
Donderdag 22 april 1971
33e jaargang no. 3

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuw stad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Willem
Alexander
4 jaar

Op dinsdag 27 april viert prins
Willem-Alexander al. weer zijn
vierde verjaardag.

Heel goed herinneren wij ons nog
de grote vreugde die overal in het
land waarneembaar was, toen zijn
geboorte bekend gemaakt was.

Hij is nu opgegroeid 'tot een pien-
ter baasje dat ook wel eens on-
deugend kan zijn.
Wij wensen 'hem temidden van
zijn familie, een prettige verjaar-
dag toe.

Gymnastiekver. Sparta
hield goede uitvoering

Gymnastiekvereniging Sparta hield zaterdag haar jaar-
lijkse uitvoering in het Nutsgebouw.
Alvorens met het middagprogramma 'n aanvang werd
gemaakt, deelde voorzitster mevr. Sikkens mede, dat
de inzameling voor de aanschaf van een nieuw vaan-
del f 977,50 heeft opgebracht. Tijdens de Avondvier-
daagse die van 9-12 juni zal worden gehouden, hoopt
Sparta het nieuwe vaandel te presenteren.

Op 3 juli zullen leden van Sparta naar Beekberger,
gaan, om daar vakantie door te brengen in de KNGV
kampweek. Op 23 mei zal in Gendringen een kring-
middag worden gehouden, terwijl de kringmiddag voor
de jeugd zal plaatsvinden op 19 juni te Terborg.
Hierna zette mevr. Sikkens Hermien Flamma, Hermien
Tiessink, Marleen Sikkens, Willemien Rietman en As-
trid Schreuder in het zonnetje voor hun fraaie pres-
taties tijdens de wedstrijden van de Turnkring De
Graafschap. Hierna kwamen 180 kinderen opgemar-
cheerd, waarna de middag werd begonnen met een
vrije oefening voor meisjes.

De kleuters van Sparta stalen ongetwijfeld het hart
van de talrijke aanwezigen, tijdens de zgn. konijnen-
polka, waarbij de kleuters waren voorzien van leuk
aandoende 'staartjes'.
Verder werkten voor de pauze mee de jongens l en
II met resp. oefeningen op balk en brug. De meisjes
zochten het in de vrije oefening en tafelspringen.

Door rumoer in de zaal kwam de oefening van de
meisjes adspiranten aan de balk er niet uit. Nu is
o.i. een programma voor kinderen van plm. in totaal
3 uren teveel van het goede. Gevolg is vaak rumoer
en konsentratieverlies, wat beslist jammer is.
Na de pauze ging LUC Seesing als een echt kam-
pioen verspringen op de schouders. Behalve de kleu-
ters kwamen dezelfde jongens en meisjes ook na de

pauze nog een keer op. Het middagprogramma stond
onder leiding van Gerda Hellewegen, de heer Groot
Wassink en Gerrit Oukes, terwijl mevr. Brandenburg
voor pianobegeleiding zorgde

Zaterdagavond was het de beurt aan de oudere le-
den die een vlot programma van 19 nummers afwerk-
ten. Alvorens dit festijn een aanvang nam werd Ger-
da Hellewegen door mevr. Sikkens gehuldigd, daar
zij als eerste was geëindigd bij onderlinge wedstrij-
den van de Turnkring De Graafschap.

Verder werden welkom geheten het ere-lid de heer
Lettink en de heer Brinks als afgevaardigde van de
Lochemse Gymnastiekvereniging.
Het programma begon met een leuk gebrachte vrije
oefening van de meisjes 3a en b, gevolgd door de-
zelfde meisjes met een oefening aan de lage brug.
De meisjes adspiranten die 's middags niet 'uit de
verf' kwamen, maakten samen met de dames deze
moeilke onderdelen prachtig af.

De heer Gerrit Oukes die dit jaar voor het eerst de
leiding heeft bij de jongens zag zijn pupillen een zeer
goed gebrachte oefening tafelspringen brengen.
Uit het programma na de pauze memoreren wij een
oefening op de lange mat van de dames en meisjes-
adspiranten, het nummer tafelspringen van de heren
en de dames alsmede de oefeningen aan de brug
ongelijke leggers van de dames en de adspiranten.
Het programma werd afgesloten door de dames met
een leuke lintoefening.

Na afloop mochten mevr. de Gruyter en de heren
Groot Wassink en Gerrit Oukes, alsmede Gerda Hel-
lewegen een enveloppe met inhoud in ontvangst ne-
men. Voor pianiste mevr. Brandenburg en mevr. Gr.
Wassink waren er bloemen.

Nieuws van
de kerken

Zangdienst
Zondagavond 25 april om 7 uur is er weer een zang-
dienst in de Hervormde Kerk, uitgaande van de Her-
vormd Gereformeerde Zangdienstkommissie.

In deze dienst zal medewerking verlenen de zangeres
Heleen Steenbergen uit Halle. Voorganger in deze
zangdienst is ds J. B. van de Sijs, Ger. Predikant te
Warnsveld.

Het thema van de prediking is 'de triomf van Gods
Genade'. Het orgel zal worden bespeeld door de heer
D. Woudstra.
Wij nodigen een ieder hartelijk uit deze dienst bij te
wonen, (zie advertentie).

BEJAARDENMIDDAG VAN DE

A.R.P.
In het zaaltje achter de Ger. Kerk organiseerde de
Anti Revolutionaire Kiesvereniging een bejaardenmid-
dag. Wegens ziekte sprak niet het Tweede Kamerlid
Aantjes doch de heer Wildeman uit Winterswijk.

Spreker benadrukte, dat wij de belangrijkste verkie-
zing sinds jaren tegemoet gaan, omdat de Christe-
lijke partijvorming nu waargemaakt zal moeten wor-
den.

BEJAARDENPROBLEEM

Op deze middag kwam in de eerste plaats het be-
jaardenprobleem uitvoerig ter sprake. Als een groot
bezwaar van de Bijstandswet werd gezien dat deze
gemeentelijk geregeld is.

Er was een zeer geanimeerde diskussie, waarbij op
verschillende persoonlijke problemen ingegaan werd.

Uit Suriname
L.S.

Alalapadoe, 9 mrt 1971

Vanuit een regenachtig Alalapadoe weer een verhaal
over ons werk. Hoeveel het hier regent hebben we
aan den lijve ondervonden. Op een dertigtal meters
van de rivier hadden we een 40-tal kokosnoten neer-
gelegd, die daar kiemen moesten om dan later in het
dorp uitgeplant te worden.
Meestal ga ik eke dag even kijken. Gisteren ging ik
dus ook weer en tct mijn grote verbazing en schrik
dreven alle kokosnoten in het water. Door de vele
regens van de lartste tijd, was de rivier via een gleuf
bij de noten gekomen.
Al ploeterend, het w iter kwam tot boven mijn knieeën,
hebben we de noten bij elkaar gehaald en ze op een
veiliger plaats geplant. Vooral de indianen hebben
om zoiets plezier.

Naast kokosnoten zijn er nog meer vruchtbomen die
we uit de pit proberen te kweken. Van zuurzak, een
groene stekelige vrucht, met slijmerig vruchtvlees,
hebben we 55 plantjes in de kwekerij. Met andere
vruchten zijn we nog aan het experimenteren. Manje,
een vrucht die in Nederland ook te krijgen is, is er
o.a. ook bij.
Deze week is de eerste paal voor het geitenhok 'ge-
slagen'. Van het geld van de aktie Paksu kunnen we
dit projekt betalen. Van de negen aan te schaffen
geiten zijn er al zes gekocht; zodra het hok klaar is
worden ze ingevlogen.

De geiten worden op een zgn. roostervloer gestald.
Ze mogen niet los rondlopen of aan 'tuur' omdat er
dan gevaar is voor een maagdarminfektie.
Een paar indiaanse jongens zullen verantwoordelijk
zijn voor de verzorging. De indiaanse jongens die zelf
een tuintje hebben en waarover we al eerder hebben
geschreven, hebben hun eerste groente geoogst.
Bonen koken hebben ze snel geleerd en de tuintjes
drijven ze nu bijna geheel zelfstandig, alleen is het
moeilijk ze te leren zaad te bewaren omdat weer te
kunnen uitzaaien.
tDok hadden ze veel korr^Bnmers waar ze gek op
zijn. Een van hen had er^yjhter zoveel, dat hij en
zijn vrouw ze niet op konden en toen was Adetina

• m om ze voor 20 et aan de zendeling te verkopen
Inmiddels is ook een onderwijzeres (Feikje Brouwer)
gearriveerd. Binnenkort zalzl'. met een school begin-
nen. Het lesprogramma z^Haast lezen en schrijven
ook onderwerpen als wevenT pijl en boog maken en
hygiëne bevatten. Waarschijnlijk ga ik me bezig hou-
den met een schooltuin en Ria wil een kleuterklas
beginnen. Zoals u ziet, er ligt weer genoeg werk te
wachten.

Zondag is het dan Pasen 1971, ook in Alalapadoe, we
gaan naar de kerk en er wordt samen gegeten. Zo
vieren we samen het feest van Jezus overwinning op
'de dood, want hij is voor ons allen, indiaan, blanke
of wat voor huidskleur dan ook, uit het graf verre-
'zen.

Vanuit Alalapadoe, de hartelijke groeten van
Jan, Ria en Arjanne Lenselink

ledere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

22 april Ringvergadering Hervormde
Vrouwengroepen

22 april KPO lezing van dr. Luilofs

22 april Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

23 april Feestavond gymnastiekvereniging
Sparta en zwem- en poloclub
Vorden

24 april Beatclub Turn in zaal Schoenaker
Kranenburg

25 april Zangdienst in de Herv. Kerk

25 april VAMC De Graafsc'haprijders
PCC-rit (oriënteringsrit)

26 april EHBO-oefenavond
28 april Weekmarkt

28 april NVEV in zaal Concordia Hengelo
8 mei Avondwandeling Kranenburgs Belang

10 mei EHBO-oefenavond
11 mei Ledenvergadering N C VB

15 mei Uitvoering Nutsblökfluit- en
melodicaclub

19 mei Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
20 mei Voetzoektodit Vordense Honden

Club vanaf café Schoenaker te
Kranenburg

29 mei Beatklub Turn zaal Schoenaker
9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse

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

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdienste

ZONDAG 25 APRIL 1971

Hervormde kerk
10.00 uur Ds J. C. Krajenbrink
19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst

Ds v.d. Sijs uit Warnsveld

Het lied van de week-zondag:
25 april: psalm 84:1

Kapel Wildenborch
10.00 uur Ds J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur Ds J. B. v.d. Sijs te Warnsveld
19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst in de Ned. Herv.

