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De fasante
G'steraovend heurn ik in et bos weer es een fasante
kokkeren, dat vin ik altied zo'n fijn gebeur. En niet
alleene um te heurn, ook um te zien bunt et zukke
mooie dinge. Jommer dat der zo weinig meer bunt.
Lange niet zo volle as vrogger. Veur 50, 60 jaor ko'j
de streupers der vake aover heurn praoten. Dan ge-
beuren et wel dat ze der gewoon met een tröpken op
uut gingen um hier of daor een bos deur te gaon en de
fasanten uut de beume te schieten. Of der op eur eent-
jen op uut gingen en dan in et donkeren oppassen waor
ze gingen zitten en dan later op den aovend der met
et geweer op af.
Daor konnen ze soms meer met vedienen as met een
helen dag hard warken. En dat lieven nogal an! Maor
dat is now allemaole heel anders; der bunt haost gin
fasanten meer en veur die paar cent hoeft der gin men-
se op te schieten. Veur een tied hek nog es met zo'n
vroggere streuper epraot. In zin jonge tied vuulen hi'j
ook volle veur de streuperi'je. Hi'j zol et nog wel kön-
nen maor gaf der niks meer umme. Hi'j zaog ze nog wel
graag maor dan as een stuk natuur en niet urn jach
op te maken want ze hebt ook heur nut. Dat had e zelf
ondervonnen. Hi'j had een hoek eerpels een ende van
huus, vetellen ë. Op een zondagmargen was e der es
henekuierd um te zien hoe ze der bi'j stonnen. Der
wodden epraot dat der hier en daor weer colorade-
kevers wazzen die mos e in de gaten hollen. En et was
goed dat e der hen was ekuierd, achter an den hoek
kort an de boskante zatten der een heleboel. Nog niet
zon groot stuk maor zoo wiet at ze zatten zollen ze
toch de hele boel kaal konnen vretten.
Wleterop zag e der zo hier en daor éne, hi'j zol toch
den helen hoek motten spuiten, 's Maondags had e et
vegif gehaald dinsdags zol et gebeuren. Met een paar
busse water, et vegif en de spuite was e der henge-
gaon. Maor toen e bi'j de eerpels kwam kon e zin ogen
niet geleuven. Der was wel an de eerpels evretten,
maor hi ' j mos zuuken um nog een paar coloradekevers
te vinnen. Et was net of ze um hadden zien kommen
en emaakt dat ze votkwammen, maor dat beston na-
tuurluk niet. Effen later was e den dreum uut. Een
endjen wieter zag e een fasante tussen de eerpels schar-
relen. Zoo af en toestok e der zin kop baoven uut en
pikken hier en daor, der was gin twiefel an, die fasante
had de kevers opevretten. Wat mos hi'j now met dat
vegif? Hi'j had et water weg laoten lopen en et vegif
weer met genommen naor huus. Ak die laatste kevers
nog vegeven had dan had de fasante zich allicht ook
doodevretten et zol et stomste weazen wat ik doen
At et effen kan mot de natuur zichzelf maor redden.
Maor um dan net as vrogger die veugele uut de boom
te schieten nee, ik niet meer! Ik kon men zin gevuul
levendig indenken. Ze zollen de jach inplaatse maor een
paar jaor vebieden. Dan kow meschien wat vaker een
fasante heurn kokkeren . . . d'n Oom

Oranje/eest
Begunstigd door fraai weer hebben de bewoners van
Leesten, Warken, Boggelaar e.o. hun traditionele Oran-
jefeesten gevierd nabij het terrein Weezenloo. Veel be-
zoekers bezochten de feesten. Loco-burg. De Wilde van
Warnsveld verrichtte de gebruikelijke opening, waarbij
hij opmerkte, dat hij dit waarschijnlijk voor het laatst
zou doen omdat er een nieuwe burgemeester is be-
noemd Na een uitstekend optreden van de toneelgroep
Warken dat veel sukses oogstte werd de avond besloten
met een dansje o.l.v. The Woodpeckers. De 2e dag was
voor de kinderen die in optocht naar het feestterrein
trokken. Na de aubade voor patiënten en personeel van
Groot Graffel begonnen de kinderspelen, waarbij menig
prijsje viel te verdienen, 's Avonds was er een gezellig
bal waarbij de stemming er goed in zat
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Uitstapje
Voor het einde van het schooljaar maken de kleuters
van de Maria Goretti kleuterschool op de Kranenburg
ieder jaar een uitstapje. Dit 'grootste feest van het jaar'
was nu op een leuke manier gepland, namelijk het
einddoel was camping De Reehorst in het Galgengoou
te Vorden. 's Morgens om half tien vertrokken de kleu-
ters, ruim 30 onder leiding van hoofdleidster mej. L.
Wolbert en enkele helpsters in de met vlaggetjes ver-
sierde auto's van de ouders. De jeugd, die getooid was
met kleurige hoedjes, werd op^^ camping gul onthaald
door mevrouw Verkijk, de eigeWresse.

