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Vergadering
De tendens van een elk jaar stijgend aantal dieren per be-
drijf heeft zich voor wat de coöperatieve rundveefokvereni-
ging De Wiersse betreft, ook in het afgelopen boekjaar
voortgezet. Blijkens het uitgekomen jaarverslag bedroeg het
aantal leden per l juli 1972 109 met in totaal 1727 koeien.
Het aantal MRY-kocien bedraagt thans 1305 en dat van het
FH-veeslag 422. Gemiddeld aantal dieren per bedrijf 15,84
wat betekent een stijging van 86 procent in tien jaar.
Bij gehouden inspekties van het NRS werden 111 dieren in-
geschreven, van deze dieren behoren 73 tot het MRY- en
38 tot het FH-veeslag.
In dcpe riodc van l j u l i 1971 tot en met 30 j u n i 1972 wer-
den van het MRY-veeslag 58 mannelijke en 658 vrouwelijke
kalveren geschetst. Niet geschetst werden 501 mannelijke en
28 vrouweli jke kalveren. Voor het FH-veeslag waren dit 35
manneli jke, 188 vrouweli jke kalveren, niet geschetst 121
manneli jke en 10 vrouwelijke, totaal 559 manneli jke en 198
vrouwelijke kalveren.
/eer belangri jk is nog steeds de meeropbrengst van FH-
dieren. Geldelijke opbrengst MRY-die ren : 168 x 6,50 plus
150 x 3,75 is 1654.50. Geldelijke opbrengst FH-dieren: 181
x 6.50 plus 151 x 3,75 is 1742,75 zodat er een meeropbrengst
is van 88,25 per jaar.

Bijeenkomst
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afdel ing Vorden
heef t deze winter de volgende bijeenkomsten. Op 1 1 j anuar i
komt dr. J. G. Ferwerda uit Zutphen met stereoskopische
projektie van kleurendia 's o.a. over de Deltawerken. In fe-
bruari is de jaarvergadering. In maart zal er een diskussic-
avond zijn met mevr. H. L. Eshuis-Reysenbach over het
onderwerp ,.Kan ieder mens meewerken aan milieuverbe-
tering?". Op woensdag 18 maart is er een boekbespreking
door mevr. A. Cousin uit Deventer. Onderwerp „Bittere
wijn" van Wil ly (Orsare. De laatste avond van het seizoen
vertoond de heer Notrot uit Harfsen de f i lm over de Ach-
terhoekse folklore „Good te gange", naar het boek van
Derk v. d. Döker.

Kerstuitvoering
De leden van de Nutsblokfluit en melodicaclub Vorden
hebben patiënten van bejaardencentrum Bomhof en ver-
pleeginrichting Groot Graffel te Warnsveld een genoeg-
lijke kerstavond bezorgd. De patiënten waren vol lof over
de gebrachte muziekstukjes welke werden versterkt met ac-
cordeon en drums.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

De katcchisatie van ds. Jansen op 4 januari gaat nog niet
door vanwege de kerkeraadsvergadering.

Vroege

lentebode

in
Vorden l

In Vorden heeft een ooi twee

jonden geworpen. Wel een heel

vroege lentebode voor de cige-

naar de heer H. A. A. Rouwen-

horst, Kostcdcweg 3.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

SUBSIDIE-VERORDENING
In Contact van 20 december 1972 heeft de redaktie
van dit blad al enige woorden gewijd aan de subsi-
die-verordening, die de gemeenteraad op 19 decem-
ber 1972 vaststelde; het ging toen om een overzicht
van de bedragen die Vordense verenigingen volgens
de verordening maximaal kunnen krijgen.
Wc willen nu in het algemeen aangeven wat de kon-
krete inhoud is van de subsidie-verordening.
• Volgens ar t ike l I komen alleen die verenigingen

in aanmerking voor subsidie, die in Vorden zijn
gevestigd en h ie r ook werkzaam zi jn, zoals mu-
ziek-, zang-, sport-, kulturele-, speeltuin- en be-
jaardenverenigingen.

• Volgens ar t ikel 3 moeten deze verenigingen aan
de volgende eisen voldoen:
a. ze moeten tenminste één jaar onafgebroken

als vereniging hebben bestaan;
b. ze moeten zijn aangesloten bij een landelijke

provinciale of regionale organisatie, als deze
tenminste bestaat;

c. ze moeten voldoende aktiviteiten ontplooien,
ter beoordeling van burgemeester en wethou-
ders.

• Niet voor subsidie in aanmerking komen de ver-
enigingen, die
a. zi jn gericht tegen het wettig gezag, de goede

zeden en/of de bestaande maatschappelijke
orde;

b. geen voldoende verantwoord financieel be-
leid voeren;

c. in een zodanige financiële positie verkeren dat
subsidie overbodig moet worden geacht;

d. het inkomstenpeil niet genoegzaam trachten
te verhogen, en

e. een besloten karakter dragen.
Bovendien is van subsidie uitgesloten de verenigin-
gen die haar werkzaamheden of aktiviteiten uitslui-
tend, dan wel in hoge mate, heeft in een kerkgenoot-
schap of zelfstandig onderdeel daarvan, in een ander
genootschap op geestelijke grondslag, in schoolver-
band, in een politieke partij, een vakvereniging en
soortgelijke verbanden.

HOE VRAAGT MEN NU SUBSIDIE AAN?
Wel, vóór l april van een jaar waarover men subsi-
die verlangt, moet een verzoek bij B & W worden
ingediend (N.B. hiervoor bestaat een speciaal model-
aanvraagformulier, op het gemeentehuis verkrijg-
baar). Behalve deze aanvraag volgens het model moe-

op^if;ten verder nog worden overlegd (op^ifzonderlijkc bij-
lagen):
a. een gewaarmerkte ledenlijst van senioren;
b. een gewaarmerkte ledenlijst van junioren (d.w.z.

werkende leden tot 18 jaar, dus t/m 17 jaar);
c. een gewaarmerkte lijst van do^^Hjrs;
d. de rekening van baten en laste^^ver het afgelo-

pen boekjaar, en eventueel - na verzoek van B &
W - de balans op de laatste dag van dat kalender-
jaar;

e. een verslag van de sckrctaris van de vereniging,
waarin o.a. van de getoonde aktiviteiten in het
afgelopen jaar moet blijken, en

f. de begroting voor het jaar, waarover subsidie
wordt verlangd, vergezeld van een toelichting op
de begrotingsposten.

Bovendien moet een tot nu toe nog niet gesubsidieer-
de vereniging de statuten en/of het huishoudelijk re-
glement overleggen.
De reden van bovengenoemde gedetailleerde opgave
van gegevens is, zoals u zult begrijpen: het gemeente-
bestuur geeft geen gemeenschapsgelden uit, wanneer
het niet zeker weet dat deze gelden op een goede
plaats terecht komen. In dat licht moet ook artikel 6
worden gezien, nl. dat B & W eventueel inzage van
kas, boeken en overige administrat ie moeten hebben,
en inlichtingen kunnen vragen aan de vereniging in
het belang van een goede subsidiëring.
• Verder is belangrijk artikel 5; h i e r in wordt gesteld

dat het subsidie nooit meer bedraagt dan het te-
kort bl i jkens de rekening van baten en lasten over
het voorafgaande kalenderjaar; de bedoeling hier-
van is dat, in het algemeen, verenigingen geen re-
serves gaan kweken met gemeenschapsgelden, be-
houdens uitzonderingen.

• In art ikel 7 wordt gezegd dat burgemeester en
wethouders voorwaarden kunnen verbinden aan
het subsidie, zoals een minimum aantal leden en/
of jeugdleden die een vereniging moet hebben, of
het geven van een aantal openbare uitvoeringen,
voorstel l ingen of concerten.

Uiteraard zijn nog meer bepalingen in de subsidie-
verordening opgenomen; we hebben er alleen enkele
voor de verenigingen belangrijke uitgelicht. Belang-
hebbenden - waarbij we denken aan de verenigingen
zelf - kunnen gratis op het gemeentehuis een exem-
plaar van de verordening verkrijgen; h ier in kunnen
zij tevens zien welke konkrete eisen aan hun vereni-
ging worden gesteld, en welke subsidienormen voor
hen gelden. In het algemeen is uitgegaan van de
volgende gedachte:
• een vast bedrag per jeugdlid;
• een bepaald bedrag per jeugdlid;
o 10°/0 van de kontributie- en donatie-opbrengst;
• 25% van de leiderskosten, inklusief een bepaald

maximum.

TOT SLOT NOG EEN MEDEDELING AAN DE
VERENIGINGEN:
Onlangs (november 1972) werden van u enkele fi-
nanciële gegevens gevraagd; deze kunnen niet gelden
als aanvrage om subsidie voor het jaar 1973.
Elke vereniging dient voor het jaar 1973 een nieuwe
aanvrage bij burgemeester en wethouders in te die-
nen, volgens het nieuwe model, dat op het gemeen-
tehu i s verkrijgbaar is.