Kerk, voorg. ds J. B. v.d. Sijs, Warnsveld

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
l c H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr De Vries, telefoon (05752) 1288
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
yehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Ansje, dochter van G. J. Hulshof en W. J.
Ruumpol; Gerjan Thomas, zoon van G. van Zeeburg
en A. J. Janssen; Hans, zoon van H. W. ten Pas en
J. H. Pasman.

Ondertrouwd: A. J. R. Linnenbank en H. R. G. Hegen-,
F. J. Barink en G. T. G. Hummelink.
Gehuwd: Geen.

Overleden: Hendrik Gerrit Bargeman, 13 jaar; Caro-
lina Aleida Maria Sanders, 85 jaar, weduwe van B. H.
Mullink.



*

SUPiRMARKT
presenteert :

Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

SLAVINKEN
3 stuks 98

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

HACHEEVLEES
300 gram 178
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram 378

RUNDERLAPPEN
500 gram

HAM

ZURE ZULT

BOERENMETWORST

LEVER

150 gram 99

150 gram 59

150 gram 89

100 gram 79

FRAMBOZEN-BESSENWIJN
met brandewijn literfles nu

MAYONAISE
Duyvis tube van 84 voor 69
SOEPBALLETJES
2 blikjes van 156 voor

HARING IN TOMATENSAUS
ovaal blik nu voor 89
CHOC. PASTA
jampot deze week 89
SLAOLIE
grote fles van 139 voor 119
MARGARINE
voll. gevitamineerd 4 pakjes 119

Literfles Pico

MAGERE

CHQC. MELK

van 98 voor

79

Literfles
Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

75
elke 2e fles

35

Classe Royal
BIER

12 Euroflessen

in handige
doos voor

595

Flesje

KARVAN

CEVITAM

van 191 voor

169

Mooi colaglas

MOSTERD

deze week

69

NIEUW ! !

Sherry
IN BLOKVERPAKKING

(i
LITERPAK NU VOOR

Heerl. koekje

BOKKE-

van 105 voor

Lekkere

SPIJS-
BROODJES

5 stuks

van 159 voor

119 75

Grote zak vol

KATJES-

DROP

geen 98
maar nu

79

Div. smaken

dessert

INSTANT
PUDDING

4 pakjes

99

BIJ AANKOOP VAN 2 TUBEN

PRODENT

tandpasta
l KILOGRAM

suiker
VOOR SLECHTS

25
FLEURIGE KLEUREN

Stofdoeken
3 STUKS NORMAAL 225 NU VOOR 169

2 zakjes Knorr

kippe-,
tomaat- of

champignon-
soep

van 132 voor
109

met gratis
stripboekje

Miss Kira

HAARLAK

van 325 voor

225

met gratis

l flesje haar-

versteviger

3/4 literpot
HAK BRUINE

BONEN
tijdelijk 108

elke 2e pot
bovendien

98

VRUCHTEN
GRIES

met veel
vruchtjes

nu 2 zakjes

80

Jampot vol

heerlijke

BLOEMEN-
HONING

nu slechts

99

PRIMA BANANEN

MALSE SLA

RABARBER

CITROENEN

GOLDEN DELICIOUS

PANKLARE ANDIJVIE

kg 98

2 kroppen 79

kg 69

4 stuks 49

2 kg 169

500 gram 59

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

45
PALMOLIVE TOILETZEEP
4 stukken van 180 voor 14O
BLEEKWATER
literflacon normaal 81 nu voor

ARDITA LUIERS
15 in een pak 150 elk 2e pak 98
POTGROND
grote zak 49 elke 2e zak

Zolang de voorraad strekt
6 KOP EN SCHOTELS

voor

KOFFIEFILTERZAKJES
pak no. 6 98



Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

ANSJE
G. J. Hulshof
W. J. Hulshof-

Ruumpol
Jan
Wim

Vorden, 14 april 1971
Zutphenseweg 90

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

Gerjan Thomas
Wij noemen hem

TOM
G. van Zeeburg
A. J. van Zeeburg-

Janssen
Vorden, 15 april 1971
Ruurloseweg 15

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

HANS
H. W. ten Pas
J. H. ten Pas-Pasman
Rob

Vorden, 20 april 1971
Staringstraat 4

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bloemen, ca-
deaus of anderzins, aan hen
die ons 55-jarig huwelijk
voor ons onvergetelijk heb-
ben gemaakt.

H. J. Rothman
J. Rothman-

Pols voort
Vorden, april 1971
,,De Wehme"

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
Te koop: Twee gaskachels
(l haard 6200 cal.; l bijzet-
kachel 3000 cal.).
Th. Wieggers, Het Hoge 25
Vorden 's avonds na 18.00 u.

Te koop: Wandelwagen en
een kinderwagen.
Storm van 's Gravenzande-
straat 5, Vorden

Te koop: Afgekalfde MRIJ
vaars. G. J. Steenblik Del-
den Vorden

Thuiswerk.
Wie heeft voor mij typewerk
of administratiewerkzaam-
heden. Inlichtingen bureau
Contact

Verhuur
vorkheftruck

met chauffeur.
Hefvermogen 3000 kg
Hefhoogte 2,75 meter

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Wie heeft onze zwart-witte
poes gezien ?
Milko en Romy Roodnat
't Jebbink 27

Bij afbraak te koop: PIm.
1400 mulder pannen, groot
raamkozijn en verdere af-
braak.
E. te Velthuis, H. van Bra-
merenstraat 8 Vorden tel.
1795

Verloren in omgeving Med-
lerschool-Onstein: Plastic
mapje met 18 vulstiften.
Han Wesselink, Eikenlaan
23, Vorden

Te koop: Eetaardappelen bij
B. Besselink, Kerkhoflaan 9

Te koop: 2 dragende BB NL
zeugen aan de telling 2e
worp. G. Vliem, Waarlew. 4
Vorden

Te koop: Slachtkuikens.
Weenk op Weenk Linde
Vorden

Te koop: 2 pers. spiraalma-
tras i.g.st. en een kinderwa-
gen, hoog model.
Inlicht, bureau Contact

/iet u liet ook zo ?

Lijst 3 - Geertsema

A. W. MEENINK
<E en

H. A. MEENINK-LUBBERS

/iVIN^4NXi\̂ lN/»^»NX*N/»N/IX^4\X4N/fv

Op maandag 26 april a.s. hopen onze ge-
liefde ouders hun 25-jarig huwelijk te
herdenken.

>

Hun dankbare kinderen.

< >i< >
o
< >

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel \
Bakker te Vorden.

jOp 14 april overleed onze lieve kleinzoon en neef

HARRY BARGEMAN

op de jeugdige leeftijd van 13 jaar.

Opa en oma Bargeman

Neefjes en nichtjes

Vorden, april 1971
Stationsweg 33

Vorden, april 1971

VKXWKXX^^

XXXKKXVI^^

Op maandag 26 april hopen wij met onze
kinderen ons uitgestelde 25-jarig huwelijk
to herdenken.

Il> M. REGELINK
H en
§ A. B. REGELINK-TIESSINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

É Vorden, april 1971
l Deldensebroekweg 2

Japonnen en pakjes dragen
iat kan iedere vrouw!
Maar maken dat is een vak.

Meisjes

i!! E

kom dat bij ons leren, je zult er-
varen hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken
?n inlichtingen vragen bij:

j J. G. VEDDEKS

Op dinsdag 27 april hopen wij ons gouden
huwelijksfeest te vieren.

en
> M. VEDDERS-BOEKKIGTEK

ij
Gelegenheid tot feliciteren des namiddags
van 15.30 tot 17.00 uur in café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, april 1971

Confectie-
bedrijf LAMMERS

Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708

Heden overleed onze lieve kleinzoon en neef

HARRY BARGEMAN

op de nog zo jeugdige leeftijd van 13 jaar.
Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
ons allen is geweest.

Opa en oma Nijenhuis
Ooms en tantes
Neefjes en nichtjes

Vorden, 14 april 1971

Reuzen reklame

Panty Nylons
f2,98TIJDELIJK

3 PAAR

In kleuren
TIJDELIJK
3 PAAR f3,98

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Op vrijdag 30 april
(Koninginnedag)
zijn onze kantoren
de gehele dag

GESLOTEN
De avondopenstelling wordt verschoven
naar donderdag 29 april

Amro-Bank
Boerenleenbank
Nutsspaarbank
Raiffeisenbank

Elk 5e flesje Spar pils GRATIS

HAANTJE a 900 GRAM 299

2 DOOSJES ERDAL SCHOENCREME van 112 voor 99

4 PAKJES SPAR MARGARINE 169

150 GRAM HAMKAAS 95

Bij 500 grams pak Royal koffie a 328
flesje koffiemelk GRATIS

MILKY WAY 5-PACK 89

BLIK UNOX RUNDVLEESRAGOUT van 208 voor 179

100 GRAMS TABLET CHOCOLADE 59

2 KG GOLDEN DELICIOUS . . . 1 9 8

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP.

supermarkt
Zutphensewcg 41 Telefoon 1281

Betonramen
beton roosters

vele afmetingen.

Nu goedkoper dan ooit.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Wegens familiefeest
ZATERDAG 24 APRIL

DE GEHELE DAG

gesloten
Foto Dolphijn
Kerkstraat - Vorden

Vordenaren!
Stem
VORDENS!