Er werden allerlei leuke spelletjes gedaan als spoor-
zoeken. waarbij alle vlaggetjes waren uitgezet met een
opdracht op papier. Enkele kleuters die op de camping
verbleven mochten ook de h^^dag meegenieten van
het feest, 's Middags werd e^^ezellig gegeten in de
kantine en trakteerde men op ijs en andere versnape-
ringen. Een van de bewoonsters kwam zelfs met thee

voor de helpsters want 'ze vond het zo gezellig en leuk'.
Om 3 uur werden de kinderen weer opgehaald. De tijd
was eigenlijk veel tekort maar moe en vuil kwamen
ze weer bij school aan. Een woord van dank aan allen
die het mogelijk maakten dat deze dag kon worden
gehouden was zeker op zijn plaats

Geslaagd
De heer M. G. Wansink slaagde voor zijn ingenieurs-
elektro-techniek diploma aan de HTS te Arnhem

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

'VERNIELING' BEPLANTING PLAN-ZUID
Omwonenden van het nieuwe plein in Zuid hebben met
verbazing uit Contact vernomen dat op de verharding
'regelmatig door kinderen balspelen worden gehouden
met alle konsekwenties van dien'. Zelf hebben zij wel
een enkele keer een paar kleine kinderen met een rub-
ber bal zien spelen, maar dat was niet bepaald om over
naar huis, laat staan naar Contact te schrijven! De
knaapjes deden aandoenlijk hun best om te voorkomen
dat de beplanting werd beschadigd. Toen de bal midden
in het park terecht kwam hebben ze hem er weer
heel behoedzaam uitgehaald. Vernielingen vielen niet
waar te nemen, wel 20 verlepte 'Pantoffeltjes'. Jammer
dat er toch ten gemeentehuize een klacht is binnen-
gekomen. De ouders zullen daar, weten wij, graag re-
kening mee houden, want het aanzien van het plein gaat
hen zeer ter harte! Dat het gemeentebestuur dadelijk
heeft gereageerd door voor 'passende maatregelen' te
gewagen is wel een beetje jammer. Even van de fiets
stappen voor een vriendelijk vermaan was in casu meer
dan voldoende geweest!

Enkele omwonenden zonder kroost

NIEUWS VAN
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Intrede ds M. Brummelman
Na in de morgendienst te zijn bevestigd door ds Jansen
uit Vorden heeft onze oud^fcatsgenoot kandidaat M.
Brummelman zondag j.l. VPue middagdienst intrede
gedaan als predikant van de Hervormde Gemeente te
Ophemert en Zennewijnen

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkcl

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen

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

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

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 nar

Deze week willen wij in deze rubrieken nader in-
gaan op onlangs door de gemeente tot nog toe
in dit jaar verleende subsidies aan verenigingen.
Zoals u zich wellicht herinnert, heeft de raad op
14 december 1972 een nieuwe Subsidieverordening
vastgesteld; deze houdt in het algemeen in:

— dat binnen de gemeente Vorden gevestigde en
werkzame organisaties, welke zich ten doel stel-
len de beoefening en bevordering van muziek,
zang, sport en het bedrijven van kuituur, speel-
tuin-, jeugd- en bejaardenwerk, op verzoek een
subsidie kan worden verleend.

Onder organisatie wordt ingevolge de Subsidie-
verordening verstaan: verenigingen (al dan niet
rechtspersoonlijkheid bezittend) stichtingen, plaat-
selijke afdeling(en) van landelijke, provinciale of
regionale organisaties, kommissie en instellingen.
- Om voor subsidie in aanmerking te komen,

dient die organisatie tenminste één jaar als zo-
danig te hebben bestaan, voldoende aktiviteit te
ontplooien en aangesloten te zijn bij een landelijke
provinciale of regionale organisatie.

— Niet voor subsidie in aanmerking komt een or-
ganisatie die, naar het oordeel van B&W:

a) is gericht tegen het wettig gezag, de goede
zeden en/of de bestaande maatschappelijke orde;
b) geen voldoende verantwoord financieel beleid
voert;
c) in zodanige financiële positie verkeert dat sub-
sidiëring overbodig moet worden geacht;
d) een besloten karakter draagt, of

e) niet genoegzaam alle geschikte middelen heeft
aangewend om het inkomstenpeil te verhogen.
Bovendien komt niet in aanmerking een organi-
satie die uitsluitend dan wel in hoge mate, haar
werkzaamheden of aktiviteiten heeft in een kerk-
genootschap, zelfstandige onderdelen van een
kerkgenootschap, al dan niet rechtspersoonlijk-
heid bezittende genootschappen op geestelijke
grondslag, niet zijnde een kerkgenootschap, in
schoolverband, politieke partijen, vakverenigin-
gen en soortgelijke verbanden.

de subsidie bedraagt nooit meer dan het tekort
blijkens de rekening van baten en lasten over het
voorafgegane kalenderjaar.

indien een subsidie wordt geweigerd of als een
subsidie wordt verleend onder voorwaarde(n),
dan kunnen belanghebbenden binnen 3 maanden
in beroep komen bij de gemeenteraad.

