
vankelijk in de catch-afdeling deelnam maar later over-
ging naar de B-klasse. In de 640 kg klasse D werd de
Medlerploeg kampioen.
In de komende wintermaanden zullen weer de wekelijkse
kontaktavonden worden gehouden op elke dinsdag. Eerst
zal men de training houden die verzorgd wordt door de
heer J. Knoef waarna de avond wordt besloten met een
kompetitie in schieten, balgooien enz.
In november a.s. bestaat de vereniging 15 jaar. Dit feit
zal op intieme wijze worden herdacht met onder meer
een „boerenkoolavond" op 13 november in het clubhuis
waaraan een feestelijk tintje wordt gegeven en waarbij
ook de echtgenotes worden uitgenodigd.

Men zal in de komende maanden nog tal van aktivitei-
ten gaan ontplooien. Op 17 december is er een balgooi-
avond met sjoelen enz. Op het sportveld zullen vriend-
schappelijke voetbalwedstrijden worden gespeeld tegen
andere clubs of buurtverenigingen. Binnenkort zal er
een exkursie met de leden zijn naar de Grolsch bier-
brouwerijen, terwijl in verband met de feestdagen in de-
cember een kaarsenaktie zal worden gehouden. Evenals
verleden jaar ligt het in de bedoeling om, uitgaande van
de Sportkombinatie Medler, een veldloop te organiseren.
De voorbereidingen hiertoe zijn al begonnen. De afstand
bedraagt 10 km. Eind februari zal Vordens Toneel, zo-
als al enkele jaren de gewoonte is, voor de leden en de
oud-papierleveranciers van Sportkombinatie Medler een
toneelavond verzorgen.
Besloten werd om in de komende maanden een uitwis-
seling te houden met de zusterverenigingen EHTC uit
Eerbeek en THOR uit Doesburg.
Nadat ook het deelnemen aan de winterkompetitie van
de NTB in sporthallen en maneges was besproken,
dankte de voorzitter de leden voor hun belangstelling
en wenste hen een goede voorbereiding op de nieuwe
kompetitie toe.

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

ledere vrijdag weekmarkt

25-29
oktober
28 okt.
28 okt.
28 okt.
30 okt.
l nov.
l nov.

4 nov.
5 nov.

6 nov.

7 nov.

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Verlichtingskontrole
Vordense garages
Bejaardenavond van de KPO
Ledenverg. vogelver. Ons Genoegen
Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
Beatclub „Turn" in zaal Schoenaker
Oefenavond EHBO
Jong Gelre, GMvL, Plattelandsvrouwen
forumavond in „'t Wapen van Vorden"
Ouderavond Openb. Dorpsschool
Feestavond L.R. De Graafschaprijders
in café-rest. „'t Wapen van 't Medler"
Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend
Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend

10 nov. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
10 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
13 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
17 nov. Verg. Herv. vrouwengroep
20 nov. Jong Gelre bromfietscross, trekkerbehen-

digheidswedstrijd en dropping
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
23 nov. NCVB

24 nov. KPO demonstratieavond
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
11 dec. Jong Gelre propagandaf eestavond in

hotel Bakker
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVB Kerstfeest
22 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van

Vorden"
8 jan. Nicuwjaarsbal Jong Gelre in „'t Wapen

van Vorden"
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"

22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-
jers in zaal Schoenaker

29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon

13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de
feestsalon

14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

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

"Korsjakcua
Balai!"

(zeggen ze in Siberië)

Zo is het inderdaad. Daarom hebben we een
speciale collectie bontgevoerde coats ingekocht,
die ook in het winterse Nederland steeds meer
worden gedragen. Behaaglijk, sportief, mannelijk.
Wij hebben ze in vele modellen, maten, kleuren,
stof- en bontsoorten om aan persoonlijke wensen
en voorkeuren te kunnen voldoen. "Korsjakaja
balai!" moet u maar denken.

n n i m M
RAADHUISSTR.. VORDEN



Kinderen Woensdagmiddag 29 december

AANVANG 14.30 UUR KOMT-— ^ 4»*» i^» . i» . i -^ \_H J-l.tfV \J \J M.\l »».\ /!»• M.

opgelet! Billy de Rakker
DE GROOTSTE KWAJONGEN ALLER TIJDEN EN ZIJN VRIEND

de clown Hans Worst
in zaal „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

medewerkenden:

Oma, oom Lou en de veldwachter

VANAF 20 DECEMBER A. S. KUNNEN JULLIE TWEE TOEGANGS-
KA \RTEN AFHALEN BIJ ALLE Z.D.-WINKELIERS TEGEN INLE-
VERING VAN l Z.D.-KAART

In de pauze worden jullie getrakteerd

Dus kinderen, zorg er voor dat juUie een Z.D.-kaart krijgen, dan zorgen
wij voor een onvergetelyke middag

Donderdag
500 gram

schouderkarbonade
500 gram SPEKLAPPEN

Vrijdag en zaterdag
500 gram RUNDERLAPPEN

500 gram VERSE WORST

500 gram RIBLAPPEN

Voor de boterham
150 gram PEKELVLEES

150 gram BOTERHAMWORST

250 gram HAUSMACHER aan stuk

250 gram KOOKWORST (aan stuk)

258
178

290
260
398

98
68
98
98

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Voor

DUSTERS EN
KAMERJASSEN

Uw adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Waterpolo
/WEM- EN POLOCLUB VORDEN '64 NEEMT MET
ZES TEAMS DEEL AAN DE KOMPETITIE

DU Vordense poloolub zal met vijf teams deelnemen aan
de winter-zomerkompetitie van de kring Twente-IJssel-
strock terwijl bovendien de heren l zowel i%an de win-
ter- aks aan de zomerkompetitie zal deelnemen. De he-
ren van Vorden komen uit in de 4e klas KNZB.

De dames van Vorden zijn ingedeeld bij de volgende
teams: NZC l uit Neede; Weusthag 2 uit Hengelo; Hot
Ravijn 2 uit Nijverdal; Proteus l uit Twello; ZCE 2 uit
Enschede; De Mors l uit Rijssen en OZ & PC 2 uit
Oldenzaal.
De heren 2 van Vorden komen uit tegen: Proteus l uit
Twello; Drummen 1; IJssel 3 uit Deventer; AZC 3 uit
Apeldoorn; BZZ 2 uit Zwolle en Zignea l uit Emmel-
oord.

De heren 3 komen uit tegen: Berkelspringers l uit Al-
men; De Nymph l uit Gorssel; Proteus 2 uit Zwolle;
DIOR l uit Loenen; Brummen 2; OKK l uit Eerbeek;
ZVV l uit Vaassen.
De meisjes van Vorden komen uit tegen: IJsselmeeu-
wen A uit Zutphen; De Berkel A uit Lochem; Proteus A
uit Twello; De IJssel B uit Deventer en WZC A uit
Wijhe.

De jongens van Vorden spelen tegen: IJsselmeeuwen A
uit Zutphen; Berkelspringers A uit Almen; De Berkel A
uit Lochem; Proteus A uit Twello; De IJssel C uit De-
venter; WZC A uit Wijhe en BZZ A uit Zwolle.
De heren l van Vorden spelen wat betreft de winter-
kompetitie tegen AZC 2 uit Apeldoorn; WZC l uit Wij-
he; De IJssel 2 uit Deventer; ZZ & PC 2 uit Zwolle.
Alle Vordense teams spelen gedurende de wintermaan-
den hun „thuiswedstrijden" in het overdekte zwembad
te Deventer.

Zaterdagavond 30 oktober spelen de dames van Vorden
l in Deventer tegen ZCE 2 uit Enschede. De meisjes
van Vorden komen deze avond uit tegen De Berkel A
uit Lochem.
De heren van Vorden komen zaterdagavond 6 november
voor de eerste keer in aktie en wel tegen WZC l uit
Wijhe. Deze ontmoeting wordt in Zwolle gespeeld.

Volleybal
<H>EDE START VAN DASI1

De plaatselijke volleybalvereniging DASH is weer ge-
start met de nieuwe volleybalkompetitie van de N i > v o l x >
sektie Zutphen, afdeling Deventer-Zutphen.
Dat de volleyfc'alsport in Vorden populair is geworden
en nog steeds groeiende is, blijkt uit het feit dat in en
liefst zeven teams deelneemt aan de seniorenkompetitie
(t.w. DASH l in de 2e klas dames; DASH 2, 3 en 4 in
de 3e klas dames; DASH l en 2 in de 2e klas heren en
DASH 3 *. de 3e klas heren af d. A). Voorts zijn er 2
jeugdteams bij DASH t.w. DASH jongens-junioren en
een meisjes-juniorenzestal. Door samenvoeging van de
aspiranten met de junioren is er nu zowel een afdeling
jongens- als meisjesjunioren.