No 6 van Lijst 10

Openheid in
's lands vergaderzaal
J. W. M. Gerritsen

Binding-Rechts
list 10



WITGOED AANBIEDINGEN
Esta 420 Itr diepvriezer dcmonstratiemodel ƒ 699,—
Esta 300 Itr diepvriezer met levensmiddelen-

UIT pakket ƒ 699,—
VOORRAAD Esta 420 Itr diepvriezer met levensmiddelen-
BIJ DE pakket ƒ 899,—
VAKMAN ! Esta 185 Itr koel- en 40 Itr diepvrieskast ƒ 580,—

Esta 220 Itr koel- en 55 Itr diepvrieskast ƒ 699,—
2 sterren koelkast —18 graden 175 liter
van ƒ 439,— ƒ 399,—
2 sterren koelkast —18 graden 200 liter

IÏIJ AL UW van ƒ 535,— ƒ 429,—
KONTANTE 140 Itr tafelmodel koelkasten vanaf ƒ 249,—
AANKOPEN Zanker half uut. wasmachine 4 kg met inruil ƒ 448,—
GRATIS Zanker halfaut. wasmachine 5 kg met inruil ƒ 678,—
SWV-ZEGELS Miele volautomaten 5 kg droogt goed met inr. ƒ 1170,—

Philips CC 1000 5 kg nieuwste model
droogt even goed als de beste centrifuge ƒ 1299,—

Nog enkele Erres slede-stofzuigers met zware motor ƒ 119,—
Cassetterecorders kompleet vanaf ƒ 149,—
Erres cassetterecorder van ƒ 206,— nu ƒ 169,—
Spoelenrecorders Philips, (Jrundig en Telefunken ZEER BILLIJK !
Dual Hi-Fi platen wisselaar 2 x 10 watt met boxen ƒ 839,—
Televisie-apparaten 61 cm met aut. bedieningen vanaf ƒ 598,—
Kleurentelevisie-apparaten met inruil ƒ 1895,—
Haardroogkappen met vloerstandnard vanaf ƒ 49,75
Ruime sortering transistorradio's en tafelradio's met in alle afdelingen
voortdurend speciale aanbiedingen.

Eliesen
BAAK — TELEFOON 264

Met eigen service,
en al meer dan 35 jaren !

A.R. Evangelische Volkspartij

Veilig

Duidelijk
Betrouwbaar

Mr B. W. Biesheuvel

bij aankoop van een kamer
r// GOUDSMIT-HOFF BEHANG ™

échte
rennerspet of fotokaarten
vandegoudsmit-hoff ploeg

en cees pellenaars.

dealer- donateur

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

Voorjaar!
Tijd voor automatische

weidepompen en
pompboringen

Wij maken u er op attent dat wij GEEN

weidepapieren
meer verzorgen aangezien wij geen elektrische installatiewerkzaamheden
meer verrichten.

Gezamenlijke

ZANGDIENST

Voorganger:

Thema:

Organist:

Zondag 25 april in de Hervormde
kerk te Vorden, aanvang 19.00 uur.

Ds. J. B. van der Sijs

„Triomf van Gods
genade"

De heer D. Woudstra

Tevens medewerking van de zangeres
mej. Heleen Steenbergen uit Halle.

Uw interieur
uw eigen
wereld!

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

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

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. ontbijtspek

I
200 gr. boterhamworst
200 gr. gebraden gehakt
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

I
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Nolanda

Mini Panty's
TIJDELIJK

2 STUKS

Moderne kleuren

TIJDELIJK

2 STUKS

f2,98

f3,98

RAADHUISSTR.. VORDEN

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Zowel voor de afdeling

ijzerwaren, huishoudelijke art.
alsmede voor ons

ijzermagazijn
zoeken wij

MAGAZIJNBEDIENDE
in de leeftijd van 17 tot 45 jaar die gaarne wil mee-
werken om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen.

Geboden wordt zeer afwisselend werk in modern inge-
richte magazijnen voorzien van vele hulpmiddelen waar-
door veel sjouwwerk wordt voorkomen.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur en
op maandagavond van 7-8 uur
stellen wij u in de gelegenheid te informeren naar de
arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen tel. (05750) 5551, vragen naar toestel 353
de heer De Maag.

REESINK HAVENSTRAAT 7 /i i i

SIMCA1000 MJJ¥©mMO!©[H]
Modern autorijden in het steeds drukkere verkeer. Een
populaire Simca 1000 met een semi-automatische
transmissie, leverbaar in twee uitvoeringen. Bij elke
wegverandering en elke verkeerssituatie steeds de
meest doelmatige overbrenging. Een fijne handzame
vierdeurs automobiel voor veiliger rijden met een
groter rijcomfort. Simca. . .grenzeioos goed !

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G. RAGr ER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

Op 28 april
MAG u kiezen!

Nog liever op al die
andere lijsten
dan wegblijven!

Beter is echter
kiezen voor lijst 10

Binding-Rechts
Lijst 10



Donderdag 22 april 1971

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 3

Vordense Bosloop sukses
Zaterdagmoren organiseerde
de Vordense zwem- en polo
klub voor de tweede maal 'n
bosloop waaraan door 116
personen werd deelgenomen.

Het bestuur van de zwemklub
oen porkours uitgozet van :

3 km en één van 5 km. Er j
bestond de mogelijkheid om
deel te nemen nan de pres-
tntieloop of aan de wedstrijd.
Van de deelnemers, die af-
komstig waren uit o.a. Doetin-
chem, Vordsn, Nijverdal, Zut-

men er ca 40 deel
de wedstrijd en de ove-

rigen ann • de prestatieloop.

De strijd bij de 3 km trok 12 deelnemers. Met ruime
voorsprong werd 1 van Haren uit Ruurlo, 2 ten Plate
Lichtenvoorde, 3 Ruessink uit Steenderen.
Bij de 3 km voor dames werd 1 Wittenberg uit Almen
2 Manschot uit Lichtenvoorde, 3 Krabbenborg even-
eens uit Lichtenvoorde.
De jongens tot 15 jaar hadden ook 3 km af te leg-
gen, waarbij de uitsag was 1 van Leeuwen uit Neede
2 Bergervoet uit Keyenborg, 3 Schede uit Zutphen
Bij de 5 km voor heren werd Nass uit Didam eerste,

U ziet hier de winnaar bij de
wedstrijd van Haren uit Ruur-
lo juist de finish passeren.

2 van Haren uit Ruurlo, 3 Groot Jebbink uit Vorden.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de heer
de Gruyter.

Alle deelnemers (wedstrijd en prestatie) ontvingen
van de zwemklub een vaantje.

Het ligt in de bedoeling dat deze bosoop, op het
fraaie terrein achter het zwembad 2 maal per jaar
zal worden gehouden en wel voor de aanvang van
het zwemseizoen en direkt er na.

De niéuwe zomerpostzegels, uitgifte 20 april tot 5
juni, zijn voor het grootste deel ontleend aan beeld-
houwkunst uit de 15e eeuw; 4 houten beeldjes van
onbekende meesters uit Nederlands musea: Joachim
en Anna uit het Rijksmuseum in Amsterdam, Johannes
de Doper en de Schriftgeleerden uit het Gemeente-
museum van Arnhem, de Apostel Paulus uit het Aarts-
bisschoppelijk Museum te Utrecht en Anna-te-Drieën
uit het Maastrichtse Bonnefantenmuseum.

De serie van 5 postzegels begint met een zegel die
gewijd is aan het 50-jarig jubileum van het werk der
Volksuniversiteiten. Daardoor is een serie ontstaan
die uitdrukking geeft aan
kuituur van vandaag en gisteren.

Zomerzegels hebben een toeslag boven de frankeer-
waarde en dat extraatje komt ten goede aan een heel
pakket van goede doelen, fondsen en verenigingen
die zich het lot aantrekken van gehandikapten, zie-
ken en bejaarden, zich inspannen voor kindertehuizen
voor jeugd- en gemeenschapswerk, voor ondersteu-
ningsfondsen en organisaties die meer levensvreugde
willen brengen onder mensen die dat beetje méér
best kunnen gebruiken.

WAAR IS HET VOOR?

De opbrengst wordt uitgekeerd aan landelijke en de
plaatselijke instellingen. Hoe groter de verkoop aan
zomerzegels in een provincie is, hoe meer geld er
voor die provincie beschikbaar komt. Nadere inlich-
tingen geeft het foldertje 'W^MS het voor en wat doe
ik ermee?' dat door de placTCselijke komité's koste-
loos wordt verstrekt.

Wie van de korte verkooptijd gebruik maakt zich deze
bijzondere postzegels aan te schaffen, doet daarmee
een heel goed werk,

ZOMERZEGELS BRENGEN LEVENSVREUGDE!

Er zijn ook prachtige gekleurde prentbriefkaarten van
de vier beeldjes te koop. Met deze kaarten en met
de mooie zegels doet u uw vrienden en relaties, ook
in het buitenland!, zeker een groot genoegen.

Een serie prentbriefkaarten kost ƒ 1,20 een serie
postzegels ƒ 2,-. Er zijn dus 5 zegels 15(een 10) et,
20 (en 10) et, 25 (en 10) et, 30 (en 15) et, 45 (en 20)
et. De postzegels zijn natuurlijk verkrijgbaar aan de
zegelloketten van elk postkantoor.

KOT 4 WERD KAMPIOEN

De kampioensploeg van KOT 4 van links naar rechts B. Nijenhuis, W. Zuurveld, G. v. Hunen, W. Golstein

In café Klein Hekkelder te Vorden heeft KOT 4 een
zeer gelukkige thuiswedstrijd gespeeld. Het werd na-
melijk op het groene thuislaken kampioen in de derde
klasse C van de KNBB afdeling Zutphen door een
klinkende 9—O overwinning op Poorte 2.
KOT moest met 7—2 winnen om kampioen te worden.
Bij een overwinning van 6—3 of minder zou de Pauw
2 kampioen geworden zijn. De Pauw 2 was namelijk
uitgespeeld.
Vol spanning keken de toeschouwers naar de belang-

rijke wedstrijd. Na afloop feliciteerde de heer J. Lie-
vers, voorzitter van de KNBB afdeling Zutphen, de
kampioen en voorzitter Remmers van KOT volgde met
vreugde dit voorbeeld.
De gedetailleerde uitslag was als volgt: W. Zuurveld
—G. van Beek 77—77 en 77—59; W. Golstein 69—69
en W. Reiman 62—59; B. Nijenhuis 77—77 en Ver-
meulen 62—27; G. van Hunen 77—77 en G. van Beek
77—68.