De subsidie wordt verleend op in het algemeen,
de volgende grondslagen:

een vast bedrag
een bepaald bedrag per jeugdlid
10% van de kontributie- en donatieopbrengst
25% van de leiderskosten inklusief een be-
paald maximum

Hoe is dit nu konkreet voor de diverse aanvragen
om subsidie en welke bedragen werden er kon-
kreet uitbetaald? Zonder de bedoeling om bepaal-
de verenigingen op de voorgrond te plaatsen om
ze te bevoordelen (en/of te benadelen), laten wij
nu enkele voorbeelden volgen:

A. het Chr. Muziek- en Tamboerkorps Sursum
Corda, Deze vereniging kreeg in totaal f 2949,50
aan subsidie. Dit bedrag werd als volgt berekend:
vast bedrag f 100,—
39 jeugdleden é. f 8,— f 312,—
10% van kontributie en donatie f 587,—
25% kosten dirigent, maximaal f 500,—
43 bespeelde instrumenten & f 25,— f 1075,—
25 bespeelde instrumenten é. f 15,—
(drumband) f 375,—

Totaal f 2949,50
Het herleide exploitatietekort van de vereniging
was zodanig.dat het genoemde subsidiebedrag vol-
ledig kon worden uitgekeerd.

B. Het Verflens Dameskoor
Deze vereniging ontving in totaal f 580,60 Het
bedrag is samengesteld uit de volgende faktoren:
vast bedrag f 100, -
l jeugdlid f 4,—
10% kontributie/donatie f 226,60
25% kosten dirigent, maximaal f 250,—

Totaal f 580,60

Ook het herleide exploitatietekort van deze ver-
eniging gaf aanleiding tot het volledig beschik-
baar stellen van het bedrag.

C. de Gymnastiekverening Sparta
Deze vereniging werd gesubsidieerd met een be-
drag van f 1605,16 De berekening geschiedde als
volgt:
vast bedrag f 200,—
220 jeugdleden a f 4,— f 880,—
10% kontributie/donatie f 1231,26
25% kosten leider, maximaal f 500, -

Totaal f 2811,26

Het herleide exploitatietekort bedroeg echter
maar f 1605,16 Omdat - zoals wij hiervoor al
hebben gezegd - de uit te keren subsidie nooit
meer bedraagt dan het exploitatietekort (artikel
5b der subsidieverordening) werd dit bedrag van
f 1605,16 uitgekeerd.

Tot «zover enkele voorbeelden van verleende sub-
sidies. Het kollege van B&W wijst er nogmaals
op dat ingevolge de subsidieverordening de sub-
sidie aanvrage voor l april had moeten zijn in-
gediend. Verenigingen, die dit hebben nagelaten
worden er dan ook zeer dringend op gewezen de
aanvrage alsnog ten spoedigste in te dienen. Vol-
gend jaar zal genoemde termijn strikter worden
gehanteerd!

Spreekuur wethouder Gerritsen
Wethouder J. W. M. Gerritsen is, wegens vakan-
tie verhinderd t.m. 26 juli spreekuur te houden;
vrijdag 27 juli volgt weer zijn eerste spreekuur

Hinderwet

De volgende heren hebben bij B&W een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet aangevraagd:

a) de heer J. Rouwenhorst, Rondweg nr 3 voor
het oprichten van een veehouderij met mestop-
slag; en

b) de heer J. W. Oortgiesen, Ruurloseweg nr 113
voor het oprichten van een veehouderij met mest-
opslag alsmede voor een propaan- en olie
installatie
Vanaf 27 juni t.m. 8 juli a.s. kan een ieder schrif-
telijk bezwaar inbrengen bij B&W tegen aanvra-
gen (zie ook het publikatiebord naast het ge-
meentehuis en de aanplakking bij de boerderijen
zelf).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds Gramsbergen (Gorssel)
10.00 uur ds Gramsbergen

HERVORMDE KERK KAPEL W1LDENBORCH
Openlucht kerkdienst bij de kapel o.l.v. ds J. H. Jansen
m.m.v. Sursum Corda (bij minder gunstig weer in de
kapel)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur J. W. Kuhlemeier
19.00 uur ds G. O. N. Veenhuizen uit Zutphen