De start in de Zutphense Hanzehal was voor DASH bij-
zonder goed. In de 2e klasse heren dacht DASH l „de
eerste klap is een daalder waard" en veroverde al da-
delijk de eerste plaats op de ranglijst. De ontmoeting
tegen DASH 2 eindigde in 3—O zege voor het eerste
team. Met dezelfde cijfers werd ook gewonnen van Han-
sa 4, de nieuwe club in Zutphen die ontstond door fusie
van Set Up, Hercules en WW.

DASH 3, dat als debutant nog veel moet leren, onder-
ging de „vuurdoop" in de 3e klasse A tegen Harfsen l
maar moest zich met 3—O gewonnen geven.
DASH l afd. dames, dat in het afgelopen seizoen kam-
pioen van haar afdeling als een schaduw volgde, schijnt
nu in de 2e klasse weer hoge ogen te willen gooien. Men
behaalde een 3—O zege op het heus niet zwakke Valto 2
uit Eefde.

Ook in de 3e klasse dames winst voor de Vorden.se speel-
sters. DASH 2 zegevierde niet alleen met 3—O over
Bruvoc 2 uit Brummen maar kon ook tegen Hansa 6
goed wegkomen met 3—O winst. DASH 3 behaalde een-
zelfde resultaat en won met 3—O van Wilhelmina.
Het jongens-jeugdteam behaalde een fraai resultaat te-
gen Hansa A dat met 3—O verslagen werd. DASH A
staat hierdoor met Bruvoc A, Hansa C en Valto A bo-
venaan de ranglijst.
Bij de meisjes-junioren kreeg DASH een zware wed-
strijd te spelen tegen Valto A uit Eefde. De Vordense
jeugd kreeg l setwinst mee maar verloor er twee l—-2.

EET NU FRUIT

Cox Orange
Ingrid Marie
Lombarts Calvil
Goudreinet
hand en stoofperen

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler. Bestel nu uw wintervoor-
raad, alle soorten verkrijgbaar

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

Originele

ZWEEDSE
MUIL
met houten zool en
wreefsluiting

ingebouwd orthopae-
disch voetbed

HEERLIJKE PASVORM

IN BLAUW, WIT EN ROOD

Prijs f 39,90
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteren doet verkopen

ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 6 — 28 okt. 1971

HET BISON DUEL
Ik heb Koodqetïcht laten weten dat
r l.l 11 ftrr^^L* 7 A/? allne /. t-J- '. h b/tn /n

InHGïWM 70NKK DüWRrm OKRtt 80-
W OPEN WN HRBR7ÏN&
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naar het grote Hater, ver
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Bomen in Oost-Gelderland

Voornaamste kenmerken
Voornaamste kenmerken van enkele belangrijke iepen-
soorten.

Veldiep: (Ulmus campestris) blad met eveneens scheve
bladvoet, blad aan onderkant behaard, bovenkant ruw
aanvoelend, korte plm. 4 mm lange bladvoet, bladvorm
breed-eileptisch, lang ca 6 cm. Variëteit van deze soort
is de hierboven afgebeelde
Kurkiep: (Ulmus campestris, var. suberosa) waarbij
takken en twijgen van kurklijsten zijn voorzien. Groeit
vooral in de duinstreek. Eveneens een variëteit is de
Gladbladige veldiep: (Ulmus glabra) lange bladsteel
ca l cm. Bovenkant van de bladeren is glimmend, glad
en groen. Vervolgens de
Berg- of ruwe iep: (Ulmus scabra), erg asymetrische
bladhelften ofwel zeer scheve bladvoet, aan de boven-
kant ruw, onderkant behaard, korte bladsteel.
Monumentaal iep: (Ulmus campestris var. Wheatleyi),
een kaarsrechte iep, soms iets „achteroverleunend" of
stijf, zo men wil, een echte laanboom, dicht en donker
bobladerd, klein blad, dat lang aan de boom blijft. (Zeer
gevoelig voor de iepziekte).
Onze Hollandse iep: (Ulmus hollandica) resultaat van
kruising tussen veld-iep en berg-iep, met grote, sterk
asymetrische haast ongesteelde bladeren, één van de
sterkste soorten.