N.B. Wethouder W. J. M. Gerritsen is verhinderd
op 5 januari a.s. spreekuur te houden.

Oprichting*
Bij de vele carnavalsverenigingen die de laatste jaren het le-
venslicht hebben aanschouwd, heeft zich weer een nieuwe
gevoegd. Op initiatief van een aantal carnavalsvrienden
werd in café-wegresturant De B^teelaar een vergadering
belegd om de eventuele oprichtin^l bespreken. De bijeen-
komst stond onder leiding van de heer H. Kolkman uit
Warnsveld. Het init iatief werd met sukses bekroond; men
behoefde niet zo heel lang te praten, want ieder was ervan
overtuigd dat het met een eigen carnavalsvereniging bij De
Boggelaar best zou lukken. Liefst 32 leden gaven zich reeds
op. Er werd een voorlopig bestuur gekozen waarin zi t t ing
kregen de heren H. Kolkman voorzitter; P. Sevink sekreta-
ris; H. Hartman (eigenaar van De Boggelaar) penningmees-
ter.
Uit deze bijeenkomst kwamen nog meer konkrete punten
naar voren. Om te beginnen zal het eerste carnaval van
De Plaggenstekkers - zoals de doopnaam van de vereniging
werd - worden gehouden op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
a.s. Nabij De Boggelaar zal dan een grote danstent worden
gebouwd waarin het carnavalsfeest wordt gevierd o.l.v,
The Woodpeckers. Men zal het eerste carnaval nog zonder
Prins moeten stellen, deze wordt pas volgend jaar gekozen.

SOLfl Wt
E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Jaarvergadering
De Vordense bijenvereniging met de toepasselijke naam
De Macht van het Kleine, die meer dan 50 jaar goed ge-
slaagde pogingen heeft gewaagd om het goed geregelde en
toch veelbewogen leven van de bijen van nabij mee te ma-
ken, heeft dezer dagen haar 51e jaarvergadering gehouden.
Voorzitter A. van Bruggen kon meer dan 50 procent der le-
den verwelkomen. Hij gewaagde in zijn in le id ing van een
matig bijenjaar; door de voortdurende regens en het koude
jaar was er voor de bijen weinig gelegenheid geweest ho-
ning te verzamelen.
Sekretaris-penningmeester W. Kamperman bracht in zijn
verslag de viering van het gouden jubileum naar voren en
betrok hierin ook de nog in leven zijnde oprichter en ere-
lid van MvhK de heer J. W. Kuenen.
De toestand van de kas was minder rooskleurig, er bleek
een nadelig saldo te zijn.
Nadat de heer A. Weenink als afgevaardigde van de vereni-
ging naar de algemene vergadering van de ANI (Algemene
Nederlndse Imkersbond) in Apeldoorn een uitgebreid verslag
had gebracht, volgde de bestuursverkiezing. De periodiek
aftredende bestuursleden H. Gosselink en P. de Rijk werden
herkozen. Het bestur bestaat nu uit de heren A. van Brug-
gen voorzitter, W. Kamperman sekretaris-penningmeester,
D. Pardijs, H. Gosselink en P. de Rijk. Tot afgevaardigden
voor de algemene vergadering van de ANI welke in het
najaar wordt gehouden, werden benoemd de heren A.
Weenk, Wanink met als reserve W. Kamperman. Het aan-
tal leden van de vereniging bedraagt 27.
Onder de leden werd een gratis verloting gehouden van im-
kersartikelen. Bij de rondvraag kwam nog het vervoer van
de bijen naar de koolzaadvelden ter sprake. Het bestuur zal
een en ander regelen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur Wika P. J. Jansen uit Apeldoorn Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.30 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen
19.(M) uur de heer J. Bruijn te Hattem

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
dooi de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de weck daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

Per l januari 1973 is zr. H. G. Nagelhout te Amersfoort be-
noemd tot wijkverpleegster in Vorden. Zij volgt zr. Stoop op.
Zr. Nagelhout komt te wonen in de woning van zr. v. d.
Schoot aan de Burg. Galléestraat 38. Zr. v. d. Schoot is
verhuisd naar Het Wiemelink 39, telefoon 2179. Het tele-
foonnummer van zr. Nagelhout wordt 2120.

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEG R AFENISDIENST

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink), telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Gabi, dochter van T. G. van Duijnhoven en
U. Witt; Emiel Ferdinand Jozef, zoon van B. M. Öesselink
en P. W. Geurts.
ONDERTROUWD: Geen.

EHUWD: M. J. Weulen Kranenbarg en M. J. Nossent;
E. J. Hulshof en R. W. Lenderink; J. R. Hartmans en W.
A. Gotink; A. W. Botschuijver en F. B. M. Schroer; H. A.
Vrielink en J. Bouwhuis; J. R. H. Versteegen en J. J. U. M.
Rensen; B. J. M. Takkenkamp en G. Bruggink.
OVERLEDEN: R. Tuinsma, echtgenoot van C. van Herk,
67 jaar wonende te Rheden; W. Tragter, weduwnaar van J.
A. ter maat, 82 jaar.



Ibers
presenteert voor 't nieuwe jaar

KWALITEIT

SERVICE

LAGE PRIJZEN

Uit de slagerij
4 stuks HAMBURGERS HALEN

3 BETALEN!

H AC H EV LEES

300 gram 228
500 gram 198

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 498
Voor een heerlijke erwtensoep

3 stuks VARKENSPOOTJES

BOVENBEEN

500 gram ..

75

198
150 gram TONGENWORST 89

150 gram HAMWORST 89

100 gram GEKOOKTE LEVER 89

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST . 89

Alleen in Albers Supermarkt, grote pot a 200 gram

OPLOSKOFFIE
voor slechts

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 95

Elke 2e fles

69

Herschi

UP

literfies 85

Elke 2e fles

59

Boordevol vita-

minen Roosvicee

per fles

van 194 voor

169

Geurts

HUISHOUD J AM

diverse smaken

van 129 voor

109

Diverse geuren

BADSCHUIM

literflakon

nu voor

169

S4NTO halfvolle

KOFFIEMELK
nu per fles geen 109 maar

PCD vacuüm

roodmerk KOFFIE
pak a 500 gram STUNTPRIJS nu

Pak a 6 stuks

AARDBEIEN

PENCEES

van 119 voor

89

Pak a 8 stuks

PANKY

WAFELS

van 95 voor

69

Diverse soorten

van Doorn

KOEKJES

nu per zak

89

Diverse soorten

Langenberg Drop

normaal 98

nu voor

79

Groot pak

LANDEN-

BISKWIE

nu slechts

79

Tegen de milieuverontreiniging ! Pak d 10 rol

grijs TOILETPAPIER
(zolang de voorraad strekt) voor

Pak BASTOGNE

KOEKEN

geen 140

maar nu

119

Smarius Jumbo

Jet reuze

ONTBIJTKOEK

van 129 voor

105

Smarïus

EIERBESCHUIT

2 rollen

voor

69

Pak a 4 rol

Medicinaal

DROP

van 100 voor

89

Pak a 3 stuks

Super Choc.repen

nu geen 89

maar slechts

49

Groente en Fruit
Donderdag:
PANKLARE KOOLRAAP 500 gram

Vrijdag:

MALSE ANDIJVIE per kg

Zaterdag:

VATVERSE ZUURKOOL 500 gram

Prima HANDSINAASAPPELEN

9 stuks voor

CLEMENTINES

per net

GR APE FRUITS
3 stuks

RUNE HANDPEREN

per kg

Gezouten SPERZIEBONEN
per pak

Gezouten SNIJBONEN

per pak

Nocci BOTERHAMPASJA

met hazelnoot per pot

2x200 gram blikjes

LEVERPASTEI voor

Sprinklettes CHOC. HAGEL

per zak 98 Elke 2e zak

2x500 gram MACARONI

van 758 voor

PCD vacuüm ZOUTE PINDA'S

nu per pak

UNOX GROENTESOEP 705

Elk 2e blik

Diverse smaken dessert

INSTANTPUDDING 3 pakjes

45
98
29
198
198
98
98
109
109
89
109
69
135
98
69
89



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van onze zoon
FREDERIK JOHAN
H. G. Klein Brinke
J. J. Klein Brinke-

Braakhekke
Lochem, 23 december 1972
'de Klompenmaker'
Schoneveldsdijk 28

Voor alle felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
bij ons 25 jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij u allen hartelijk dank
G. Broekgaarden
H. C. Broekgaarden-