KOT1
'n waardig
kampioen
driebanden

Het 1e team van KOT heeft de titel driebanden van
het distrikt Zutphen en Omstreken behaald.
Dat hun het kampioenschap verdienden, bleek wel
op de laatste avond uit de 7-0 zege op De Poorte 1
uit Zutphen.

De uitslagen waren:
Klein Hekkelder (KOT) 25-25, de Boer (De Poorte)
25-16, Pardijs (KOT) 25-25, Wisseborn (De Poorte)
25-18, Wijnbergen (KOT) 20-20, Klaassen (De Poorte)

Op de foto het kampioensteam. Van
links naar rechts de heren Wijnber-
gen, Klein Hekkelder en Pardijs.

20-15. Gem. moyenne: Klein Hekkelder en Pardijs
beiden 0,73, 34 beurten, 25 caramboles, wat in de
biljartsport zeer goed te noemen is.

De kampioenen kregen bloemen van De Poorte.

Voorzitter Lievers van het distrikt overhandigde de
beker en sprak er zijn genoegen over uit, dat deze
trofee nu eens niet, zoals die van de 1e en 2e klasse
libre, naar Voorst, maar naar Vorden ging.

Overname
schoenhandel
Me'; ingang van 23 april zal de heer H. Smeets het
„Schoenenhuis Jansen" overnemen. De ruim 40 jaar
bestaande zaak, welke reeds geruime tijd door de
heer Smeets (schoonzoon) werd voortgezet zal nu
officieel overgenomen worden van mevrouw J. F. C.
Jansen-van Blokland.

De uit Limburg afkomstige heer Smeets blijft zijn ge-
boortestreek getrouw door als originele openings-
aanbieding een Limburgs^Baai cadeau te geven bij
een besteed bedrag van ^?5,—. Deze uitermate lek-
kere vlaai zal dan cok voor de Vordenaren een wel-
kome afwisseling zijn op de Vordense koek.

Mevrouw L. Smeets-Jansen is voor Vorden zeker geen
onbekende en samen meekaar man zullen zij onge-
twijfeld de bekende naam^m „Schoenenhuis Jansen"
hoog houden. Wij wensen hen veel sukses.

Beatclub Turn
Beatclub Turn in de Kranenburg heeft voor zaterdag
24 april een bekende groep uitgenodigd. In zaal
Schoenaker zal dan optreden CCC Incorporation.

Deze topgroep, bekend van radio en televisie, heeft
als enige Nederlandse groep mogen optreden in VP
RO-Picknick. Dat bewijst wel de muzikale kwaliteiten.
Hun stijl is country and western, folkmusic en blues.

Veel nummers worden gespeeld in de stijl van San-
tana en Jefferson Airplane. CCC Incorporation be-
speel1: vele instrumenten waaronder viool en piano.
Hun nieuwste LP is „Our fathers children".

'In de Dennen'
Onder voorzitterschap van burgemeester Van Arkel
werd in zaal Bakker een ledenvergadering gehouden
welke slechts matig was bezocht.

Na een kort welkomstwoord verkreeg sekretaris Ket-
telarij het woord voor het houden van zijn jaarverslag.
Hieruit bleek dal: de kaartverkoop vergeleken bij 1969
in het verslagjaar belangrijk was achtergebleven. Aan
volwassenen werden 12568 (1969 18048) kaarten ver-
kocht, aan kinderen 14291 (19473). Het aantal abon-
nementen bedroeg 3508 (3643). Het totaal aantal be-
zoekers aan het zwembad bedroeg 161216 (164129).

Ook financieel was er een nadelig saldo, waardoor de
prijzen in 1971 verhoogd dienden te worden. Vervol-
gens komt het zwembad dit jaar voor grote uitgaven
te staan in verband met herstelwerkzaamheden aan
hè': bad en aan de glijbaan.

De woning van badmeeote, Verstoep, alsmede de
verbetering van de entree is inmiddels gereed geko-
men.

Het bestuur hoopt weer op een seizoen met mooi
zomerweer zodat weer veel bezoek mag worden ver-
wacht De voorzitter dankte de badmeester en zijn
assistenten voor het vele werk in dienst van het bad
gedaan.

Waterpolo
In een van de laatste wedstrijden in een binnenbad
kwamen de dames van Vorden in het Diekmanzwem-
bad te Enschede uit tegen Wheustag 2 uit Hengelo O.
Vorden kwam in deze wedstrijd volledig uit.

Direkt na de afworp nam Vorden reeds de leiding
toen een fraai afstandsschot van Jet Smit de roos trof.
De vreugde was van korte duur want even later tastte
de Vordense defensie mis, hetgeen door Wheustag
goed werd afgestraft 1—1. Vorden maakte toen een
paar benauwde ogenblikken door aangezien de da-
mes uit Hengelo sneller waren. Uit één der Wheustag-
aanvallen scoorde de rechtsvoor het tweede doelpunt.

De Vordense aanvalsters hadden weinig geluk met
schieten en met name mevrouw Van Dijk en Jet Smit
zagen verschillende ballen naast of over het Henge-
lose doel gaan. Toch slaagde Vorden er in de balans
in evenwicht te brengen toen een goed door Truus
Oonk genomen corner door Jet Smit werd afgerond
2—2. Vlak voor de rust werd het 3—2 voor Wheustag
door een doelpunt van de midvoor.

Na de rust kreeg Wheustag nog meer vat op het
Vordense spel. Gerda Hellewegen in het Vorden-doel
verrichtte enkele fraaie reddingen maar kon toch niet
verhinderen dat de Hengelose dames de stand tot
6—2 opvoerden. Vlak voor het eindsignaal gelukte
het Jet Smit de stand op 6—3 te brengen, met welke
stand ook het einde van deze wedstrijd aanbrak.
Op 17 mei wordt de return gespeeld in Vorden.

Voor de winterkompetitie speelde het eerste heren-
zevental van Vorden zaterdagavond in Apeldoorn te-
gen AZC 2.

Vorden kwam in deze ontmoeting wel zeer slecht uit
de „startblokken" want de Apeldoorners zetten met-
een een fel offensief in, waartegen Vorden voorlopig
niet opgewassen bleek. Het duurde dan ook niet lang
of AZC had een op het oog komfortabele 2—O voor-
sprong opgebouwd. Het Vordense team kwam echter
uitstekend terug en het was Rudi Eggink die met een
afstandsschot de stand op 2—1 bracht. Vlak voor de
rust gelukte het De Beus om uit een pass van S. Go-
tink de balans in evenwicht te brengen 2—2.

Na de rust werd er door beide ploegen fel voor de
overwinning geknokt. Halverwege de tweede helft
bracht AZC de stand op 3—2. Even later werd De
Beus uit het water gestuurd. De Vordense defensie
wist echter van geen wijken. AZC wist van de nu-
merieke meerderheid dan ook geen gebruik te ma-
ken. De Beus, nauwelijks terug in het water, scoorde
uit een snel genomen vrije worp van Elbrink de ge-
lijkmaker 3—3. Vorden ,,rook" de overwinning, trok
naar voren, maar maakte toen in de defensie een paar
lelijke fouten die door AZC tweemaal achtereen goed
werden afgestraft 5—3.

De heren 2 van Vorden behaalden in Apeldoorn een
verdienstelijk 3—3 gelijkspel tegen de Berkel 1 uit
Lochem, welke ploeg al gauw een O—2 voorsprong
nam. Nog voor de rust scoorde De Beus tegen 1—2.
Na de pauze trof Sikkens met een hard schot de
paal. Even later was het wel raak toen Sjakie Gotink
vrij op kon zwemmen 2—2. Een fout in de Vordense
achterhoede betekende even later 2—3 voor de Ber-
kel. Een paar sekonden voor tijd bracht De Beus de
eindstand op 3—3.

De Vordense meisjes die slechts met 6 speelsters
konden uitkomen, verloren met 3—O van WZC A uit
Wijhe.

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!



WfflJEIW
Voetbal

Ratti won
Ratti heeft in de eerste ronde van de GVB beker
een benauwde overwinning behaald op Longa 3 1-0.

Ratti trok fel ten aanval doch schoten van Huitink en
Schoenaker misten doel. Aan de andere kant bleef
de Ratti defensie goed overeind.

Na rust trof een kogel van Lichtenberg de lat. Het
leek er hierna op dat het 0-0 zou blijven, doch een
fout van de centrale verdediger (terugspeelbal nadat
de keeper het doel had verlaten) was er oorzaak van
dat Ratti toch nog een kleine overwinning van 1-0
behaalde.

Ratti 2 slaagde er eveneens in om de 2e ronde te
bereiken door een 2-0 overwinning op Mariënvelde.

Ook Vorden won
Voor rust had Vorden tegen Neede 3 de wind mee
en hadden zodoende enige scoringskansen. Een doel-
punt van Buunk werd wegens offside afgekeurd en
Hengeveld schoot tegen de lat. De tegenaanvallen
van Neede waren beslist gevaarlijk, doch de afwer-
king liet ook hier te wensen over.

Na rust liet de Vorden-voorhoede het afweten, be-
halve Koster (ingevallen voor Bloemendaal) die van
goede wil bleek.

In de voorlaatste minuut werd het 1-0 door Nijenhuis
die een fout van de keeper afstrafte. Even later werd
het 2-0 door de goed spelende Koster.

Vorden 2 is uitgebekerd door thuis met 2-1 te ver-
liezen van RKZVC 2. Vorden 3 gaat over naar de
volgende ronde door een 2-1 overwinning op Wilhel-
mina 3. Vorden 6 kon het tegen Witkampers uit Laren
niet bolwerken en verloor met 4-0.