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 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 de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., U.!. (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

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

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:

Bianca d.v. G. Walgemoet en B. A. M. Busch; Roei
z.v. J. Groot Jebbink en G. J. Ligtenbarg; Hendrika
Louisa d.v. R. G. Mennink en G. Struik

Ondertrouwd: W. A. M. van Veen en R. Zweverink
A. P. G. Jansen en M. Th. J. Jansen

Gehuwd: W. Ratikow en A. A. Wentink
J. B. W. Aartsen en M. Ribbers

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

KOERSELMAN CASSETTES



rol prince
fourré
V&NDEBEUKELAAR
ANDERS BETAALT U

vlees en vleeswaren

248
ROOMSNITZELS
3 stuks

PAPRIKA SCHIJVEN
3 stuks

KERRY SCHIJVEN
3 stuks

SPEKLAPPEN
500 gram

OSSESTAART
500 gram

RUNDERSTOOF-
LAPPEN 500 gram ..

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

RÜNDERSTOOF-

ROLLADE 500 gram ..

150 gram Snijworst 99

150 gram Boerenmetworst 99

Een hele Saks. Leverworst 89

150 gram Hamworst 89

150 gram Gek. Schouderham... 129

wvwvwwvw

SLIJTERIJ
l liter Vetter

BESSEN JENEVER .

Hele fl. Veters dubbel

Crème de Bananes ...

Hele fl. Cluny Whisky

van 16,95 voor

795

1495

uw

VOOR DE LEKKERSTE
SLANKE KOFFIE
.NORM A AL BETAALT U

groente en f ruit

2 kroppen malse Sla +

500 gr. Tomaten samen

MALSE ANDIJVIE

per kg

GROTE KOMKqpMER

per stuk

PAPRIKA'S

2 stuks m

Panklare RODE KOOL
500 gram

12 Sunkis SINAAS-

APPELEN voor .

Lef op de strook hiernaast
van onze supermarkt.

Bijzonderheden over de
uitreiking van hef feestpakket.'

LIJERKRUIK

FRAMBOZEN
BESSENWIJN
van 225
voor

m m

rexona
toiletzeep
2 STUKS

\ANDERSBETAA1TU

VAN DE

Juweelbakker
Roombotercarree's

pak a 6 stuks

Gesneden WIT of

BRUIN BROOD

Pak BRABANT.

WAFELS van 10 voor

Jumbo Jet ONTBIJT-

KOEK van 129 voor .

Comfort wasverzach-

ter van 269 voor -

Allerfijnste

Margarine 4 pak

Flair Dessert

nu van 175 voor

Van Slooten Drop-

rollen 10 stuks nu

Joosten

Koffiekoek nu

Zoute Sticks

2 zakjes van 110 voor

Vlooienspel

alleen nu voor .

GROTE POT

NIVEA CRÈME

van 395
nu

Bij uw boodschappen
ENKHUIZER

CAKE CUPS
3 smaken
6 stuks voor maar

Kemt Haarspray

geen 875, 675 maar ...

Lente Bloemenaarde

zak 5 liter nu

Hoy Amerikaantjes

potje 8 worstjes nu ...

Unox Tomatensoep

extra gevuld nu

v. Nelle Prisma koffie

geen 212 of 189, nu ...

Diverse smaken

Instant Pudding 3 pk.

Gouden Confiture

Aardbeien van 188 nu

Diverse soorten

koekjes per pak

Biotex Blauw koffer

van 895 voor

Sunil voordeelpak
van 745 nu voor

Perziken

heel blik nu

Sukjes Ananas

heel blik nu

Yenz Broodpret
in handige strooibus

nu van 145 voor

Frisia Spekken

zak vol van 98 voor ...

Framb. of sinaasappel

Ranja per fles nu

Yenco Sterklasse

Drop 2 zakjes ...

Pak Panky Penny-

wafels van 100 voor...

Smarius Eierbeschuit

2 rollen

RAAK

vruchtenlim

literfles geen 111 of 89
maar nu .

ALBERS SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232 231



Ja, kijkt u vooral goed!
Hef is nu 6 weken geleden dat wij onze supermarkt

openden. De speciale superattraktie moet deze week

zijn beslag krijgen.

Tegen inlevering van MINIMAAL 300 gulden aan

kassabonnen krijgt u deze week uw zondagsmaal

GEHEEL GRATIS.'