Nu eens iets over de voeding van een boom:
Aan praktisch elke boom zitten duizenden en duizenden
bladeren, dat is niets bijzonders. Aardig om te weten is,
dat elk blad eigenlijk een kleine chemische fabriek is.
En wel een producent van zetmeel, terloops koolzuur ab-
sorberend en zuurstof producerend. Het is duidelijk dat
dus ook in Vorden enorme komplexen van zetmeelfa-
brieken staan.
Deze ,,fabrieken" ontlenen hun energie sinds jaar en
dag direkt aan de zon! Chlorophyl bevattende blad-
groenkorrels maken het de bladeren mogelijk de ener-
gie van het licht te benutten. Eén en ander hangt samen
met het chemische proces, dat „foto-synthese" wordt
genoemd, dat is: „opbouw met behulp van licht". De
zuivere zuurstof die bij dit proces vrijkomt, wordt door
de bomen afgescheiden en gratis (dat betekent: „voor
dank alleen" en niet voor ondank!) ter beschikking van
ons leefmilieu gesteld.
Terloops hoor, want het gaat om de zetmeelproduktie
en dus om de groei. Een fijnvertakt waterleidingnet,
(de wortels van de boom) zorgt voor de toevoer van
water, dat niet vervuild mag wezen, omdat het de no-
dige anorganische voedingsstoffen bevat. Dit voedsel
gaat met de opgaande sapstroom naar de bladeren, die
ze in (organisch) zetmeel omzetten. Het zetmeel komt
de groedzone onder de schors ten goede en wel via de
neergaande sapstroom. Hierdoor klan de boom zijn
lengte- en diktegroei bevorderen en tevens voorraad
opslaan.
De huidmondjes op de bladeren zijn a.h.w. de koolzuur-
opnamepijpen, maar het zijn ook verdampingsbuizen.
Wordt de verdamping te sterk, dan sluit zich dit bui-
zensysteem, de spanning m het sap stijgt en - aan het
einde van de kringloop, neemt de boom de kooldioxyde
van het vervuilde milieu weer op om er - zuurstof
voor terug te geven. Gratis: voor dank alleen!

't Wordt kouder . . .
maar u kunt de kollek-
tie '71-'72 ontmoeten
voor warme voeten

FIJNE MODIEUZE

WINTERLAARZEN
EN LEKKERE

PANTOFFELS
VOOR IN HUIS

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Onvolprezen

HOLLANDSE IEP

verhaal van
geweken glorie

Zwartkijker
Er zijn mensen die onder het gaan alleen maar naar de grond kijken. Een van
de gestalten uit mijn jeugd was een dergelijke jongen. Hij had al vroeg de alsem
van het pessimisme geproefd en al lijdend van deze bitterheid genoten. Zonder
oog te hebben voor de lieflijkheid van viooltjes of van sprakeloos omhoogkijkende
vergeet-mij-nietjes, had hij bijgevolg nooit iets van waarde op die sombere grond
gevonden. Behalve op de laatste lagere-schooldag, een klein knipmes met een
fraai gedreven zilveren heft. Wat een geluksvogel dacht ik. Maar met een triest
lachje stak hij mij het gevondene toe: „Hier! Als dit alles is! In al die jaren! Nou,
dan pak maar aan". Gretig nam ik de vondst van hem over. Meteen overviel me
een gevoel van teleurstelling. In het zilver waren de initialen JBP gegrifd. Een
in het zwart geklede lijdelijk uitziende dame, die zoekend over de weg keek, zag
het mesje in mijn hand. Het was een herinnering aan haar pas overleden man,
zei ze. „Vriendelijk bedankt, jongen!" hoorde ik haar zeggen, toen ik het had
teruggegeven, 's Avonds kreeg ik er iets heel aardigs voor in de plaats. Een dun
boekje, een brochure, geïllustreerd, over: „Hollandsche iepen of olmen". Met de
brochure in de hand zocht ik in gezelschap van de jonge pessimist naar de ver-
schijning van Ulmus, de iep, volgens de beschrijving: ,,een boom, die in vol-
groeide staat zeer indrukwekkend is, soms wel 30 meter lang. Die des zomers
een langen, lichten, onregeln.atigen omtrek heeft, dikwijls verdeeld in segmen-
ten: in den winter zijn grote kegelvormig gerichte hoofdtakken eindigend in
zeeveel tienduizenden teere, dooreengeweven twijgen, dat de boom als in een
nevelachtigen stralenkrans gehuld is . . ."