Het programma van de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor a.s. weekend als volgt uit:
Vorden 1—Vios 1; Deo 2—Vorden 2; Vorden 4—
Gorssel 2; Vorden 3 speelt een oefenwedstrijd tegen
het 6e elftal.

Dammen

DCV in finale
Ondanks het feit dat DCV het moest stellen zonder
Smeenk, Nijenhuis en Wassink, is het hun toch ge-
lukt om door te dringen tot de finale van het viertal-
lentournooi dat het distrikt Oost van het gewest Gel-
derland der KNDB organiseerde.

DCV won nl. met 5-3 van UDC uit Ulft. Dimmendaal
won zijn partij, Wiersma, Oukes en A. Wassink be-
haalden remise. In de finale komt DCV uit tegen Ons
Genoegen uit Almen en ADC uit Aalten welke strijd
begin deze week za worden gespeeld.

Onderlinge damkompetitie
In zaal Es'kes werd gespeeld:

Leunk-Lamers sr 2-0, Dimmendaal-Leunk 2-0, Geer-
<ken-ter Beest 1-1, Geerken-A. Wassink 0-2, Esselink-
Offereins 2-0, Wiersma-Hoenink 2-0, Heuvink-ter
Beest 2-0.

Bij de jeugd werd gespeeld:

Harmsma-Bosboom 2-0, Eskes-Grotenhuis 0-2, Mas-
selink-Martens 2-0, W. Geerken-Meyes 2-0, Verkerk-
Eskes 2-0, J. Geerken-Masselink 0-2, Martens-Eskes
2-0, W. Geerken-J. Geerken 2-0, Masselink-Meyes 2-0,
Verkerk-Bosboom 1-1, Eskes-Martens 2-0, Harmsma-
Grotenhuis 2-0, Bosboom-Eskes 0-2.

Woensdagmiddag 28 april

markt
VANAF 14.00 TOT 17.00 UUR

i.p.v. vrijdag 30 april Koninginnedag

De marktkommissie

TENNIS EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

ROKJES EN

BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martens
eds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Paardenmarkt

op woensdag 28 april te

HENGSTENMONSTERING VAN DIVERSE

PAARDENRASSEN

WAARDEBONNEN

Van 10-11 uur worden aan dames bonnen w.o.
waardebonnen, uitgereikt die op de markt be-
steed moeten worden.

Marktvereniging

Veilig Verkeer
VORDEN

Willen du leden die het kontaktor-
gaan

,WEGW§JS"
niet ontvangen hebben of wier adres
onjuist is, dit even opgeven bij de
sekretaris ^*.

Joh. J. van Dijk
Julianalaan 2 - Telefoon 1729

Sportieve
jongenskleding

LANGE

PANTALONS

KORTE

PANTALONS

SPIJKER-

BROEKEN

JACKS

PULL-POLO'S

TINO SHORTS

SHIRTS MET

VETER-

SLUITING

ENZ. ENZ.

Ia modernu

dessins en kleuren

verkrijgbaar bij

RAADHUISSTR.. VOROEN

PETIT RESTAURANT

V O R D E N

vraagt met spoed:

LEERLGNG-KOK
2e KOI* OF
GEVORDERD
JONGEMAN VOOR
AUTOMATIEK
Intern mogelijk.

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Telefoon 05752-1519

Vorden De Bongerd
Nog een te bouwen

PREiVUEWONING
(he l f t dubbel) met garage en c.v.

Indeling: Entree, keuken met roestvrijstalen aan-
rechtblad, aan- en afvoer wasautomaat, grote
woonkamer, drie slaapkamers, douche, zolder, ro-
yaal balkon.
Prijs ƒ 54.500,— k.k. (lage overdrachtskosten) to-
tale subsidie ƒ 5.169,— komt ten gunste van de
koper.

De Steege
Nog een van de vier te bouwen

LUXE
HERENHUIZEN
met garage en c.v.

Uitstekende situering, grote tuinen op het zuiden,
twee onder één kap, royaal balkon op het zuiden.
Indeling begane grond: Entree met open spiltrap
en garderobekast, eetkeuken (4 x 3 m), extra
grote L-vormige woonkamer (42 vierkante m).
Eerste verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met
tweede toilet. Tweede verdieping: Grote zolder.
Prijs ƒ 65.200, — k.k.

Hengelo G Sterreweg
Nog twee te bouwen ruime

PREMIEWONINGEN
(twee onder l kap) met c.v. en
garage.

Indeling begane grond: Entree, keuken met roest-
vrijstalen aanrechtblad, aan- en afvoer wasauto-
maat, grote woonkamer. Eerste verdieping: 3
slaapkamers, douche, zolder, royaal balkon.
Prijs ƒ 55.100,— k.k. (lage overdrachtskosten),
totale premie ƒ 6.053,— komt ten gunste van de
koper.

INLICHTINGEN:

Makelaarskantoor PETERS N.V.
Stationsplein 35 - Zutphen . Tel. 05750-5747
b.g.g. 05752-1820

Dir. W. van der Linden lid NBM makelaar in on-
roerende goederen - M. Peters makelaar in ass.

Vraagt vrijblijvend on/c uitgebreide
brochures

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

WinkelsluÊting
Koninginnedag

WOENSDAGMIDDAG 28 APRIL

TOT EN MET 18.00 UUR OPEN

DONDERDAG 29 APRIL

KOOPAVOND TOT EN MET 21.00 u.

VRIJDAG 30 APRIL
GESLOTEN

Bij ons is keuze maken

niet moeilijk!
Onze nieuwe

SHOWROOM
geeft u een goed overzicht van wat er
in de betere merken

bromfietsen
te leveren is.

kunt u naast onze fietswinkel óók nog
keuze maken in onze grote showruimte
achter de werkplaats.
Vrijblijvend kijken en proefrijden.

FA KUYPERS
Dorpsstraat 12-14 - Telefoon 1393

A.S. ZATERDAG 24 APRIL

Wegens familie-omstandigheden

na 13.00 uur

gesloten
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

J. v. Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

Donderdagavond 29 april
LAATSTE KEER VAN DIT SEIZOEN

klaverjassen
bij café

de Boggelaar
\ A N V A N U !!>.:*<! l l K

INLEGGELI) J 2,50

01'GEVEN VOOR W APRIL

Nationale
vlaggen

KOMPLEET MET STOK

HOUDER OF WIMPEL

IN VERSCHILLENDE MATEN

A.s. woensdag de
gehele dag open

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG ." l l 11

KOP EN SCHOTELS
goede kwaliteit wit porcelein voor

1,25

25

DIEPVRIESZAKKEN

van 1,50 voor

1,20

Winkelcentrum - Telefoon 1364

MAAK. NT EENS EEN ECHTE

houten wand
WANDBETIMMERING
MET SCHROOT J ES

Een wand in uw huiskamer, in de keuken,
hal, overal wordt het hout gebruikt om de
sfeer en warmte in huis te verhogen.
Wij hebben schrootjes in veel houtsoorten
steeds in voorraad. Onze schrootjes zijn ver-
vaardigd uit geselekteerd hout dat vóór de
verwerking tot op de juiste vochtigheids-
graad is gedroogd. Hierdoor is een blijvend
glad oppervlak gegarandeerd, terwijl krim-
pen van het hout tot een minimum is be-
perkt.
De schrootjes passen uu- t groeven in elkaar
en kunnen zo bevestigd worden dat de
spijkers niet zichtbaar zijn.

LAAT U DKNKI NDIG
VOORLICHTEN BIJ

DOE-t3 ET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1436



loket-werk is omgaan
met mensen, leuk werk!

QRf?f)6 SO02E6ELS VffM/SCSNr,

Als lokettist(e) bij de PTT ga je de hele dag
met mensen om. Mensen die een aangetekende
brief willen versturen naar Bangkok.
Of een pakje naar Jisp. Of gewoon inlichtingen
nodig hebben.

Allemaal mensen die je na je opleiding, van ca.
8 maanden, zelfstandig moet helpen. En je doet
meer alleen. Want je beheert zelf de kas en
houdt de loketadministratie bij. Het is dus
helemaal jouw loket.
Over verantwoordelijkheid gesproken!

Voor deze functie heb je een MULO-, of
MAVO-4-diploma of een gelijkwaardige opleiding
nodig. Tenslotte komen er niet alleen
Nederlanders aan jouw loket.
Als je begint, ontvang je meteen al een
aantrekkelijk salaris, dat na je opleiding fors
verhoogd wordt.

Je krijgt minimaal 17 werkdagen vakantie en
6% vakantietoeslag. Bovendien neemt de PTT
de AOW-premie voor zijn rekening.

Lijkt het je iets?
Je begint met het
volgende bruto salaris
per maand:

16-jarigen f428,-
17-jarigen f468,-
18-jarigen f 513,-
19-jarigen f568,-
20-jarigen f635,-
21-jarigen f713.-

Na opleiding:

16-jarigen f513,
17-jarigen f 568,
18-jarigen f635,
19-jarigen f674,
20-jarigen f713,
21 -jarigen f 790,

PTT

Als je dit jaar examen doet, kun je nu al
solliciteren.
Schriftelijke en mondelinge sollicitaties te
richten aan de personeelchef van het
posttfistrict Arnhem, Renssenstraat 17, Arnhem.
Telefoon (085) 43 31 11.

POSTDISTRICT ARNHEM

7104085

VOORJAAR 1971.

Indesit Volautomaat Europa
voor 5 KG was ƒ 475,-
Philips Volautomaat Standard
voor 5 KG was ƒ 59S,~
AEG wasautomaat Turnamat:
voor 5 KG was f 796,-
Miele Volautomaat voor 5 KG was
alle types met inruilkorting.
Marijnen koelkasten 140 L. model 71
met >groot vriesvak ƒ 239,-
Philips idem ƒ 256,-

Diepvrieskisten met gratis pak levensmidde-
len ter waarde van ƒ 100,- of korting op kist

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

ZONDAG 25 APRIL A.S.