Dus donderdag,

vrijdag en zaterdag

uw f eestpakket!

dit is de inhoud van uw

f eestpakket

^ontbijt
rol Bolletje eierbeschuit
pot extra fijne Betuwe jam

• koffie-tijd
pak geurige Van Nelle Supra
koffie, pak verrukkelijke
Nobo sprits

• diner - vooraf
voor garnalen-cocktail:
pot Devos Lemmens
cocktailsaus
blik garnalen
blik Unox groentesoep

•hoofdgerecht
botermalse Pingo kip
kilopak Patates frites
blik Jonker Fris appelmoes

•wijn
fles Siebrand Grand vin Rosé

• nagerecht
eindeloos lekkere ijstaart

Dat lijkt ons toch wel de moeite waard uw
kassa-bonnen heel goed te bewaren!
Veel spaarplezier en voor straks: eet smake-
lijk.

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje
BIANCA

G. Walgemoet
D. Walgemoet-Busch

Vorden, 26 juni 1973
Brandenborchweg 10

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje
BOEL
J. Groot Jebbink
D.Groot Jebbink-Ligtenbarg
Suzan
Vorden, 27 juni 1973
Galgengoorweg 8

Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze dochter
Hendriks Louisa (ERIKA)
Reint en Gerda Mennink
Vorden, 28 juni 1973
Galgengoonveg 19

Wij willen allen bedanken
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk ontvingen

Bernard en
Annemarie Maalderink

Vorden, juli 1973
Sniidsstraat 14

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk
H. J. Eggink
R. T. M. Eggink-Zents
Vorden, juli 1973
Mosselseweg 14

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
kadoos, bloemen en felici-
taties, die wij op onze
huwelijksdag hebben
ontvangen

Gerrit en
Joke Schonewille

Lochem, juli 1973
Nassaulaan 55

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
die ons 25-jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt
H. Riefel
W. H. Rtefel-Burkink
Warnsveld, juli 1973
l^fckelerdijk 8

Voor uw medeleven na het
overlijden op 5 juni 1973
van onze man, vader en
grootvader

RNARDUS NIJHUIS
wij u hartelijk

Namens de familie:
J. G. Nijhuis-Bargeman
Vorden, 5 juli 1973
Zutphenseweg 68

Te koop g.o.h. bromfiets
Puch 1971 bij J. Pardijs
Hekkelerdijk 5 Warnsveld

Te koop zw.b. dwerggeitje
2 mnd. Regelink - Tel. 1328
Deldensebroekweg 2

Te koop
volop nieuwe aardappelen
H. Scheffer - Tel. 1333
Delden - Vorden

Wyandottekrielen te koop
M. Klein Bramel
De Bongerd 15 Vorden

Te koop jonge konijnen
Joh. Weenk, Vorden
Van Lennepweg l

Te koop
alle soorten koolplanten
Vordensebinnenweg 51
Warnsveld

Te koop Mavoboeken
(Frans, Duits, Engels)
tegen lage prijs
B. Heersink, (Linde)
Vorden Het Stapelbroek 4

Te koop Sparta en Solex
bromfiets, oude damesfiets
en ponykar Zaterd. 8-18 uur
B. Lenselink Vorden
Deldensebroekweg 12

Te koop Erres wasmachine
in prima staat
Het Wiemelink 67

Te koop gevelkachel
merk Siegler 3600 kal.
na 18.00 uur
De Stroet 14 Vorden

Sigarenmagaziin
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Verhuur
pelegenheldskledlng voor
heren, In zwart en grijs

GEBR. WIL.LEMS
kle«rmakertj, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Dorpsstraat 6 - Vorden

Zaterdag 7 juli a.s. hopen

J. ARFMAN

en
G. ARFMAN-LINDENSCHOT

met hun ouders, kinderen en kleinkind hun
25-jarige echtvereniging te herdenken

Wichmond, juni 1973
Broekweg 15

Receptie 's middags van 15.30-17.00 uur in
café-rest. Den Bremer te Toldijk

Door misverstand eerst nu geplaatst

Heden overleed nog onverwacht onze beste
zwager

Ci. OORTGIESEN

echtgenoot van Janna Berendina Wesselink

op de leeftijd van bijna 78 jaar

Winterswijk:
Wed. D. H. Wesselink-Boomkamp

Vorden:
L. Wesselink
H. L. Wesselink-Dommerholt

Vorden:
Joh. Wesselink
B. H. Wesselink-Brummelman

Warnsveld:
J. W. Wesselink
G. Wesselink-Harmsen

Vorden, 25 juni 1973

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zrjn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:
1) aan mevr. J. M. Wopereis, Hamsveldsezijweg
2 te Vorden, vrijstelling te verlenen van artikel
13 van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks teneinde de verbouw van haar agrarische
woning aan de Hamsveldsezijweg nr 2 tot burger-
woning mogelijk te maken
2) aan de heer G. J. Hof s, Zutphenseweg 70, vrij-
stelling te verlenen van het uitbreidingsplan Vor-
den Herziening 1962, om de bouw van een woon-
huis naast zijn huidige woning mogelijk te maken
De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf 6 juli t.m. 20 juli 1973 voor een ieder ter
gemeentesekretarie ter inzage; gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk be-
zwaren tegen genoemd voornemen indienen bij
burgemeester en wethouders
Vorden, 27 juni 1973