Brinkerhof
Vorden, januari 1973
Toldijk 2

Te koop 500 cement pannen
450 blauwe Mulder pannen
Gotink, Vorden
Hamelandweg 15

Te huur gevraagd
autobox in plan Boonk
G. J. te Brake
't Jebbink 39 tel. 1863

Te koop Ford Taunus 12 M
b.j. 1968 z.g.o.h. en zonder
gebreken
H. Broekgaarden
Toldijk 2 Vorden Tel. 1605

Te koop Noren met schoe-
nen, schoenmaat 33
Het Wiemelink 37

Acculaders Bosch auto-
matisch (kan niet door-
branden) voor 6 en 12 Volt
kompleet f 54,-
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40
Warnsveld. Tel. 05750-3204

Te koop gevraagd 2e hands
houten box en een drie-
wielertje. J. Lenselink
Het Hoge 52a

Te koop l paar schaatsen
met witte schoenen mt 37
't Vaarwerk 22 Vorden

Mevrouw Wehlburg
Kostedeweg 8
vraagt een hulp in de huis-
houding voor l dag of 2
halve dagen per week
Telefoon 6668

Wie heeft zat. 24 dec. 1972
tijdens de kreatieve middag
voor de jeugd in het nuts-
gebouw per abuis mijn
oranje trainingsjack mee-
genomen? Gaarne bericht
aan Joop Boerstoel
Insulindelaan 5 Tel. 1567

Te koop dragende gelten
H. J. Boersbroek, Vorden
Brandenborchweg 6

Weggelopen drie kleurige
Engelse Baset (Hush
Puppie) 5 maand oud
roepnaam Bas
Telefoon 05750-7310

Te koop rb. dragende vaars
bijna aan de telling
B. Antink
Maalderinkweg l Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Voor:

Tijdschriften
l'ockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOBRSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

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

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grys

OEBR. WELLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Inplaats van kaarten

Zo de Here wil en wij leven, hopen we op 13 jan.
1973 met Oma en de kinderen ons 12% jarig
huwelijksfeest te herdenken

H. J. MOOIWEER
H. W. MOOIWEER-MEERBEEK
Riekie en Gerrit
Brunsveld-Memelink
Henk Memelink
Oma

Vorden, december 1972
Molenweg 12

Receptie van 2.30-5 uur in hotel Bakker, Vorden

Een voorspoedig 7973
u toegewenst door

Assurantiekantoor

LENSINK
Eligiusstraat 62 - Aalten - Telefoon 05437-3066

Alle verzekeringen, hypotheken,
auto-financieringen
Vrijblijvend alle inlichtingen

Heden is van ons heengegaan, mijn lieve man en
onze zorgzame vader en opa

CHRISTIAAN EGGINK
echtgenoot van R. G. Krijt

op de leeftijd van 63 jaar

Vorden: R. G. Eggink-Krijt
Ruurlo: W. J. Eggink

G. G. Eggink-Langeler
Apeldoorn: G. van Malsen-Eggink

P. van Malsen
Lochem: C. R. Eggink

G. H. Eggink-ten Arve
Amstelveen: W. H. M. Langeler-Eggink

B. B. Langeler
en kleinkinderen

Vorden, 30 december 1972
't Elshof 3

De overledene is opgebaard in de Aula van 'De
Wehme' Nieuwstad 44 te Vorden.
Bezoekuren aldaar van 17.00 tot 18.00 uur
De crematie zal plaats vinden op donderdag 4 jan.
a.s., om 11.05 uur, in de Aula l te Dieren

FRUIT IS GEZOND /

GOLDEN DELICIOUS

reeds vanaf f 8,- per kist

HAND- EN STOOFPEREN

Verkoop:

Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Frufffee/fbedrijf

MEDLER

Heden overleed onze beste broer, zwager en oom

CHRISTIAAN EGGINK
echtgenoot van R. G. Eggink-Krijt

op de leeftijd van 63 jaar

Harfsen: Fam. Wed. G. Eggink-Ten Have
Roosendaal: Fam. W. J. Eggink

Vorden: Fam. J. Eggink
Eefde: Fam. M. G. J. Eggink

Vorden, 30 december 1972

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EV^NGEL/SCHE OMROEP

AdM«s-„La Pu"
m«t blauw* noppenzool. om. 33,-
Adld««-„Santlaflo"
(Mt sdiro*fdepp«n. i

Adlda«-„V«l*ncla"
vanaf maat 31, met schroetdoppen.
oa. v.a. 31.8O
Adldas-„BrasH"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
oa. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

GEMEENTE VORDEN
RATTEN-BESTRIJDING
In de week van 16 t.m. 19 januari 1973 wordt de
jaarlijkse rattenbestrijding van gemeentewege
gratis uitgevoerd.

• Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te
komen, dient dit voor 12 januari a.s. op te geven
bij gemeentewerken, telefoon 1841.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
(get.) A. E. van Arkel

de secretaris,
(get.) J. Drijfhout

ORCON (Hengelo-GId.) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette of
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraal 10 - Hengelo (Gld.)

"C0NCORDIA"
Hengelo (GW)

Zondag 7 januari

DANSEN
Muziek:

Tina and The Sea-Set

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

l Fles H ALFYETTE M ELK van 74 voor 59

500 gram JONG BELEGEN KAAS 238

10 EIEREN met 30 cent KORTING !

2 kuipjes SPAR HALVARINE 90

500 gram ROYAL KOFFIE van 342 voor 308

Blik SPERZIEBONEN 79

Blik SPAR ERWTENSOEP van 185 voor 165

SPAR ONTBIJTKOEK van 115 voor 99

3 stukken SPAR TOILETZEEP van 125 voor 100

2 rollen MARIE BISCUITS 79

PAK BRINTA van 99 voor 79

SPAR ROOKWORST van 125 voor 108

Bus Erdal TOILET AIR van 239 voor 189

150 gram BOERENMETWORST 118

200 gram BOTERHAMWORST 79

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 Telefoon 1SS1

dat is het waar het bij u om gaat, kies daarom meng-
voeders van de beste kwaliteit en samenstelling,
bereid onder

CLO KONTROLE
Bij buiklevering, franko bedrijf zijn onze prijzen t.m. 12 jan. per 6000 kg:

Big-Varkensmeel f 42,40
Big-Varkenskorrel f 43,—
Zeugenmeel f 40,40
Zeugenbrok f 41,—
Dieet startkorrel f 48,40

Baby B meel 51,80
Baby B korrel 53,40
Voll. legmeel 44,40
Voll. mestkuikenvoer

49,-
Startmeel f 46,40 Brok A

Energiebrok
38,20
38,40

Bovenstaande prijzen zijn per 100 kg exklusief BTW. Bij betaling binnen
14 dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden
toeslagen en bij grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan
100 ton per jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 50 cent
per 100 kg. Bovendien kan nog een nabetaling plaatsvinden.

C.A.V.V. "VIERAKKER
van de A.B.T.B." WA
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237

Zaterdag 6 januari a.s.

DANSEN
ÏN ZAAL SCHOENAKER, Kranenburg-V orden

Met medewerking van de beafgroep 'Eruption'
Aanvang 20.00 uur



Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
Wiha P. J. Jansen uit Apeldoorn

Thema: 'De mens en het verkeer'

P.S. Er is GEEN avonddienst

Gevraagd flinke

timmerman
FIRMA

HJ.Ruiterkamp
EN ZN

Lindcseweg 22-24 - Vorden - Tel. 05752-6631

Jong Gelre
afdeling Vorden

organiseert zaterdag 6 januari

GROOT

NIEUWJAARSBAL
met de Even/ng Stars

Aanvang 20.00 uur in zaal
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Nieuw tapijt
nu nog tegen oude prijzen .'

Desgewenst kunt u het gratis laten
reserveren tot het voorjaar !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG l EL.05752 1514

ZIE ONZE SHOWROOM

Bouwbedrijf

RONDEEL
EN MEDEWERKERS
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoed/g 7973

Met spoed gevraagd

flink meisje
meerdere hulp aanwezig

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519
ANWB bomlsrestaurant

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije''
te Vorden

VERPLEEGSTER A en B

VERPLEEGSTER A of B

VERPLEEGHULP

HUISHOUDELIJKE HULP

Inlichtingen bij de direktrice, tel. 1481

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

MAANDAGAVOND 8 JANUARI

in de Konijnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

WEER ZO'N

Schoenenhuis
Jansen

AANBIEDIN& !

Hoge noren
geheel kompleet met beschermers

ALLEEN BIJ ONS

Kunstschaatsen
schoen, schaats en beschermer

SLECHTS

f44,95
Kijk, vergelijk en koop bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Bestuur ̂ fcleden van de

fouwfrelcverenigi'ng VORDEN

wenst u allen

een vArspoed/g 7973

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

wenst al zijn kliëntele, vrienden en
bekenden

een voorspoed/g 7973

Een nieuw jaar

Een nieuwe bar!
Een oud adres :

Caf c'-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

J.H.D. TECHNIEK
vraagt uw aandacht voor haar aktiviteiten in 1973
die er mogen zijn
Sedert 1959 het vertrouwensadres voor kwaliteit,
garantie en SERVICE.
Onze ervaring is uw zekerheid !