Zeldzame knotiep bij Bronkhorst

CONTACT
SPECIAL

Boomkijker
Als een zwartkijker een boomkijker wordt, verandert tijdons de jeugd zijn leven.
Wie bomen gaat bekijken, houdt de blik niet meer enkel bodemwaarts gericht, -
tenzij dan om een afgevallen blad te zoeken! Hij neemt al gauw de gewoonte
aan omhoog te blikken naar bloesem, blad of vrucht. En zo wordt de zwartkijker
vaak iemand die de dingen (uiteraard) van de lichtste kant bekijkt. Kijken naar
de iep is een boeiende aangelegenheid, in alle jaargetijden. In de lente, soms al
eind februari, bloeit de iep en duizenden kleine roodachtige bloemen verlenen de
kroon een rosse gloed. Voordat het blad volledig is ontloken zijn de vruchtjes
uit de bloemen al rijp en zij hullen dezelfde, boom in een groen gewaad, die men
vaak voor bladontluiking aanziet. In de warme meizon dwarrelen de „dubbeltjes-
achtige" vruchten omlaag en dan pas komen de bladeren tevoorschijn - vroeger
een duidelijk teken dat het tijd was om gerst te zaaien:

Is 't iepenblad zo groot als 't oortje van een muis,
zaai zonder zorg de gerst, op d'akker achter 't huis,
is 't blad zo groot als 't oog van enen os,
dan geldt hier: haast je rep je, er op los.

Dan komen juli, augustus. Wandel in die tijd eens langs een stadsgracht, bekleed
met hoge. iepen in volle loverpracht, het late zonlicht strijkend langs de fijne
rechte groeven in de zwartgrijze stammen, die vaak iets scheef staan. Kom nog
eens terug in de herfst op een dag dat het licht goed is onder witte wolken.
Dan blinkt de zon over de al geelgeworden iepenbladeren en tovert over de scha-
duwen in het water lichte bewegende vlekken.

Reus
En als in de winter in het noorden een reus ontwaakt, in ergernis en toorn, en hij
stof, blad en takken voor zich uitblaast op de adem van z'n mond, dan orgelt
het in de hoge iepenkronen, waar kontrasterende registers openstaan. Als Thialf's
adem op een stille winternacht bevriest, staat de daaropvolgende zonnige morgen
heel het ragfijne spinsel van de iepenkroon te glinsteren in tegenlicht, ja, kijken
naar de iep is een boeiende aangelegenheid, in alle jaargetijden. Maar, het is met
deze iepen een treurige geschiedenis, een verhaal van wijkende glorie! Een kwaad,
aardige schimmel - in 1932 ontdekt - kan de boom in enkele maanden soms we-
ken, doen afsterven. De ellende is in het jaar 1919 al begonnen. En de versprei-
ding van de ziekte - de iepziekte genoemd - wordt in de hand gewerkt door kevers
die leven in het spinthout van zwakke bomen. ledere aangetaste boom wordt
onmiddellijk gekapt, en ontschorst. Men heeft na decennia's van proefnemingen
geen middel tegen de ziekte gevonden, en evenmin een variëteit kunnen aankwe-
ken, die resistent is. In Friesland zijn de iepen of sterker en minder vatbaar, of
de enkele graden noordelijker verblijf vormen een gunstiger omstandigheid. In
Zeeland en Holland zijn duizenden en duizenden iepen verdwenen en het is dui-
delijk dat men huiverig is voor nieuwe aanplant. Overigens is deze boom echt
thuis in ons land, alsmede in Zuid- en Midden-Europa. Het is een sterke boom,
de stringenste besnoeing, koude, beschadiging, gassen, stof en roet, alsmede rin-
gelrupsen, die hem volkomen kaal kunnen vreten, verdraagt, - uitgenomen de
iepziekte -.