Aanvang 14.30 uur

(Beltrum)

Op het gemeentelijk sport-
park.

BRILJANTE AANBIEDING

Planten schaal

Breng kleur en fleur in tuin, balkon
of terras.

Planteitschaal

f9,65VAN ƒ 13,25

NU

Dit is één van die fantastische aanbiedingen uit
ons tiiinartikeleiiassortiment

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vitrage
met de,

Gouden Draad

ADO
vitrage

het visitekaartje
van uw woning!
Wacht daarom niet langer
en kies uit één van die prachtige
ADO-dessins.

ADO vitrage
maakt uw dromen

tot werkelijkheid!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Adverteren doet verkopen

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD - VORDEN

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop: DAF 33 bouwjaar
1962 in zeer goede staat bij
M. Eyerkamp Deldensew. 11
Vorden 's avonds na 5 uur.

Te koop: Kinderwagen, kin-
derbox; 2-pits aardgastoes-
tel. Nieuwstad 12, Vorden

GOED
GEZIEN

Binding
Rechts

LIJST

10

Fruit goed voor u!
l kg SPI N AZIË
volle j^rond, Ie kwaliteit ...

GRANNY SMITH
nieuwe oogst appels, per stuk

lOMarok SINAASAPPELS
zoet en vol sap, voor

TOT EN MET ZATERDAG:

TULPEN
prachtige, bos, voor 175

9 MEI: MC IDERDAG BLOEMENDAG

Ontdek v:>st de mogelijkheden bij uw

vakr an-bloemïst

Uw spet ."ulist in

modern bruidswerk

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE FRUIT

Contact, het veel
gelezen weekblad!

Landb.zoon zoekt: Goed
kosthuis m. kamer in chr.
'omg. op boerderij of vrij ge-
legen huis. Brieven onder
no. 3-1 bureau Contact *

Jong ambtenaar, ongehuwd
zoekt per l juni a.s. 2 on-
gemeubileerde kamers evt.
met gebruik van keuken en
douche, weekends meestal
afwezig. Brieven onder no.
3-2 bureau Contact

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Programma

^ Oranjefeesl
30 april 1971

08.00 uur Klokluiden.

08.15 uur Samenkomst van cle kinderen van de lagere scholen op het
schoolplein van de openbare school te Vorden.

08.30 uur Aubade voor het gemeentehuis en toespraak door de edelacht-
bare heer A. E. van Arkel, burgemeester tevens ere-voorzitter
van de Oranjevereniging.

08.30 uur Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen van 11 tot en
met 14 jaar (nadere mededelingen hierover geschieden \\
scholen).
Leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep die een school elders be-
zoeken en gratis mee willen doen, kunnen zich opgeven op
maandag 26 april tussen 16.00 en 17.30 uur bij de heer J. M.
Bijlsma, Berend van Hackfortweg 47 te Vorden.

09.00 uur Optreden van de heer Deenink, goochelaar, in het Nutsgebouw
voor de kinderen van de klassen l tot en met 4 van de lagere
scholen. Afloop voorstelling plusminus 10.45 uur.

09.30 uur Oriënteringsrit per fiets voor de leeftijd van 15 jaar en ouder.
Opgave hiervoor en tevens start van deze rit op het school-
plein achter de openbare lagere school dorp.
Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur in de zaal van
hotel Bakker.

09.30 uur Vogelschieten voor dames en heren achter café Eskes.
Geeft u op en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schut -
tcrskoning is een fraai horloge. Inleggeld vogelschieten ƒ 2,50.
Ook gelegenheid voor buksschieten, personele baan en vrije
baan.
Uitroeping schuttcrskoning en uitreiking van de prijzen om
16.30 uur in de zaal van hotel Bakker.

13.45—16.30 uur Streekconcours hippique georganiseerd door de L.R. ,,De
Graafschap" op het terrein ,,Plan Zuid" (achter bakkerij
Schurink). Entree ƒ 2,50 voor volwassenen vanaf 14 jaar en
ƒ l,— voor kinderen beneden 14 jaar.

16.30 uur Uitroeping en huldiging van de schutterskoning in de zaal
van hotel Bakker.
Uitreiking van de prijzen voor het vogelschictcn.
Uitreiking van de prijzen voor de oriënteringsrit per fiets voor
15 jaar en ouder.
Huldiging en prijzenuitreiking in de zaal van hotel Bakker.

De 2 vrijkaartjes die de kinderen voor gratis draaien in de draaimolen op
de lagere scholen en de kleuterscholen ontvangen, moeten vóór MJ.OO uur
zijn gebruikt.

Wij rekenen op alle inwoners van Vorden

Muzikale medewerking van

de beide muziekverenigingen



Je gaat trouwen en een huis inrichten. Dus
stap je bij 'Het Binnenhuis' binnen en dan zie
je een kollektie vloerbedekkingen, gordijnen,
vitrages enz. die dromen tot een werkelijkheid
maken. Zo ben je in één keer klaar. En dan
krijg je die geweldige service en nazorg, om
maar niet te spreken van een deskundig advies
en dat vakmanschap, waarmee je 'huis omge-
toverd wordt in een gezellige sfeervolle wo-
ning. Natuurlijk ga je dan naar die woning-
inrichting:

WONINGINRICHTING

hét binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22,VORPÉN

' TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 10.
TEL (05750) 73.32

. WARNSVELD

Via deze weg willen wij u kennis geven van ons voornemen

Schoenenhuis Jansen
a.s. vrijdag 23 april over te dragen aan onze kinderen

de heer H. Smeets en mevrouw L. Smeets-Jansen.

l1 dankend voor het vertrouwen en de klandizie welke u ons gedurende

bijna 40 jaar heeft geschonken, hopen wij dat onze kinderen steeds ditzelfde

zullen mogen ondervinden.

MEVROUW J. F. C. JANSEN-VAN BLOKLAND

A.s. vrijdag 23 april hopen wij „Schoenenhuis Jansen" van mevrouw

JaiiKcn-van Blokland over te nemen.

Ter gelegenheid hiervan
A.S. VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 24 APRIL BIJ ELKE f 25,.

BESTEED BEDRAG

echte originele
Limburgse vlaai
cadeau!

VERDEK VOOR IEDERE BEZOEKER VAN ONZE ZAAK

GEDURENDE DEZE TWEE DAGEN EEN

KLEINE ATTENTIE

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

Marmoplast
UITERWEERD

Ladders
UITERWEERD

Kurust
UITERWEERD

Trappen
UITERWEERD

Witkaik
UITERWEERD

Struktuur-
verf

UITERWEERD

Ventilators
UITERWEERD

3]/2 cm
UITERWEERD

u i ter weer d 's DOE
HET
ZELF

Gedipl. mr. schilder

Ruurloseweg 35 - Tel. 1523

VOOR 99»

Wapen- en sporthandel

Marterïs
üeeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Voeden

Te koop: Eelaardappelen.
A. Poorterman, Vordt i
weg 31, Warnsveld

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf centrum

U8TERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

WAT
DENK JIJ ER VAN.

Wanneer . . . .

>!'- ju ccn nici.sjc bent / , < , ' i i < i r r echte
cl.w.z. zonder ccn Mulo-diploma, maar wel «
toorbaan zou wi l l rn , \v;i:irbij je zaten Ui i;-;; \ rij i

%. je houdt van verantwoordeli jk werk , dat ak!
moet worden uitgevoerd.

:fc j, aan de administratieve r.itvoeriiiL; van or-
der» wilt meehelpen, xodat het ook van jou a l ' i i
of de klanten tevreden zijn.

* je het leuk v ind t op een afdel ing , waai ' cru p i >
sfeer heerst, met no.u v ide re meisjes t . r
werken.

* je UIKMMI Ui en 22 jaar bent e
verdienen.

dan .

is dit iets voor jou
want lieesinU heeft zo'n baan voor je.

We willen je hier graag meer over vertellen.

DAGELIJKS tussen 8.15 en 17.15 uur op ons kantoor,
Havenstraat 7, alsmede 's MAANDAGSAVONDS lussen
7.00 en 8.00 uur, ook op ons kantoor.

Ook kun je, schriftelijk of telefonisch, kontakt met ons
opnemen, telefoon 05750-5551, toestel 353.

REESINK HAVENSTRAAT 7 ZlïTPHEN

DIT IS EEN
GEWELDIGE
PORTABLE
RADIO/
CASSETTE-
RECORDER

ZONDAG 25 APRIL A.S

TAKE IT

EASY

HENGELO (GLD.

GEZELLIGHEIDBARS

Topklasse radio, metUKWenMW
ontvangst. Cassette- recorder, met
veel mogelijkheden: directe band-
opnamen vnn radio, meteen terug-
spelen van programma's,ingebouwd
telwerk voor snel opzoeken.

TOSHÜBA

Gems
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

Aluminium
"•Eouziën

korte levertijd en
goedkoop

D^e-heï-zelf

armsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Wapen- en sportha;

Martens
steeds doeltreffend!

Z,utphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd: Slacht-
pluimvee door J. Brugge-
man, H. Postelweg 12, Lo-
chem, tel. 05730-1560
Pluimveeslachterij

Voer gerechtvaardigde verlangens

C.H.U. lijst 5
Voor orde, voor gezag

C.H.U. lijst 5
Al vanouds bekesid

C.H.U. lijst 5
De je&egd kiest

C.H.U. lijst 5
Laat geen stem verloren gaan

C.H.U. lijst 5
Wij verzorgen uw stem bij volmacht
tot en met 23 april

C.H.U. lijst 5
Wie brengt u 28 april naar het stembureau ?
Opgave bij sekr. J. F. Geerken telefoon 1600

C.H.U. lijst 5



Binding-Rechts
Lijst 10

Eerst het dubbeltje

verdienen, dan

pas uitgeven!