1MPTTLSA MELKLEIDINGEN
vraagt nu folders of inlichtingen want onze prijzen
zijn 25 procent lager. Pak de koe bij de horens
en bel nu 05750-8661
l T TIN A
weidepompen en schrikdraadartikelen
Verder wasautomaten, diepvriezers, koelkasten,
elektra apparaten, landbouw en bedrijfsmechani-
satie, zelfbouw cv bouwpakketten met hulp bij
de aanleg

Breng een bezoek aan onze showroom (50 m-)
waar vele artikelen, ook voor uw bedrijf en huis-
houding te bezien zijn. Altijd onderdelen voor
ieder apparaat voorhanden !
Voor 1973 en later, ook in de toekomst naar

Handelsonderneming

J. H. DONDERWfNKEL
Rijkenhage 4 - Zutphen - Tel. 05750-8661
Bedrijfs- en huishoudmechanisatie

Vanaf l januari 1973 oefent
dr van Tongeren de huis-
artsenpraktijk uit in zijn
tijdelijke praktijkgebouw:

Hoek Horsterkamp.
Pr. Christinalaan

Dit zolang de bouw van
zijn nieuwe woning duurt
Spreekuren: ma t.m. vrij
van 8.00-9.30 uur
en volgens afspraak
Spreekuur voor a.s. moeders
dinsdags 14.00-15.00 uur
Telefoon praktijkadres 1828
Tel. huisadres (het Kerspel
34) 1678

SirÊdmin
mode
voor

mannen

Het Groene Kruis
VORDEN

VOOR 1973 IS DE KONTRIBUTIE VASTGESTELD
OP f 17,50

Tot l februari 1973 kan de kontributie worden voldaan
door overschrijving op
l'OSTGIRO 84 79 03
COOP. RAIFFEISENIiANK - VORDEN
AMRO BANK - VORDEN

ten name van Het Groene Kru;s te Vorden

Na l februari /al u een kwitantie worden aanheb -tien, verhoogd met l 0,75
inkasso- «MI administratiekosten

verkrijgbaar bij:

Wapen- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop een paar Noren
(maat 42) bij
Jos Geerken
Vogelbosje 8 Vorden

Gevraagd
MODINETTES EN
LEERLING MODINETTES

Confectiebedrijf
Lammers
Raadhuisstraat 18, Vorden
tel. 05752-1971, na 18.00 uur
1708

Te koop kunstschaatsen
maat 42
Brinkman
Zutphenseweg 56 Vorden

GEDICHTEN UIT DE BUNDEL
„UUT DE OLDE DOOS"

ONZE TAAL
Wat hebben wi'j in onze jonge dagen
Met volle moeite „Neerlands" taal geleerd
En as wi'j now met onze kennis pronken
Dan zeg de jeugd: „Mor dat is glad verkeerd.
De O en A en E en U problemen
Zunt al een tied geleën opgelost.
En de „Ch" van „bosschen", „wasschen", ,,visschen'
Hef dat meteen het leaven toen gekost.
Now kump de ,,C" ons wat verand'ring brengen
Kiek naor kakao en köpken „chokola"
En mocht i'j nog in Sinterklaos geleuven
Krieg i'j van 't jaor „kadeautjes" met een K.
Wat hebben wi'j in onze jonge dagen
Toch ak'lig vol onneudigs ok geleerd
Want at ze nog es wat moderniseren
Schrif op den duur ging mens meer iets verkeerd.

STUUR NIET ALLES WEG
Hi'j zat in de kamer wat kaarten te schrieven.
Hoevöl 't er waren? Wel honderd messchien.
Het was um de mensen geluk toe te wensen,
ook die hi'j sinds jaoren niet meer had gezien.
Zien zusken, die stille bi'j um zat te spöllen,
met poppen en kleerkes verspreid op de grond,
kek now en dan op met begerige blikken
naor al die kaarten die bruurlief verzond.
Dat al dat moois wegging, kon zi'j niet begriepen,
gin wonder, dat zi'j 't daor moeilijk met had.
Ze vroeg: „as i'j al dat geluk gaot versturen,
hollen wi'j zelf dan ok nog wel wat?"

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenfeaanb/ed/ng

Zie raambiljet:

Don. M> kg Gesneden Andijvie

Vrijd. 2 zware kroppen Sla

Zat. 10 Mandarijnen zonder pit

Litersblik Appelmoes

Mnd. Va kg Gesneden Rode Kool

Di. l/2 kg Hutspot

69

89

150

98

39

50
Wnd. M. kg Gekookte Bieten 45

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

NUTSDEPARTEMENT

Vorden
De eerste Nutsavond in 1973:

Mevrouw Hamaker-Willink
uit Zutphen over:

'Lachen en
laten lachen'

Een vrolijke lezing met een ernstige
ondergrond

DINSDAG 9 JANUARI
JEUGDCENTRUM - AANVANG 8 UUR

Mevrouw STOFFELS
VORDEN

wenst alle kliëntele, vrienden en
bekenden

een voorspoedig 7973

Gordijnen
kiezen
is niet

moeilijk

Want bij ons
staat het.overzichtelijke
Ploeg-Presentatie-Systeem.
Met de allermooiste gordijnen
van De Ploeg, de nieuwste
dessins, kleuren, strukturen.

meer. Welkom. Morgen?

LUBBERS
WONINGINRICHTING

R; i ; i ( l l i ' , i i . s s t ni.at 33
HENGELO GLD.
Telefoon 05753-1286

Ook in 1973 geldt:
adverteren doet verkopen!



Donderdag 4 januari 1973

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 40

Van hoender en varkens
Wi' j hebt et a l lemaole op de televisie können heurn en zien
- de hoender op de batte; i ' je - de varkens op de reusters en
de kalver in de mesthökskes. Daor is al heel. wat aover op-
czeg - allemaole goed bedoeld, na tuur lek , maor daor is zoo-
volle ,,van heurn zeggen" bi'j . En „van heurn zeggen" is et
goed liegen zeg et sprekwoord. Maor niet te volle van an-
l i ekken - i'j k u n t e et de mensen van de krantc en televisie
toch niet alticd naor de zinne doen.
Kiek maor es naor de ruilverkaveling - een jaor of tien-
t w i n t i g eleen wier ie ieder die d'r wat van waogen te zeg-
gen afeschlderd as cene die hopeloos achter was - op een
paar cent kek en n ie t et benul had um in de toekomst te
kicken. Maor nou bunt et de veurstanders die de volle laoge
kricgt umdat ze niet in de toekomst kiekt, maor um za-
kelek gewin dinge doet die'w later bezuurn mot. En hebt ze
et aover die mestkalver , net of dat wat ni'js is. Maor dat
was veur v i e f t i g jaor ok al heel gewoon. Zie können gaon
staon of liggen, net nao at ze zin hadden, en kregen net zoo
vol le melk at eur lusten. Alleene missen ze de vri'jheid zon-
der dat te beseffen. Hoe zwaor mo'j daor nou an beurn?
Een mense mot et eerste halve jaor heelemaol blieven lig-
gen - daor gao'w toch ok niet aover jommern! Stieve var-
kens wazzen d'r vrogger ok wel - meer as de boern wel
graag wollen. Mekare „neuzen" hadden de keune toe ok al
uutevonnen - en dat mekare de stette afbieten! Dan stonnen
de boer of de vrouw klaor met de teerpot um eur van den
teks af te helpen. Andren probeern et met et ophangen van
een roestcrige kettink - soms hip et, soms ok neet. Maor bi'j
al den las had de boer toch niet de narigheid dat hie daor
ok no glilek um anekekken wier. En dan die hoender op
die batteri'je! 't Is natuurlek niet mooi, a'j die diers daor
ziet zitten, veroordeeld tot levenslange en de kop af. Maor,
an de andere kane: zie wet ok neet wat ze mist. En zie holt
't zik goed bi'j, waegt zoowat een pond zwaorder as loslo-
pende hoender van 't zelfde soort, dat zollen ze niet doen
at ze treurn. En et was ok nooit zoo eleopen at de boern,
net as de vakluu, b i ' j de cier een rckkening hadden können
doen: materiaal zoovölle; arbeidsloon zoovölle - geef maor
geld! Maor umdat de weerld nou eenmaol niet zoo is, bunt
de hoender in die hökskes terechte ekommen. Daor mot
ze de boer niet lillek um ankieken. Nee, at de dierenbe-
schermers wat doen wilt mot ze (veural zommers at et heite
is) es gaon kieken bi 'j de luu die veur plezier en een vars
ei, een höksken met hoender holt. Die mensen hebt 'r vake
n i k s gien erg in dat eur hoender zoowat deur de luuze op-
evrctten wodt. Veural die bloedluuze - dat kan heel slim
waezen! Wat die dicrs mot uutstaon hebt die mensen vake
niet in de gaten. En de dierenbeschermers ok neet, anders
ha'w daor wel eerder wat van eheurd as aover die batteri-
jen. At ze d'r meer van wetten wilt mot ze zik maor melden
een dag met rond te gaon. Dat he'k veur de goeie zaak nog
wel oover.

d'n Oom.