Desalniettemin blijft hel i epehuut ee.n kostelijke, kleurrijke en veelzijdig toepas-
bare aangelegenheid. Zeeuwse boeren wensen enkel icpehouten laadbakken en
zitbanken aan hun landbouwwagens! Vanwege de taaiheid van het hout werd
het vroeger gebruikt voor bakkers- en groentewagens, terwijl het tevens de fa-
voriete houtsoort voor de modelmakers is. Het laat zich bijzonder goed verwer-
ken, spijkeren, draaien en alzowel gutsen, steken en buigen. Van de mooiste
stammen wordt het fraaie fineerhout gesneden; het kernhout is glanzend licht
tot donkerbruin, het spinthout is vuilwit. HENRI VAN DORSTEN
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ZWEM- EN POLOCLUB HOUDT BOSLOOP
De Vordense zwem- en poloclub organiseert zaterdag-
morgen voor het derde achtereenvolgende jaar de Vor-
dense bosloop voor oud en jong. De beide voorgaande
keren trok deze bosloop over de 100 deelnemers.
Men moet deze bosloop zien als een prestatieloop, waar-
bij uit twee afstanden gekozen kan worden t.w. de 3 of
de 5 kilometer. ledere deelnemer ontvangt een herinne-
ring. De start is bij het zwembad In de Dennen.

Forumavond

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Markelo l—Vorden 1; Vorden 2—DEO 2; Witkampers
2—Vorden 3; Oeken 2—Vorden 4; Vorden 5—Steende-
ren 3. Afdeling zaterdag: Vorden 2—SSS-E 5.
SPORTVERENIGING RATTI
Keyenburgse Boys l—Ratti 1; Ratti 2—Baakse Boys 2;
Sp. Brummen 6—Ratti 3. Afdeling zaterdag: Ratti 2—
EGVV 2.

De afdeling Vorden van de Geld. Mij van Landbouw,-
Jong Gelre en de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
organiseren maandagavond l november een forumavond
welke gehouden zal worden in de zaal van ,,'t Wapen
van Vorden". Als onderwerp is gekozen: „De boer en
zijn vrouw in de toekomst".
Het forum bestaat uit de volgende leden: mej. Lubber-
dink, ekon. soc. voorl. van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen; mevr. Bukman, een jonge boerin uit Al-
men; de heer Offereins, agr. soc. voorl. van de Geld.
Mij van Landbouw en de heer G. Bogchelman, bestuurs-
lid GMvL te Vorden. Deze avond zullen de problemen
en de mogelijkheden van de boer en de boerin van de
toekomst ter diskussie worden gebracht. De inleiding
zal gehouden worden door de heer H. Visschers, tweede
sekretaris van de GMvL.

Ledenvergadering
Donderdagavond 28 oktober zal in zaal „'t Wapen van
Vorden" een gezamenlijke ledenvergadering worden be-

van de afd. Vorden van de ABTB, CBTB en GMvL.
De heer H. van Lier uit Oirschot zal dan spreken over
het onderwerp: „De centrale kalveropfok". De heer Van
I .iei- is assistent bij de RLVD van het konsulentschap
Eindhoven en heeft tot taak de centrale opfok van kal-
veren en jongvee te begeleiden. Nu in deze streken de
belangstelling voor een dergelijke wijze van opfokken
van jongvee toeneemt, is dit volgens de gezamenlijke
besturen een geschikte gelegenheid om eens te verne-
men hoe men het in Noord-Brabant doet, waar men de
kalveren al een aantal jaren centraal opfokt.
De kursus varkenshouderij zal worden gehouden in Vor-
den. In zes bijeenkomsten behandelen deskundige
kers de belangrijkste problemen t.w. voeding, gezond-
heidszorg, ekonomie, huisvesting, fokkerij, kruising, af-
zot en integratie. De kursus varkensfokkerij zal of in
Doetinchem of in Zelhem worden gehouden.

OUDERAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL dorp
Donderdagavond 4 november wordt er in de zaal van
,,'t Wapen van Vorden" een ouderavond gehouden van
de openbare lagere school dorp. Tijdens deze bijeenkomst
zal de heer L. Bolk, direkteur van de Stichting School-
adviezen Oost-Gelderland een inleiding houden



De beste kwaliteit
De grootste sortering

1/2 kg GEKOOKTE BIETEN 39

1/2 kg GESN. ANDIJVIE 35

2 kg GOLDEN DELICIOUS 98

Weekend-aanbieding:

mooie azalea 275

Onze specialiteit:

modern bruidswerk !

Uw vakman-bloemist:

Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Weekend-aanbieding:

ZUIVER WOLLEN

Jago sjaals
leuke dessins en ... voordelig.