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de burgemeester,
Van Arkel

•
de sekretaris,
J. Drflfhout

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare vergade-
ring van 26 juni 1973 heeft besloten dat betref-
fende het perceel Hamsveldsezijweg nr 2, kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sektie D nr 1679
een herziening van het bestemmingsplan Buiten-
gebied 3970 wordt voorbereid, zulks teneinde de
verbouw van de aldaar aanwezige agrarische wo-
ning tot burgerwoning mogelijk te maken.

Het voorbereidingsbesluit en de betreffende si-
tuatietekening liggen vanaf 6 juli 1973 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage
Vorden, 27 juni 1973

De burgemeester voornoemd,

A. E. van Arkel

DOKTER STERRINGA

Vrijdag 6 juli

GEEN PRAKTIJK

Voor spoedgevallen wende men zich
tot DOKTER VAN TONGEREN
't Kerspel 34 - Telefoon 1678

welke huisvrouw
met goede ervaring in het typen, wil op ons
kantoor of thuis regelmatig artikelen en rappor,
ten uittypen? Werk kan desgewenst gebracht en
gehaald worden. Plusminus 10 a 15 uur p.week.
Schrijfmachine beschikbaar.

BUREAU PROMOTIONS

Ganzensteeg 9 - Kranenburg-Vorden

Telefoon 05752-6807

Wegens vakantie

gesloten
van 7 juli t. m. 14 juli

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567

Met spoed

flinke hulp
gevraagd voor onze supermarkt

Fa H. J. Remmers
Zutphenseweg 41 - Vorden

HET BINNENHUIS
SCHIET UIT DE SLOF .'

Nu nog niet, maar we starten op

19 juli
Dan begint de grootste

OPRUIMING
die wij ooit hebben gehouden J

Nadere mededelingen volgende week
in Contact

WONINGINRICHTING

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

HELANCA

zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

ook in hippe kleuren

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Eén brood was voor de Maya's de bekroning
van veel arbeid. Als je je akkers bebouwt
door gaatjes (n de grond te prikken en daar
een maïskorrel In te (eggen, is de oogst

schraal. Uw Echte Bakker werkt gelukkig van n rijkere akker en
met gevarieerder resultaat. Zoudt u zijn gouden oogst van iedere
morgen willen ruilen met het goud van Montezuma?

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Kassakoopje: GrOOt pak Ring SprltS van f 1,25 voor 98 et

vers van hef mes
u/f onze keurslagerij IKEURSLAGER

'n goeie slagerVLEES
Ballen gehakt f 1 fiR
(KANT EN KLAAR) 3 stuks lJWW

«

Room / paprika snitzeis t 9 Af\
3 stuks nu voor slechts ^"J ^^

Doorreg. runderlappen t A QQ
500 gram voor * J^^%^

Magere riblappen t K
500 gram voor ^^ï

f 1,98
\

Gehaktdag f 2 50

*2,85

Nasi en Bami
(EIGEN FABRIKAAT) 500 gram ..

Woensdag
500 gram voor

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Dagmelk f O 72
hele liter voor "j ' ~

Magere yoghurt t A CO
hele liter voor , WjWfc

Sla 2 kroppen . . . .
Nieuwe aardappelen Doré's 21/2 kg

Sinaasappels 2 kilo . .
Bananen heel kilo . . .

heel kilo .

Prachtige bos SPINCHRYSANTEN voor f 2,49
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij
BOERENMETWORST 150 gram ........................ 98

ZURE ZULT 150 gram .................................... 75

GEKOOKTE HAM 150 gram ........................... 109

Diepvries kroketten 4 stuks 89

BROOD EN BANKET
dagelijks vers van de Warme
Bakker van Groningen

PRACHTIG VALIANTBOEK van 225 nu 98 et
Remia halve liter

Zonnebloem slasaus
van 180 nu f ^ 29

Groot pak

Tuc
100 gram f 0,65

Unox

Groentesoep
extra gevuld litersblik f 1/5

Vivo koffie
bonen of gemalen, van 230 nu... f O9

Fleuril
voorraadpak van 498 nu f 3,75
Kroepoek
grote baal f 0,75
Montilla sherry-wijn

f 2,95Pedro de Ravela, per fles

Vivo sinas
Htersfles f ()|79

Sinaasappelsap
grote fles f 1 '