Damrubriek
In deze 32-28 opening verkrijgt zwart voordeel.
1) 32—28, 18—23; 2) 33—29, 23 x 32; 3) 37 x 28, 16—21;
4) 39—33? 21—27; 5) 31 x 22, 19—23; 6) 28 x 19A, 17 x 30;
7) 35 x 24, 14 x 34; 8) 40 x 29.
A6) 29 x 18, 12 x 32; 7) 38 x 27, 17 x 30; 8) 35 x 24, 20 x 29.
Het probleem van 21 december is goed opgelost door: J.
Masselink, R. Lammers, H. Grotenhuis ten Harkel, Tj.
Harmsma en G. Wassink.

De stand was zwart 10 schijven op 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17,
18, 20, 36; wit 10 schijven op 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37,
40, 43.

Oplossing: 1) 29—24, 20 x 29; 2) 34 x 23, 18 x 29; 3) 27—
21, 16 x 49 of 36 x 49; 4) 28—22, 49 x 41 of 49 x 46; 5)
22 x 2, 36 x 27 of 16 x 27; 6) 2 x 6 of 2 x 5.

Ons nieuwe probleem:
Zwart 7 schijven op 9, 12, 17, 18, 20, 27 en 40; wit 7 schij-
ven op 28, 34, 37, 39, 41, 45 en 47.

zwart

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Studiefonds
Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelderland,
kunnen ook dit jaar weer een studietoelage aanvragen bij de
Stichting Gelders Studiefonds (sekretariaat: Huis der Pro-
vincie, Arnhem). Formulieren zijn verkrijgbaar op elk ge-
meentehuis en dienen aldaar ingevuld en ondertekend te
worden ingediend.
Indien men een van rijkswege gesubsidieerde school bezoekt
of gaat bezoeken, dient men eerst bij het rijk een studietoe-
lage aan te vragen. De betreffende aanvraagformulieren zijn
bij de adminis t ra t ie van die scholen verkrijgbaar. Indien
het verzoek bij het rijk om een studietoelage wordt afge-
wezen op andere gronden dan het inkomen der ouders of
van de aanvrager zelf of omdat de rijkstoelage niet of te
laat is aangevraagd, kan met overlegging van deze fwijzing
alsnog een bijdrage bij de Stichting Gelders Studiefonds
worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waarvoor
geen rijksstudietoelage kan worden verkregen, kan men ter-
stond een aanvraag op de daarvoor bestemde formulieren
indienen bij de Stichting Gelders Studiefonds, eveneens via
de gemeentesekretarie.
Deze formulieren dienen zo spoedig mogelijk maar in elk
geval vóór l augustus 1973 te worden ingezonden. Indien
een verzoek om een rijksstudietoelage wordt afgewezen op
andere dan bovengenoemde gronden, kan met bijvoeging van
deze afwijzing na de slui t ingsdatum van l augustus 1973 als-
nog een verzoek worden ingediend.

Sukses
Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse drijfjacht op het
landgoed De Wiersse is een ongeveer tweejarige rekelvos
geschoten door de heer W. Catacre jr. Het dier werd neer-
gelegd in de zgn. Ganzeweide bij de Schoneveldsdijk.

Dee vrouwluü . . .
Doe vrouwluii niet eur week gemoed
Bunt vake arger nog as kinder:
Eers vint ze't bes en meer as góéd,
Moor effen later wödt 't al minder,
In 't leste doét ze niks as prakkezeern,
Zó stille loop ze dan te kicken.
Wi'j zollen zo iets is prebeern,
Et wol ons toch moor kwclkc Heken.
Ons dccnitjen zol 'n dag of wat
Bi'j femilie goan lozjeern,
//"> nuunip zc't, gleuf ik, in de stad.
IVlicn tongc zol d'r zich nog an bezecrn.
Ik heb eur dan vanmaan moor vot ebrach,
Och, och, wat was et ( l ink tepasse!
Ze zwaaien en ze riep eikene „goeiendag",
Zo bli'j en uutgeloatcn was ze.
Zo net bun'k weer in huus ekommen.
Micn vrouw is gladde weg van streek,
Ik inossc eigenlijk met eur brommen.
Moor och, zo'n vrouwluühatte is zo week .

MAX HOLT

SwwWtuu»
Volleybal
Nu de Nevobo-kompetitie van de afdeling IJsselstreek-Zut-
phen er praktisch voor de helft op zit, blijkt het dat de
teams van Dash uit Vorden - die met liefst zeven zestallen
deelneemt - zich goed geklasseerd hebben.
Heren Ie klas Isala 3-Hansa 3 3-1; ïsala 5-SVS l 0-3; DVC
1-WIK l 3-0. Stand: 1. V. en K l 10-20; 2. Isala 3 10-17;
3. Hansa 2 9-12; 4. Bruvoc I 10-12; 5. DVC l 11-12; 6.
Dash l 9-11; 7. WIK l 10-10; 8. Isala 4 8-8; 9. SVS l 9-5;
10. Stokvissen 2 5-5; 11. Tsala 6 6-3^12. Isala 5 10-0.
Heren 2e klas stand: 1. Hansa 4^K; 2. Hansa 5 6-12; 3.
Dash 25-11 ; 4. Bruvoc 2 6-10; 5. Weden l 6-8; 6. Hansa 6
6-5; 7. Lovable 4-4; 8. Valto l 5-4.
Heren 3e klas A: Harfsen l-DVC 2 3-0; Valto 3-Hansa 9
3-0. Stand: 1. Wilhelmina 2 4-12; 2. Dash 3 5-9; 3. Harfsen
l 4-8; 4. Valto 3 5-7; 5. Hansa 9 5^6. DVC 2 6-5; 7. Han-
sa 8 4-4; 8. WIK 2 3-3; 9. Voorst 2 |̂
Heren 3e klas B: DVC 3-Dash 4 W; Wilhelmina 3-Bruvoc
3 1-2. Stand: 1. Wilhelmina 4 6-15; 2. Bruvoc 3 6-15; 3.
Valto 2 4-10; 4. DVC 3 3-9; 5. Dash 4 5-7; 6. Wilhelmina 3
4-5; 7. SSVZ 4-3; 8. DVO 3-0; 9. Rheden 2 3-0; 10. Hansa
104-0; 11. Harfsen 20-0.
Dames Ie klas: Olympia 2-Dash 11-3; Sp. Deventer 1-Isala
3 2-2; Wilhelmina 2-Bruvoc l 3-0; Wilhelmina 3-Wilp 0-3.
Stand: 1. Wilhelmina 2 10-15; 2. Wilp l 11-15; 3. Hansa l
8-14; 4. Isala 3 8-11; 5. Olympia l 8-11; 6. DVC l 9-10; 7.
Sp. Deventer l 9-8; 8. Dash l 8-7; 9. V. en K. l 9-6; 10.
Olympia 2 7-4; 11. Bruvoc l 8-3; 12. Wilhelmina 3 11-2.
Dames 2e klas: Dash 2-Wilhelmina 4 3-0; WIK l-Harfsen
l 3-0; Hansa 3-WTK 2 1-2. Stand: 1. Hansa 2 7-18; 2. WIK
l 7-18; 3. Harfsen l 7-14; 4. Valto l 7-14; 5. Wilhelmina 5
6-11; 6. Dash 2 7-9; 7. Hansa 3 6-8; 8. Wilhelmina 4 7-4; 9.
Valto 27-3; 10. WIK 27-3.
Dames 3e klas A: Dash 3-DVC 2 0-3; Hansa 4-Wilhelmina
6 1-2. Stand: 1. Wilhelmina 6 7-17; 2. DVC 2 6-16; 3.
Voorst l 6-10; 4. Hansa 4 6-10; 5. Bruvoc 2 6-9; 6. Hansa 5
6-6; 7. Dash 3 6-5; 8. Harfsen 27-1 .
Dames 3e klas B: Valto 3-Voorst 2 2-1; Hansa 6-Wilhel-
mina 7 0-3. Stand: 1. Wilhelmina 7 5-15; 2. Wilhelmina 8
6-11; 3. Hansa 6 5-10; 4. DVO 6-9; 5. Dash 4 7-8; 6. Valto
3 5-8; 7. Bruvoc 3 6-3; 8. Voorst 2 4-2.