Stem No. 6 van Lijst 10

Trefpunt van mode
voor morgen

Voor u dames, voor u heren

voor uw kinderen

A.S. WOENSDAG

DE GEHELE

DAG OPEN

DONDERDAG

29 APRIL

KOOPAVOND

Adverteren doet verkopen

KTTIYS

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

TE KOOP:
Zutphen

LUXE RUIME BUNGALOW
op zeer goede stand omstreeks augus-
tus te aanvaarden.
Vraagprijs ƒ 145.000,—

Hengelo G
LUX F! l i l i l \ < j VLOVV

rustig gelegen. Omstreeks juli
1971 te aanvaarden.
Vraagprijs inklusiel' stoffering
ƒ 75.000,—

Hengelo G
N I K i ; W TE JSOUWKN W O N I N G K I N

nog enkele dubbele aan de Fokkink-
weg;
2 dubbulu wonim; de üuurlo-
seweg;
3 bungalows aai1. ( K ; Hofstraat.

l ; SEMI-BUNGAJLOWS

aan de Van ian.

A S S U K A N T I K - EN MAKKLAAKSÜANTOOI!

Gerrits
lid NBM G. H. E. Gerrits makelaar in onroerende
goederen te Hengelo G, telefoon 05753-1400

Tennis en badminton
rackets en schoenen
blouses, truien, shorts
ballen en shuttles

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een
reklameadvies
geven

och, dat is niet zo moeilijk...

ECHTER
Een reklame-advies dat ook
rekening houdt niet un>
portcmonnaii
dat is moei

Ren maandrekcning
levert u voordelen,
die :eer aantrekkelijk
zijn !

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies

dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Nagekomen foto
van modeshow Visser

De modellen getoond tijdens de onlangs gehouden modeshow van de firma Visser te Vorden

Voor de vrouw

HAARVERZORGING

Rekonstruktie krijgt gestalte

Na een zeer lange tijd van werken begint de verbre-
ding en rechttrekking van de weg Vorden-Hengelo
tot zijn recht te komen. De grote bocht bij Tjoonk is
er heemaal uitgehaald en een fraai nieuw - en vooral
breed - wegdek sluit aan op de Rondweg langs Hen-
gelo. Natuurlijk zal er nog een definitieve slijtlaag

moeten worden aangebracht, maar intussen is er al
een grote verbetering te zien en zal het evengoed
nog geruime tijd nodig hebben alvorens alles geheel
klaar is. Voor de weggebruikers echter al verruimen-
de realiteit.

DOOR MARTINE

Lange tijd gold de Parijse vrouw als het prototype
van de chique en verzorgde vertegenwoordigster van
hei: zwakke geslacht.
De vrouw van de lage landen leek het voldoende af
als ze af en toe een vleugje lipstick gebruikte en
eens in de drie maanden een permanentje nam.
Daar is wel duidelijk verandering in gekomen. Mis-
schien is dit voor een deel te verklaren door het feit
dat vele vrouwen, naast huisvrouw te zijn, een baan
voor halve dagen hebben. Anderzijds geloof ik, dat

ook de televisie debet is aan de betere verzorging
van het uiterlijk van de Nederlandse vrouw.

GOLVEND HAAR

De laatste maanden zien we een toenemende belang-
stelling voor lang golvend haar. Golvend haar is de
stille wens van iedere vrouw. Het kroezende haar,
zoals dat met een sterk parmanent, krultangen en
andere hulpmiddelen werd bereikt, is er in feite he-
lemaal Uii.
Het golvende haar, dat in fraaie zachte lokken om
hoofd en schouders valt, is mooi maar helaas ons
klimaat laat van de eenmaal door de kapster bereikte
resultaten meestal weinig heel, tenzij u door de na-
tuur met een stevige eigen golf begiftigd bent.

ZELF EEN WATERGOLF INZETTEN

Gelukkig heeft de kosmetische industrie de minder
door de natuur gezegende vrouw een helpende hand
toegestoken. Een preparaat als bv. Poly-Lock schuim-
wave is ideaal om zelf eens een fraaie golf in het haar
te leggen. Goed aangebracht heeft deze golf een na-
tuurlijk aanzien, vooral omdat geen kroezige krulle-
tjes worden aangelegd, die de draagster het predikaat
,,bloemkoolhoofd" zouden kunnen geven.

HOE WERKT ZO'N PREPARAAT ?

Ons haar heeft van zichzelf een bepaalde elasticiteit.
Dat merkt u duidelijk als u het haar op een kruller
probeert te winden. Het springt snel terug in de ou-
de vorm. Door behandeling met deze Poly-Lock (gele
emulsie) wordt het haar zacht en soepel en laat zich
gemakkelijk op een speciale wikkel rollen.
Na deze behandeling wordt het haar dan met een
blauwe vloeistof (emulsie) behandeld, die de elasti-
citeit van het haar terugbrengt.
Met deze blauwe vloeistof wordt tevens de shampoo
in het haar gebracht, waarmee een ideale schuim-
wassing wordt verricht.



Bomen in Oost-Gelderland

DE EIK, KONING DER BOMEN
De vorige keren hebben we een paar exklusieve bomen bekeken. Vandaag willen wij het heb-
ben over een in zekere zin alledaagse boom, die overal voorkomt en toch de boom bij uitstek
is ! Hij is de mooiste van alle loofbomen, wiens naam in het Latijn zowel „eik" als „kracht"
betekent, de boom: „Robur", om precies te zijn: Quercus Robur L, de zomereik. En Quercus
petraéa, de wintereik. De eik is een symbool van ruige kracht en verheven duurzaamheid. Ter-
recht noemt men hem: de koning der bomen.

De dikke boom: zomereik op het landgoed Vei

In zijn boek ,,De Achterhoek" zegt Willy H. Heitling dat ons land „met
erken zou zijn overdekt" als we deze boomsoort z'n gang zouden laten
gaan. En dat is vooral in het oosten van het land zeker niet overdreven.
Ons land ligt in het optimum van het verspreidingsgebied van de eik,
althans wat de verschijning als zomereik betreft. Wintereiken zijn in ons
land helaas zeldzaam. Zij zijn in hoofdzaak ten noord-westen van Apel-
doorn en ten zuid-oosten van Nijmegen te vinden. De zomereik vindt
men bijna overal. De Robur is doorgedrongen tot aan het Oeralgebergte
in Rusland. En in de Verenigde Staten van Amerika komt hij voor onder
,,seventythree kinds of aoks": 73 soorten eiken in heel Amerika. Oo-k
in Palestina vindt men de eik als boom en als bos. De eik heeft z'n
plaats in sagen en legenden, in de vertelsels onzer jeugd, in onze dro-
men. Ook in de Bijbel wordt de eik (niet minder dan vijftien keer als
boom en twee keer als bos) genoemd. Als plaats van ontmoeting, als
grensboom, als gedachteniseik of als voorbeeld van vastigheid, kracht
en betrouwbaarheid. Een eik kan enorm diep en zwaar geworteld zijn.
Hij breekt onder het geweld van orkanen eerder af dan dat hij omwaait.
Op één zo'n schriftuurplaats, in het boek Jesaja, heet het: „dat hun ge-
geven worde sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, het gewaad
des lofs voor een benauwde geest, opdat zij worden eikebomen der
gerechtigheid". De aartsvader Jacob begroef huishoudster Debora aan
de voet van de „eik die bij Sichem is". Die eik groeide blijkbaar goed,
want eeuwen later wordt in het boek Richteren vermeld: En Abimelech
werd tot koning uitgeroepen bij: „den hogen eik, die bij Sichem is". De
eik wordt elders ook genoemd in verband met de Baal-kultus, zowel
als boom gewijd aan Astarte.
Boomverering heeft door de eeuwen heen plaatsgevonden. In Israël
zowel als bij de heidense volken. De Germanen wijdden de eik aan
hun oppergod: Wodan (de Wodanseiken). En in het oude Hellas hoorde
men de stem van Zeus in het ruisen van de ook aan deze oppergod
gewijde „heilige" eiken, volgens de legende moest het schegbeeld van
de schepen der Vikingen beslist van eikehout zijn gemaakt. Is in Scan-
dinavië bij het kerstfeest de boom een den, het Joelblok moet van eike-
hout zijn. De kiel van het legendarische Argonautenschip waarmee het
gulden vlies werd teruggehaald was van eikehout. „Aldus kon het de
schepelingen waarschuwen voor naderend onheil". De christelijke kerk
heeft zich soms krachtig tegen deze bomenkultus gekeerd, maar ook
veel door de vingers gezien. Daarom leeft nog iets van die kultus, zij
het zeer onschuldig, in onze dagen voort. Zie het bovenlicht (glas boven
de huisdeur) van menige boerenwoning. Ook in de kerstboom, de mei-
boom en de palmpasen. In Duitsland geloofde men van reuma genezen
te kunnen worden als men negen keer door een holle eik heenkroop:
in elk geval een flinke spieroefening.

Dikke boom
De eik speelt onder de loofbomen in ons land nog de hoofdrol. Het aan-
tal hektaren dat hij hier beslaat was weleer circa viermaal zo groot als
dat van beuk en populier, doch is wel afnemend. Dit geldt niet ten aan-
zien van zijn betekenis voor de mens, en dat zowel krachtens de bij-
zondere bekoring die de eik uitstraalt als boom, als wat betreft de be-
hoefte aan en de bruikbaarheid van zijn hout. Onder de gemeente Laren
(Gld.) staat wat men de dikste boom van Nederland noemt, juister ge-
zegd: de dikste zomereik van ons land, met 'n omvang op borsthoogte
van circa 7,43 meter. Zoals de eigenaar van deze boom, A. Baron van
der Borch van Verwolde, ons heeft opgegeven. Enige jaren geleden heb
ik de boom op mijn borsthoogte gemeten, om precies te zijn in 1963.
Ik mat toen plm. 7,35 meter.
De boom zal ongetwijfeld nog steeds iets dikker worden. Op de foto
kunt u zien dat er nogal wat mensen vóór deze boom kunnen staan,
zonder dat ze z'n stam aan het gezicht kunnen onttrekken. Als u deze
„dikste" wilt zien, rijdt u na Lochem richting Markelo. Rechts ziet u
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dan een verwijzing naar het landgoed Verwolde, welks oprijlaan u niet
met de auto mag berijden. Een flinke wandeling dus, eerst naar het
kasteel en dan de pijlen volgen, waarop vermeld is: dikke boom. Heen
en terug een kilometer of vijf tot zes, maar 't is zeker de moeite waard
- en wandelen is een kompenserende bezigheid ten opzichte van au-
torijden . . .
Aan het einde van de 18e eeuw bood iemand voor deze boom het toen
zeer hoge bedrag van ƒ 3.000,—, omdat „er twee molenassen in zaten".
Gelukkig voor ons heeft de familie Van der Borch niet toegeslagen. Een
eindje verderop staat de geboorte-eik „Oom Frits" genoemd, omdat
deze eik daar is geplant ter gedachtenis aan de geboorte van Frits van
der Borch ^^Verwolde in 1791. Als déze boom nu ongeveer e^derde
heeft van d^Brntrek van „de dikke boom", dan mag men de laat^Pwel-
licht schatten op circa 325-350 jaar, aldus Baron van der Borch, die er
ook als boomkweker wel kijk op heeft. Hij is tevens in het bezit van een
schilderij, voorstellende deze imposante solitair, van de hand van de
schilder TenPas uit Lochem.