Normaal 9,95 en 7,95. Dit weekend

ƒ5,95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Reklame !
Vrijdag en zaterdag:

Karbonade 500 gr. 310

Doorregen
runderlappen

Gehakt

Verse worst

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Televisie
ZWART KIJKEN
KLEUR KIJKEN

Kleurentelevisie
56 cm beeld
een eenvoudige bediening,
met goede inruil vanaf

ƒ 1595,00

Zwart/wit televisie
grootbeeld televisie, 61 cm beeld
handige druktoets-lrediening,
met inruil vanaf

ƒ 498,00

C [MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VDRDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND l NOVEMBER

KONTAKTAVOND
EN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 UUR

dat
is pas brommen!

Als je het merkt bij het starten,
voelt bij het rijden, als je het hoort,
ziet en ervaart bij alles watje met
hem doet, kijk dan terloops even

naar het merk. Tien tegen één dat er
„Berini" op staat. Berini van Gazelle.

Dat is pas brommen!

Model VEV 600. Wie/maat 21". Laura-motor.
Extra toebehoren: voordrager, slot, tas en ge-
reedschap. Kleuren: rood, geel, groen en blauw.
Mandje, kilometerteller en beenschilden zijn als
accessoires te leveren. Prijs: f 659,-

berin
VAN GAZELLE

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Jen - Telefoon 1256

Ruime keus in

pantolons
tinneroy
peau de pêche
wevenit
terlenka
helanca

Vlotte modellen in de modekleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Kijk.
Dit zit goed!

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

KIES HET GOEDE MEUBEL, BIJ

MOOIER

WONEN Telefoon 1381

VOOR-OtUW

£04*
^P 'tf l FDIMGKLEDING

Wapen- en Sporthandel

sleedt 4ocltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden

Profijt

aanbieding
Tijdelijk:

10 AFVALZAK-
KEN waarde 1,55

GRATIS
Ter introduktie
van de

AFVAL-
JUMBO

voor het maximaal
benutten van de voor-
geschreven afvalzak-
ken.

Hygiënisch
Sterk en stabiel
Handig

Prijs Afval Jumbo:

ƒ 19,95

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Werk gezocht voor woens-
dag en zaterdag. B. Wen-
tink, Berg-kappeweg 6, Vor-
den, tel. 6893

Te koop: 3-4 nest pracl
duitse herdershonden,
ouders beide te zien. Refe-
renties aanwezig.
J. H. Menkveld, D 83,
gelo G, telefoon

Te koop: Ca 2 ha stoppel-
knollen. Briefjes voor a.s.
zaterdag 14.00 uur bij H. v.
de Mey, Hackfortselaan 2

Te koop: Kinderledikant je;
enige elektro-motoren 3 pk
2 pk en l pk. Van Asselt,
Nieuwstad 9, Vorden

Spaarwee
nog t/m 29 oktober

Tijdens de Spaarweek verstrekken wij
aan iedere nieuwe spaarder (bij een

minimum-inleg van f 10.-) een premie
van f 5.-. Bovendien wordt iedere bezoeker

een aardige attentie aangeboden.

Raiffeisenbank O Boerenleenbank
de bank voor iedereen

Boerenleenbank, Ruurloseweg 70, Kranenburg, Vorden.
Raiffeisenbank, Ruurloseweg 21, Vorden
Boerenleenbank, Bar. v/d Heydenlaan 3, Wichmond
Raiffeisenbank, Dorpsstraat 9, Wichmond.
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UNIEKE ORANJEKALENDER 1972

Zilveren-jubileum-kalender van Pro Juventute

Ten bate van
tal van kinderen,
die extra zorg
nodig hebben.
Een kwestie van
hart tegen hard.

Een kostelijk
bezit. Zowel in
het particuliere
als in het
zakelijke vlak een
treffende attentie.

Naam

Adres

Woonplaats

wenst toezending van
(aantal) Oranjekalenders 1972 met

Nederlands calendarium

en/of

. j j (aantal) Oranjekalendere 1972 met
l l viertalig calendarium:

Engels, Frans, Duits en Spaans

Beide soorten a f 4,75 (bezorgingskosten tot en met
31 oktober f 0,75 extra, daarna f l,—)

Het bedrag is overgemaakt op

POSTGIRO 517400
KALENDERACTIE PRO JUVENTUTE !

STBUS 71 01-AMSTERDAM-TEL. (020) 790949

Geef nu vlug uw
advertentie op voor de

St Nicolaaskrant l Tel 1404