Dammen
VIJFTAL VAN DVC KAMPIOEN DISTRIKT OOST
Evenals vorig jaar heeft het bestuur van de KNDB distrikt
oost gewest Gelderland ook dit jaar weer een kompetitie
georganiseerd om het kampioenschap van distrikt oost (vijf-
tallen). Hieraan namen de volgende vijftallen deel: Zutphen
1; Vorden l en Vorden 2; Aalten 1; Hengelo 1; Doetin-
chem l.
De uitslagen van de diverse wedstrijden waren: Vorden 1-
Zutphen l 8-2; Vorden 2-Aalten l 7-3; Hengelo l-Doetin-
chem l 4-6; Vorden l-Vorden 2 10-0; Zutphen l-Doetin-
chem l 6-4; Aalten l-Hengelo l 2-8; Vorden l-Doetinchem
l 9-1; Vorden 2-Hengelo l 5-5; Zutphen 1-Aalten l 4-6;
Doetinchem l-Vorden 2 7-3; Zutphen l-Hengelo 1; Aalten
l-Vorden l 2-8; Hengelo l-Vorden l 4-6; Doetinchem 1-
Aalten l 5-5; Zutphen l-Vorden 2 2-8.
Vlet het maximale aantal punten van 10 uit vijf wedstrijden
werd Vorden l op overtuigende wijze kampioen; 2. t/m 4.
Vorden 2, Hengelo l en Doetinchem l 5-5; 5. Aalten l 5-3;
6. Zutphen l 5-2.
Vorden l zal door dit resultaat gerechtigd zijn om deel te
nemen aan de landelijke kampioenschappen die in Arnhem
zullen worden gehouden. Vorden 2, Doetinchem l en Hen-
gelo l zullen onderling via een halve kompetitie moeten
uitmaken wie de tweede afgevaardigde wordt van het dis-
trikt oost.

BLIJFT DVC IN DE HOOFDKLASSE?
[n tegenstelling tot het fraaie resultaat bij de vijftallenkom-
petitic, ziet de toekomst voor DCV l in de hoofdklasse er
niet al te rooskleurig uit. In deze hoofdklasse zijn Tiel en
Nunspeet gedegradeerd. Er zullen echter in totaal drie
teams moeten degraderen.
Nu zijn DCV Vorden, Meteor De Steeg en DCO Sinderen
met een gelijk aantal punten op de derde plaats van onderen

ecindigd. Op 11-18 en 25 januari zullen deze teams in zaal
Koek te Doetinchem onderling uitmaken welke ploeg zal
degraderen.

NIJENHUIS WINT „P. DEKKER WISSELBEKER"
In het Jeugdcentrum hield DCV haar traditionele gongwed-
strijden om de „P. Dekker wisselbeker". De heer B. Nijen-
huis die deze trofee reeds viermaal heeft gewonnen, toonde
zich ook nu de sterkste en mocht de beker definitief behou-
den.
De eindstand was als volgt: 1. B. Nijenhuis; 2. W. Wassink;
3. T. Harmsma; 4. G. ter Beest; 5. G. Dimmendaal; 6. en 7.
A. Wassink en S. Wiersma; 8. W. Sloetjes; 9. B. H. Breuker;
10. G. Hulshof; 11. J. Oukes; 12. H. W. Offereins; 13. H.
Esselink; 14. I I . Grotenhuis ten Harkel; 15. en 16. B. Rossel
en G. Hoenink; 17.. 18. en 19. J. Lamers jr, H. Wansink en
C. Hesselink; 20. J. Lamers sr.

Voetbal
BOSLOOP v.v. VORDEN AFDELING ZONDAG
De afdeling zondag van de v.v. Vorden organiseert zondag-
morgen a.s. een bosloop. De afstand bedraagt ca 5 km. De
start is om half elf bij de kantine. Na afloop wordt er snert
gegeten.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag--
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaata Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NVV
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

6 jan. Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)
9 jan. Nutsavond Jeugdcentrum

K) jan. NVEV in zaal Langeler: Winkel van Sinkel
11 jan. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
11 jan. Jaarvergadering KPO
13 jan. Feestavond rijvereniging „De Graafschap"

in café Eykelkamp.^^Jlcr
17 jan. Jaarvergadering rijvwRiging „De Graaf-

schap" in café Eskes
18 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe

Prins in zaal Schoenaker
20 jan. Feestavond w Vj^ten zaal Smit
24 jan. Hervormde Vrouwe^^>ep Linde

2 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre
3 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre

13 febr. Nutsavond Jeugdcentrum
14 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
15 febr. KPO lezing dokter Boschieter
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre Ring Berkelstreek

in hotel Stegeman te Laren
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Ancyssen in café Bruggink

3 mrt. Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent
bij zaal Schoenaker voor de ouderen

4 mrt. Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de
Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

5 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

6 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

14 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker
1 1 ap r i l NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

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.

UIT DE OMGEVING

Kindermusical
te Keyenburg was groot sukses

De kiridermusical van Bennie Vreden werd te Keyen-
burg suksesvol opgevoerd ofschoon de heer Beunk er
voor de aanvang op wees, dat men te doen had met
amateurs. Ondanks dit genoten de dames van de KPO
bijzonder van dit prachtige stuk. Mevrouw van Aken-
Reulink heette iedereen welkom en men was benieuwd
hoe de 30 kinderen het er af zouden brengen. Het decor
was prachtig verzorgd in de St Bernardusschool met
kerstmis op de achtergrond.

Een korte omschrijving van de musical als volgt: Een
aantal kinderen wilden met kerst eens iets anders doen
en de meerderheid stemde voor een aktie om met de
kerstdagen iets voor de bejaarden te doen. Een aktie
'doe een klus voor 75 -f-' kreeg de meerderheid der

stemmen. Het happy end ontbrak niet; 3 bejaarden
kregen een vakantiereis aangeboden! De musical werd
zeer goea voor het voetlicht gebracht en men kreeg
grote bijval vooral de heer Beunk die de muzikale lei-
ding had. Mevrouw van Aken verzocht na afloop ieder-
een naar zaal Winkelman te gaan om de avond in ge-
noeglijke stijl voort te zetten. De KPO kan met deze
avond met genoegen terugzien.

Kerstviering
van de NVEV te Hengelo Gld

De kerstbijeenkomst van de NVEV te Hengelo die
werd gehouden in zaal Concordia is zeer geslaagd. De
talrijke bezoeksters hebben aandachtig geluisterd naar
de liturgie begeleid door orgelspel van de heer Ten
Hoeve en zang van een dameskoor. Vervolgens vertelde
mevrouw van Hengel een kerstverhaal. Na de pauze
werd door enkele dames van het UW een kerstspel
opgevoerd. Aan het slot van de sfeervolle avond wenste
de presidente de dames prettige feestdagen.

Peuterspeelzaal
'Hopza' te Hengelo Gld geopend

Velen waren aanwezig toen mevrouw Quarles van Uf-
ford op verzoek van mevrouw Wullink de officiële han-
deling verrichte die leidde tot de opening van de peuter-
speelzaal Hopza te Hengelo. Vervolgens begaven de
genodigden zich naar binnen voor bezichtiging.

Mevrouw Quarles van Ufford hield hierna een kort
toespraakje waarin zij het ontstaan van deze peuter-
speelzaal de revu liet passeren. Velen hadden hun vrije
tijd opgeofferd om mee te helpen dit gebouw zover te
brengen al het nu was, hetgeen er op wees dat er veel
animo is voor een peuterspeelzaal, aldus mevrouw
Quarles van Ufford. Namens het bestuur sprak ook
mevrouw Rietman haar bewondering uit voor het vele
werk dat de vrijwilligers hebben verricht.
Ook noemde zij de geweldige steun van de middenstand

Weth. Hooman wenste namens het gem.bestuur van
harte geluk met dit gebouw Men kan konstateren, aldus
de heer Hooman dat de geweldige samenwerking hier
goed gestalte heeft gekregen! Hij bood een enveloppe
met inhoud aan.
Daarna waren allen in de gelegenheid om het prachtige
gebouw, speelgoed enz. te bekijken.

Hierbij delen wij mede,
dat de handel in

SLACHTKIPPEN,
DIUVEN en WILD

voorlopig door ons wordt voortgezet

WED. A. BRUGGEMAN-RIETMAN
Joostinkweg 10 - Vorden

Postduivenvereniging 'Steeds Sneller'

Het zilveren bestaansfeest van de postduivenvereniging
Steeds Sneller te Hengelo is door de vereniging zeer
stijlvol gevierd en wel door het houden van een jubileum
tentoonstelling, welke gehouden werd in het klubhuis
Booltink te Keyenburg. Er werden voor deze tentoon-
stelling 200 dieren gebracht en het oordeel van de jury
luidde dat er goede kwaliteit waar te nemen valt bij
de vereniging!