Eau de vie
Wandel ook eens naar het voor 't publiek opengestelde gebied van
Den Bramel. Naast machtige beuken en kastanjes vindt u daar ook
de twee Amerikaanse eiken, Adam en Eva genaamd omdat ze om el-
kaar heen gegroeid zijn en elkaar zo te zeggen „liefelijk omvat hou-
den".
Een andere forse eik kunt u bewonderen in Vorden, achter hotel De
Konijnenbult. Deze solitaire eik, welke eigendom is van P1: A. Baron
van der Borch van Vorden, heeft een omvang van 6,25 meter. Schuin
er tegenover, achter het koetshuis van het Kasteel Vorden, vindt u de
misschien wel dikste linde van de Achterhoek, een omvang van 5,20 me-
ter en waarschijnlijk daterende van 1623. (De Lodewijkslinde). En ten-
slotte vindt u bij de Croeselaan in Ruurlo een machtig samenstel van
brede eiken. Zowel in het bos als aan de lanen voldoet de eik uitstekend.
Hij is een grandseigneur, die met z'n machtige maar losse kroon licht
doorlaat voor de klein-luyden-onder-de-bomen, een boom dus „die leeft
en laat leven".
Hij is een zinnebeeld van gastvrijheid. Niet minder dan vijfhonderd
insektensoorten geeft hij onderdak, waaronder een vijftigtal galwespen,
waaronder er zijn die de weefsels van de boom zodanig prikkelen dat
hij inktappels of galnoten voortbrengt. Ook de „vogelen des hemels"
zijn (ook vanwege de insekten) op de eik gesteld, zodat de eik wel
wordt genoemd: „vaderland en tuin tegader". De duurzaamheid van zijn
hout wordt simpelweg aangeduid met „Eikehout" - en dat met een
hoofdletter ! Jawel, eikehout is eikehout, eikehout is hout ! - dat was
ook het monotone lied dat de met bier en klare aangeschoten jongeren
in vroeger dagen zongen als zij te middernacht huiswaarts fietsten -
en ook deze dronkemanszang bevatte voor vele eeuwen waarheid ! Het
is één van de bekendste houtsoorten, solide en vast, kloek van nerf,
met een uitstraling van eeuwigheidsduur. Vroeger meende men, dat het
dak van de beroemde Westminster Abdij vervaardigd was van het hout
van de Tamme Kastanje, - later - na eeuwen - kwam men er achter dat
het van „gewoon eikehout" is. Het hout laat zich gemakkelijk bewerken,
zowel met de hand als met machines, en eikehout met smalle groeirin-
gen is ook nog wel geschikt voor gutswerk, aangezien het wat zachter
is en milder te bewerken dan het zware en taaie hout met brede groei-
ringen", zo lees ik in hout hand hobby, deel l door Ab Meilink, uitgave
Houtvoorlichtingsinstituut te Amsterdam. Vooral Japans eiken (Quercus
mongolica), hetgeen lichter en losser van struktuur is dan inlands
eiken, vertoont de genoemde smalle groeiringen. Dit hout wordt dan
ook wel gebruikt als buighout voor stoelrompen. Eiken kunhen heel
oud worden, maar niet meer zo oud als zij heel vroeger (ogenschijnlijk)
zijn geweest, getuige heel oude aardlagen waarin men overblijfselen
van reuzeneiken heeft gevonden, - eiken die bij duizenden in noord-
oostelijke richtingen lagen geveld, wat is dat voor een geweldige zuid-
westerstorm geweest ? Een in Engeland gevonden overblijfsel van een
voorhistorische boot, was uit één machtig eikeblok van 48,5 voet lengte
gemaakt, aldus de Britse schrijver Clarke Nuttall. Ik herinner me dat
mijn grootvader mij eens een enorme eik aanwees en het volksrijmpje
daarbij aanhaalde: „Drie eeuwen groeit hij, en drie staat hij pal, de
volgende drie volbrengen zijn val" - maar, geloof het maar niet ! voegde
hij er lachend aan toe.
Eiken worden in ons land meestal niet ouder dan 400 jaar. In andere
Europese landen veel ouder, naar men zegt wel 1800 jaar. Vooral Na-
poleon heeft veel eikebomen langs Europese wegen en langs lanen la-
ten planten. Beide eiken, de zomer- en wintereik, leveren voortreffelijk
hard en duurzaam hout. Voor schepen, voor de waterbouw, boven en
onder water; voor de schrijnwerker en de kuiper, voor de timmerman
en de molenmaker. De laatste gebruikt bij voorkeur, waar nog nodig,
het ijzerharde „bois de chêne", alsook Slavonisch eiken. In Zutphen
staat een fabriek, die onder andere van eikehout „de laatste mantel"
maakt, een „jas van hout", zoals geschreven staat in „Kinderen van ons
volk" door Antoon Coolen. Daarin kunt u lezen hoe de notaris, als hij
weet dat hij sterven zal, z'n doodkist bestelt: Doruske Timmer begreep

er niets van. - Hij heeft zijnen duimstok getrokken, maar vouwt hem
niet open. - Oe maat, zeende ge toch ? vraagt Doruske opnieuw. De
notaris antwoordt: - Gij moet mijn doodkist maken. Van eikehout . . .
Maar ik wil hem gauw hebben, begrijpt ge ? - Maar, zegt Doruske, da's
toch tijds genoeg as ge dood bent ! - Dat is 't hem juist, zegt de nota-
ris ... Ik wil weten waar ik in kom te liggen . . . Neem mijn maat.
Geen lijkkist, maar een kuip, een „fust vol leven", maakt men ook van
eikehout in de landstreek van Cognac. Een fust, bestemd voor de „eau
de vie-de-vin", daar is heel wat aan voorafgegaan, maar daarover willen
we het nu niet hebben. Aardig voor ons is in dit verband te weten, dat
de keur van wijn en distillaten, het hart ervan, op fust wordt gebracht.
Fusten, vervaardigd van eikehout uit Limoges en Trongais, waarin de
cognac zijn finesse verkrijgt. De in dit eikehout aanwezige looizuren
geven de jonge, nog kleurloze cognac, zijn goudachtige kleur, en de
cognac neemt mede in de loop der jaren de smaak aan van het eikehou-
ten vat. Zo ziet men de talrijke gebieden voor welke een boom bete-
kenis kan hebben voor leven en dood als zijn naam is Robur, Quercus
Robur L of Quercus petraéa, zomer- of wintereik. Deze twee sterke
broeders moeten evenwel de belangstelling nogal ruim delen met een
neef uit Amerika, Quercus boréalis, de Amerikaanse eik. (Marktplein
Vorden.)

Sinds 1825 komt deze in ons land voor. Qua waarde is hij verre de
mindere van ónze eiken, maar qua uiterlijk kan hij veel vrienden vinden,
vooral in de herfst, als de grote (soms 25 cm !) en diep ingesneden bla-
deren felrode tot dieppaarse tinten vertonen. Ik voor mij, houd het op
onze stoere, solide zomereik of op de slanke, hoge en voor de hout-
verwerking nog wel zo gewichtige wintereik: grote sterren onder de
bomen ! In hun waarde en verschijning wedijverend met de sterren van
cognac, voor wie het eikehout des levens mantel is, als een lichaam
voor geest of ziel en samen voor vele jaren een verborgen eenheid
vormend; vanaf „drie sterren" tot de benaming V.S.O.P. of X.O. dat is
Very Superior Old Products of Extra Old, - of zoals Victor Hugo
schreef: „Ie nectar des dieux" - der goden godendrank.

HENRI VAN DORSTEN

De samengegroeide eiken to Ruurlo

Aantal soorten oiken (buiten do parken) in ons land: 6, w.o. 2 in-
landse, de zomer- en de wintereik, 3 Amerikaanse: de gewone
Amerikaanse, de scharlakeneik, de moeraseik, en no. 6 de mos-
eik.
Kenmerken: zomereiken groeien breder en meestal minder slank
en hoog OD dan d« wintereik; zomereikenblad: kort gesteeld, on-
regelmatig gelobt; eikels gesteeld 2-3 cm lang, enigszins cilin-
drisch met spitse punt, de zomeroik komt eerder in 't blad.
Wintereiken: bladeren lanq gestPftld, regelmatiger gelobd, tal-
rijker en regelmatiger op de twijgen dan de zomereik, eikels: on-
gesteeld en zittend, kleiner dan perder genoemde, enigszins ei-
vormig.
Zomereiken in het Duits: Stieleiche, naar de gesteelde eikels.
Wintereiken: Traubeneiche, naar de zittende trosjes eikels.
Amerikaanse eik: bladeren soms 25 cm lang, toegespitste lob-
ben, gesteeld; eikels: klein, nagenoeg bolrond, zitting plat, kort-
gesteeld, pas in het 2e jaar rijp.
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