Euro pils
C/2 liters) 2 fles voor f ^ |

De Betuwe huishoudjaiTi
aardbeien en kersen nu f 4 OQ

OOK ZfJN WIJ RUIM GESORTEERD
IN DIEET EN REFORM ARTIKELEN Aanbiedingen geldig t.m. 9 juli



Donderdag 7 juli 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr 14

Etalagewedstrijd
zeer geslaagd!
De etalagewedstrijd met de daaraan verbonden jubi
leumaktie van de Vordense Winkeliers Vereniging i
een sukses geweest. De jury die de etalages moest be
oordelen had het niet gemakkelijk. Uit het juryrappor
bleek dat ook overduidelijk. Uiteindelijk werden de vol
gende etalages bekroond: l van der Wal drogist, 2 Ft
Jansen schoenen, 3 Fa Schoolderman konfektie, 4 de F,
Barendsen huish.art., 5 Koerselman huish.art. 6 Klum
per groenten.f ruit, 7 Marlens sportartikelen, 8 Polman
woninginrichting, 9 Gcms huish.art. en 10 Bocrsma Hij.-,

Uit het grote aantal inzendingen moesten de w i n n a a r
van de 10 rijwielen komen. Ook dat was geen eenvou
dige /.aak. Op de Braderie werden de pr i jswinnaars l>e
kend gemaakt:
l B. J Besselink Stationsweg 21, 2 J. C. Krajenbrink
Ruurlosoweg 19, 3 Wouter Boersma Dorpsstraat 6,
4 D. Wentink De Hanekamp 4, 5 A. J. Huetink Juliana
l a a n 25, 7 G. van Spankeren Jebbink 26, 8 A. Hengc-
veld B.v.Hackfortweg 24, 9 H. Bijzitter Almenseweg 22
« M I 10 C, van Zeeburg Insulindelaan 28

Ook de Braderie georganiseerd door de Winkeliers Ver
eniging in samenwerking met het VVV was een groot
sukses. Dit sukses was mede te danken aan het feit
dat de Rijksweg gedurende de Braderie was afgesloten
Vele kramen en oude beroepen genoten een warme be-
langstelling. Jammer was echter dat zo weinig winke-
liers buiten de Dorpsstraat aan de Braderie deelnamen!
De kinderzoekwedstrijd stond in een wat mindere be-
langstelling. De jongelui moesten de juiste p laa tsnaam
van to to ' s opsporen. Alle inzendingen waren juist op-
gelost. De kinderfiets werd gewonnen door
Ines Schunzelaar, Het Jebbink 53 te Vonlen

Diplomaswemmen
Vrijdagavond wordt voor de eerste keer in dit seizoen in het
^wcmbad In de Dennen diplomazwemmen gehouden. Aan de
beurt zijn de A- en B-kandidaten. Zaterdagmorgen wordt
C en D afgenomen.

Waterpolo
Het. eerste herenzevental was maandag geen partij voor
een op volle sterkte uitkomend Ysselmeeuwen uit Zut-
phen. Aangzien Vorden 2 nog een kans had op de titel
( /e verloren echter met 2-0 in Lichtenvoorde) kwamen
de lieren l wel /eer gehandikapt in het water en
de eerste periode met slechts 6 man gespeeld worden!
Het was logisch dat Yselmeeuwen dit uitbuitte. De eind-
s t a n d \v ; t s er dan nok naar l ."> O

Ook de Ir wedstr i jd hebben de Vordenaren met niet
minder dan 16-2 verloren van Natando. In de eerste
spreiperiode kon Vorden de stand nog beperken tot 3-1
hierna werd Vorden met de regelmaat van de klok
naar een grote nederlaag gespeeld. Doelman Velhorst
kon zich praktisch beperken tot het uit het doel
van de bal en met het ingaan van de 3e periode was de
stand 8 1 , die in de 3C periode tot 16-2 werd uitge-
bouwd. De Vordense doelpunten kwamen van Eggink
en Oudsen.

Paa rdensport
Door het streekbestuur voor ponyklubs 'Achterhoek.
Noord' waarin ook de Vordense ponyklub is opgenomen
werd 2e pinksterdag op het terrein van Kerkcmeier te
Ruurlo een Streekkonkoers gehouden. Tijdens de para-
de werden de prij/en uitgereikt waarbij de ruitcrtjes
van De Graafschap als volg zijn geplaatst:
L dressuur: l Hans Wagenvoort met Sandy met 105Va
punt wat tevens 2 winstpunten opleverde. 6e prijs Bert
Wagenvoort met Dino; L springen: Hans Wagenvoort
met Sandy reed foutloos parkoers met goed voor de
springstijl wat hem 2 winstpunten opleverde; Bert Wa-
genvoort met Dino reed foutloos met een 'zeer goed'
wat hem het max. aantal van 3 winstpunten opleverde
Bij de keuring voor de bestgaande rijpony werd Marian
Maalderink met Polaris Ie in de kategorie A-B en
Hans Wagenvoort met Sandy 6e in de kategorie C-D
(grote maat). Het viertal bestaande uit: Bert Wagen-
voort met Dino, Hans Wagenvoort met Sandy, Marian
de Jong met Jumper en Marian Maalderink met Polaris
werd in de afd.dressuur voor viertallen 6e met 10
wat hun tevens 2 winstpunten opleverde