Keurmeester Bussing uit Doetinchem had een moeilijke
taak maar konstateerde dat de mooiste vogel van A.
Smits was, in kooi 93. Ook de mooiste doffer was van
de heer Smits. De mooiste jonge doffer was van G.
Arendsen; de mooiste oude duiving van B. Cornelissen
en L. te Stroet met zijn jonge duivin werden als besten
gekwalificeerd.
Al met al kan de postduivenvereniging Steeds Sneller
terugzien op een geslaagde tentoonstelling

Kerstviering
met bejaarden BvP en CPB te Toldijk

Het is een goede gewoonte van de Bond van Platte-
landsvrouwen en de CPB uit Toldijk om jaarlijks het
kerstgebeuren gezamenlijk met de bejaarden uit de
wijk te herdenken. In zaal Concordia te Steenderen en
in Den Bremer vonden deze feesten weer plaats waar.
van de bejaarden weer zeer hebben genoten.

Serenade
Jachtopziener Meutstege kreeg hulde

T c Steenderen werd Jachtopziener Meutstege verrast
:>iet een muzikale hulde door muziekvereniging DSS
die naar Bronkhorst kwam om hem te huldigen met
zijn 75 jarige leeftijd. Namens de jachtkombinatie van
Bronkhorst voerde de heer Wolf uit Arnhem het woord
rtie de heer Meutstege dankte voor zijn medewerking
wanneer er gejaagd wordt. Namens de drijvers bood
de heer van Wilsem hem een fraai horloge aan. Daarna
liet men zich de boerenkool met worst goed smaken
en bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen



Bomend over bomen

VAN SPOKEN,
„WITTE WIEVEN"

Meer dan een eeuw geleden was, waar nu het landgoed ,,De Belten" ligt, een
woeste strook grond, grenzende aan een, vooral 's nachts, geenszins stille
heide. De witte wieven, onder aanvoering van Schele Guurken, heersten daar
over beemd en belten. Als de winterstormen woedden, en de noordwester los
was, maar ook als in een stille, witte Kerstnacht de „witte biëen" geluidloos
neerzwermden, spookte het rond de Wildenbarg en gebeurden er, bij „De
Belten" vooral, vreemde dingen.

Volgens de legende*) werd het knappe jonge meisje, Oaltjen Winkel genaamd,
door haar boze stiefmoeder, Hente Wonnink . getiranniseerd en uitgebuit . Oaltjen
werd zó kort gehouden, dat ze „nooit met mog naor de Vordense en Lindese
kermse". Ze werd bedolven onder het werk. Maar de spoken, die overal elders
„het melkgoed 's nachgens onderstebaoven dreeiden" waren Oaltjen goed gezind.
Zij hielpen haar alle werk klaar te maken toen zij „de iewertsen had en niet
veruut kon". Maar Schele Guurken ging met haar gunsten tegenover Oaltjen nog
verder. Toen het meisje ene Gat-jan had leren kennen, maar wegens geldgebrek
geen enkel uitzicht op een huweli jk had, gebeurde er het wonder bij de Schele
Guurkensbult. Oaltjen werd op Kerstavond nog door Hente Wonnink naar het
dorp gestuurd om de vergeten olie te halen voor het olicbollenbakken. Van de
Wildenbargsc molen naar Vorden was een f iks eind. De grindweg was er nog
niet en het voetpad ging dwars door de besneeuwde bossen. Onderweg begon het
opnieuw te sneeuwen. Op de terugweg sneeuwde het zo hard dat Oaltjen het
spoor bijster werd, maar haar gevoel voor richting zei haar dat ze rechtuit op
Kamphuusen aan ging. Opeens werden de belten helder verlicht als op klaar-
lichte dag. Zo zag ze dat ze al bij de Schele Guurkensbult was, meteen zag ze
de hele berg los, schitterend en blinkend van al het gouden gerei en de zilveren
luchters. Een vrouw met schele ogen kwam op haar toe en riep: „Oaltjen kom
maor gerust. Ik hcite Schellegeurken en ik bun oe goed! Nem maor zovölle a'j
wilt". Maar Oalten was wijs. Ze nam vlug één enkele zilveren luchter en maakte
dat ze weg kwam. Net voor het twaalfurenslaan van de Vordense toren was ze
uit de berg. Dat was haar geluk. Voor de waarde van de luchter, uitbetaald door
de Zutphense goudsmid, konden Oaltjen en Gat-jan een mooi boerderijtje kopen
en lang-en-gelukkig leven. De legende, door Dr. L. M. Metz in het dialect ver-
taald, besluit: „lej kun denken dat 't wief van Winkels sjaloers was. Ze wodden
micterig in den hoed van kwaodheid". Op de volgende Kerstavond ging ze met

opgestreken zeil de geopende berg b innen . Ze graaide zoveel bij elkaar dat de
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torenklok al twaalf uren had geslagen eer ze weer weg was. Toen ging de berg
onherroepelijk voor zeven jaar dicht. Toen Hente er uit kwam was Winkels her-
trouwd met een beter wij f . Hente Wonn ink veranderde toen van woede in een
zwarte kat.

SMARAGDEN BROCHE

Die zwarte kat s luipt daar nog steeds rond. hoewel er overigens veel is veran-
derd. De molen van de Wildenbarg is al jaren gesloopt. Vanaf 1907 werden de
heidelanden door dr. Metz vakkunig beplant met douglas. f i jnspar, larix en grove
den. En waar eens de noordwester sprong over heide en ruigte, of klagerig langs
de bosrand huilde, daar heeft vooral de huidige eigenaar, jonkheer mr. P. R.
Feith (72) een prachtige t u i n aangelegd. Het is een symphonic in groen, een
gaarde van honderden onderscheidene coniferen, die als een smaragden broche
tussen de fluwelen larix ligt. Na het madurodamachtige begin in 1964 heeft jhr.
Feith zijn pinetum allengs met v l i j t en ijver en oneindig geduld, vaak eigenhan-
dig, tot een grootte van meer dan 2 ha uitgebreid.
Laten we eens even in die tu in gaan zitten op zo'n witgelakte tu inbank, zoals
ikzelf ook heb gedaan.

Nadat we met jonkheer Feith telefonisch een afspraak hebben gemaakt kan zo'n
bezoek gemakkelijk plaatsvinden. De eerste vraag: „Wat is een pinetum?". Het
is een verzameling van pijnbomen, beter nog: „een verzameling van coniferen"
of „van kegeldragers". De naam komt van het Grieks: „conus ferein" of wi l t u
liever van het Latijn „conus ferre". Er zijn echter ook wel naaldbomen, die bes-
sendragers zijn, dragers van schijnbessen of kegelbessen, in plaats van houten
kegels, zoals de Jeneverbes. (Juniperus communis), of de Taxus Baccata. beide
hebben in dit Vordense pinetum hun plaats. Er zi jn in Nederland verscheidene
j^kta. De oudste vindt men in Putten, namelijk de „Schjtenhorst", van dr.
iHOemans. Die coniferentuin is meer dan 150 jaar oud. H^pinetum „De Bel-
ten" gaat nu z'n twaalfde jaar in. De door de eigenaar in 1966 uitgegeven cata-
logus vermeldt onder meer: „Het Vordense landgoed „De Belten" - ru im 25 ha
groot - heeft tot 1907 deel ui tgemaakt van de uitgestrekte terre inen van kas-
teel „De Wildenborch".

overlijden van dr. Metz in 1944 is weinig aan het o h o u d der bossen
gedaan. De tegenwoordige bezitter liet in 1960 een s tuk van l ha (plm.) schoon-
kappen met behoud van enkele f i jnspar ren en rob in ia ' s en beplantte dit stuk
vervolgens met 15 verschillende soorten coniferen. Toen deze aanplant goed
slaagde, werden honderden andere soorten en variëteiten ingeplant. In de herfst
van 1964 werd het embryonale pinetum uitgebreid tot de tegenwoordige grootte
van plm. 2 ha. De verdubbeling heeft het mogeli jk gemaakt in een bestaand vij-
vertje een goede standplaats te vinden voor de moerascypressen. Interessant is
ook de groep Ginkgo's. Jonkheer Feith: ..Er is een exemplaar bij, dat afkomstig
is uit een heksebezem, (warrige dichte begroeiing zoals men die wel eens ziet in
een berkeboom), 't Lijkt op een kraaienest , bv. een berk die op zo'n plek een
maretak herbergt. Zoals in Limburg wel eens bij popul ieren gc/.ien wordt. De
vogels strijken lijm of andere klcverighcden tegelijk met een zaadje af aan een
tak van een fruitboom bijvoorbeeld. Het zaadje on tk i emt en groeit in het hout
en eet van de gastheer. De Heksebezem-Ginkgo van ,.De Belten" is gegroeid uit
een zaadje dat door een vogel is gedeponeerd op een tak van de oude Ginkgo
Biloba, die in Leiden staat, in de Hortus Botanicus. Aardige bijzonderheid is. dat
het blad van zo'n Ginkgo-vondeling niet groter wordt dan eenderde van het blad
van zijn opvoeder.

Uiteraard zijn de meeste bomen in het Vordense pinetum nog tamelijk klein,
maar ze worden steeds talr i jker . De catalogus van 1969 vermeldt al meer dan
1200 soorten. Ze zijn allemaal voorzien van een naambordje. Bij de Ginkgo Bi-
loba's staat bovendien een plaat met daarop het gedicht, dat Gocthe aan deze
boom. die loof- en naaldboom beide is. heeft gewijd, toen hij zich in zeker op-
zicht met de boom identificeerde: „Fühlst du nicht an meinen Liedern. Dass ich
einst und doppelt bin?".

MONKEYS PUZZLE

Bij een zeer merkwaardige boom die een levende t re i ter ing is voor apen staat op
het bordje de naam: Araucaria. Het is de apenboom, die ook wel wordt genoemd
..monkeys-puzzle" of apetreiter. Terecht vormt deze boom voor de aap de puzzle
van: „Hoe, mijne broeders, kri jgt men in dit anti-klimhout hoogte?". Enf in , als u
de toegespitste, driehoekige bladorganen bekijkt en met uw vingers langs de
naaldscherpe punten tast, is het begrijpelijk dat zo'n boom voor een aap een
uitgekiend objekt van t re i te r ing is alleen al door zijn uitdagende, stelrelige aan-
wezigheid. De wetenschappelijke naam is ontleend aan de landstreek Arauco in
Chili. Als u in Vorden zo'n boom eens van dichtbij wilt bekijken en vasts tel len
hoe scherp de punten van de bladorganen zijn, wandel dan maar eens naar het
huis Nieuwstad 14 te Vorden, waar zo'n boom in de t u i n staat, vóór het huis, en
al heel wat groter is dan die op ..De Belten".

Van het Andesgebcrgte uit zijn de zaden meegenomen naar al le winds t reken , ook
naar de oude wereld. Evenzo in ons land komt de apenboom voor. Zo maar in
een straat van een bepaalde stad of dorp. In Zutphen. ongeveer bij Warnsveldse
weg 10, in Apeldoorn, Kerklaan, Timorlaan, Van Heutzlaan, en in Soest. De za-
den worden ook nu nog in Chil i gegeten en als ..piones" op de markten te koop
aangeboden. De Araucaria Araucana wordt ook wel „slangenboom" genoemd,
omdat hij ook de slangen treitert. De slangenboom van onze foto staat in 't Vor-
dense pinetum. Hij is, evenals de andere kegeldragers daar, nog klein. Maar zij
allen hebben - om met de eigenaar te spreken - ,.de ru imte voor hun verdere le-
vensloop van - laten wij het hopen - honderden misschien wel duizenden jaren".
Voor uitbreiding is genoeg grond beschikbaar.

Bij ons bezoek toonde de heer Feith ons een bestelling van honderden nieuwe
soorten, 't Ideaal is tweeduizend soorten van coniferen bijeen. Als men weet dat
op de grote coniferententoonstelling in 1970 te Londen, door de Royal Horticul-
tural Society georganiseerd, door vdc inzenders elfhonderd soorten waren verza-
meld, dan wordt dit aantal al belangi jk over t roffen door de over de 1500 variS-
teiten, die hier straks in Vorden groeien. En dit alles is voor elke belangstellende
gratis (dat betekent „voor dank alleen") te zien. als daartoe met de eigenaar tele-
fonisch kontakt wordt opgenomen omtrent dag en uur. Bezoekers zullen dan toch
ook nog een herinnering kunnen zien aan Schele Guurken en aan Oaltje Winkel.
De metaaldrijver Hoek maakte voor de oorlog al van de legende een voorstelling
in koper. Van Aaltje met de luchter en van Schele Geertje met de zwarte kat,

met daar omheen de eekhoorns, de k o n i j n e n van het bos op de bulten, kerst-
k lokken en Aaltje's h u i s met de Vordense toren op de achtergrond. In de bu i t en -
m u u r van het oude huis dat nu op „De Belten" tot garage is verbouwd. Meer
bu i t en lande r s dan landgenoten maken van de gelegenheid gebruik om dit pine-
tum met z i jn verscheidene schakeringen van groen te bewonderen. Onlangs de le-
den van de „ In te rna t iona le Dendrological Society". Zij toonden zich verrukt over
de sprookjesachtig eaanleg. over het tapi j t van mos dat de natuur daar heeft ver-
spreid over de kleine heuvels . Dit mos - in hoofd/aak s terret jesmos - is daar
van/elf - kosteloos - ontstaan. Als men tenminste niet telt de vele uren die de
eigenaar gebukt, gebogen of langui t ter aarde liggend, heeft doorgebracht, bezig
met het u i t t r e k k e n van o n k r u i d , waarna zich het groene tapijt heeft gevormd, dat
nu tevens de grassen weghoudt! U kunt dit al les bek i jken - ook de nieuwe kas
waar de n ie t winterharde soorten tijdens het barre seizoen worden geborgen en
bewaard tot de n ieuwe lente, waar de eigenaar het met een enkele wuifbeweging
van zijn hand kan Uiten regenen: „een beetje voor l i e v e Heer spelen is een aardige
bezigheid".

Voor het laatst de legende van Schele Geert je : „maor ie mu t 'soavonds wel op-
passen veur dee duvelse zwarte katte, dee nog altiecl daor rondspeukt en oe de
ogen wil uu tk rabbcn . "

: ) In ve rha l ende vorm gegeven in . .Molenpraut" .

H E N R I VAN DORSTEN

BOMEND OVER BOMEN

Wist u wel dat:
• In de V.S. is de eeuwenoude Wammona-boom (een /o grote en dikke

boom dat er in I 8 S I al een t u n n e l door was aangelegd voor r i j t u i g e n )
zo b o u w v a l l i g was geworden dat hij moest worden opgeruimd.

• 2000 bomen in de stralen van Hamburg kunstmat ig worden gevoed met
een oplossing van s t ik s to f , fosfor, k a l i u m en spoorelementen, omdat ze
/ i e k geworden waren van het met pekel vermengde smeltwater?

• de gemeenten in Neder land / u i n i g e r worden op hun bomen, en bijvoor-
beeld de gemeente 's-Gravcnhagc opdracht gal aan Gebrs. ( 'opi jn (bo-
m e n c h i r u r g e n ) om r u i m 200 e iken van 25-jarige leeft i jd voor de aanleg
van een n i e u w e ri jksweg nie t om te hakken , maar te verplaalscn? Kos-
ten: bi jna 1000 gulden per boom.

• de b i jna vierduizend jaar oude tamme kastanje van de Etna, genoemd
de boom der negentig paaiden omdat er een zodanig aantal onder zijn
kroon konden rusten, door b l iksemins lag werd geveld?

• een bijna duizendjarige, holle eik in het plaatsje A l o u v i l l e (Frankr i jk)
die een deel van z'n k r u i n door een storm had verloren en daarna van
een gemetselde toren met slaapkamer is voorzien, rustig verder groeit
en net als Jan Prikkeldraad: al langer hoe dikker wordt?

• dat er voor een zondngedi t i e van de New York l i i n c s 17 ha bos moet
sneuve l en , maar dat er in de V.S. ook bomen bestaan die 120 meter
hoog worden (Redwoods en andere mammouthbomen) en dat er van
één zo'n boom eens een hele kerk met 300 zitplaatsen werd vervaar-
digd, waarna er nog hout over zou zijn geweest voor een 20 meter
hoge U) re n'.'

• dat de boomsoort met het grootste bladerdak ter wereld de heilige vijge-
boom is in I n d i a ? Sommige vijgebomen hebben een bladerdak met een
doorsnede van 500 meter. Naar beneden groeiende steunwortels vormen
van de boom een levend prieel met waranda's waaronder duizenden
mensen schaduw kunnen vinden.

• dat de heilige Bodhiboom in C'eylon, die door de Bouddhis ten wordt
vereerd, s tervende is omdat de gelovigen hem melk offerden i n p l a a t s
van water?

• dat de boete voor het beschadigen van een boom t i jdens de bouw van
een bungalow in Dalfsen. a a n v a n k e l i j k was gesteld op . . . TIENDUI-
ZEND GULDEN, maar tens lot te op DUIZEND G U I . D E N werd vast-
gesteld? (Zwolse k r a n t 14-1-72)

• dat een ca 150-jaar oude beuk (zoals er b v . een staat bij de pastorie te
Kranenburg of ouder nog: bij Den Bramcl) zoveel m i l i e u h e r s t e l ten
beste geeft, dat men voor elk van hen ca 2000 jonge bcukjes zou moe-
ten planten om hetzelfde herstel te kunnen bereiken? En dat een zoda-
nrge aanplant ca ƒ 125.000.- zou moeten kosten?