Ledenvergadering
De Coöperatieve Werktuigenvereniging MEDO G.A. te
Linde heeft in 1972 gunstige resultaten geboekt. In een
kombinatie met de Coop. Werktuigenverenigng Ruurlo
en Omstreken wist men de zaak goed draaiende te hou-
den. Medo voorzitter Gotink gaf op de in café 't Wapen
van 't Medler gehouden alg. ledenvergadering een uit-
eenzetting van de resultaten 1972. Er is dit jaar nogal
wat nieuw materiaal aangeschaft, zoals een zel f r i j -
dende maishakselaar en drie silagewagens. Deze hebben
Beer goed voldaan, aldus de voorzitter. Er zijn innrddels
weer nieuwe aankopen gedaan zoals een precisie zaai-
machine. een 2-scharige ploeg, een grote kalkstrooier
en/.. De voorzitter hoopte dat men ook in 1973 veel ge-
bru ik van de/e machines zal maken. De Verenigde
Landbouw Coöperaties De Graafschap heeft de gehele
spuitinstallatie aan de Medo overgedaan. Meegedeeld
werd dat voor opgave voor gebruik en-of verhuur van
maehnies dit telefonisch kan worden aangevraagd bij
df>752-6870 of 's morgens van 7.30-9.0(1 u u r .
De heer Helmink braeht een goedkeurend verslag u i t ,
n a m e n s de k o n t rolekommissie die spec iaa l de admini-
s t r a t e u r de heer Bouwmeester dankte voor zijn akku-
i . i t e b"Mecr. Bij de bestuursverkiezing werd de heer
Kokkink herkozen. Inplaats van het aftredende be-
stuurslid de heer Helmink (in verband met de pensioen
gerechtigde leeftijd) werd de heer Schotman, Hams-
veldseweg 10 te Kranenburg gekozen. De voorzitter
r i c h t t e in zijn slotwoord nog een specaial dankwoord
tot hel scheidende bestuurslid de heer He lmink .

Diplomauitreiking Huishoudschool

Dinsdagavond 26 juni vond op de Huishoudschool in
aanwezigheid van de ouders de diplomauitreiking plaats
aan de geslaagde leerlingen der 3e klassen. Me j. Nijhof
heette allen van harte welkom, waarna de leerlingen
van de 2a klas onder leiding van de heer de Boer de
musical 'De wonderlijke tijdmachine van prof. Knap' op-
voerden. Dit viel bijzonder in de smaak. Na de pauze
werden de diploma's uitgereikt waarbij me j. Nijhof elk
diploma van een toepasselijk woord vergezeld deed gaan
Nadat de heer Mennink de avond had besloten keerden
allen warm maar b l i j huiswoorts.

Lijst van geslaagden: Gerrie Berendsen, Ria Berendsen
Hennie Bouwmeester, Marian Breedveld, Hennie Ee-
nink, Annie Gotink, Greda Hebbink, Gerrie de Jonge,
Marian Radstake, Desiree Riezebos, Ans Weevers,
Ineke Wullink, Hennie Addink, Dinie Bargeman, Ada
Bonnink, Janny Dinkelman, Dinie Gotink, Ria Groot
.lebbink, Yvonne Hoogendoorn, Marga van Langen,
Mieke de Ruig, Rita Toebes, Elma Vellekoop, Irma

Klein Obbink, Ina Agterkamp, Nienke Broyl, Ida Dek.
kers, Janny Lassche, Ans Meerbeek, Margriet Roeter-
dink, Dmie Wentink, Ans Reesink, Janneke Stokkink,
Anja Groot Jebbink, Joke Haaring, Els Eykelkamp,
Hermien Klein Obbink, Wilma Roozendaal en Gonnie
Ie Clercq. Eén kandidate heeft een herexamen, één kan-
didate Ls gezakt en één kandidate heeft een uitgesteld
examen wegens ziekte

Aan üe Chr. Huishoudschool slaagden voor de opleiding
OVB de volgende leerlingen,
Henny Ebbers, Carla Egberts, Hannie
Elkink, Dineke Heyink, Johanna Hissink, Yvonne Koers
Rikie Korenblek, Engelien Roenhorst, Ans Ruessink,
Nellie Ruumpol, Willemien Rijkenberg Hermien Teerink
Joke Wiggers, Rita Berends, Desiree Bos, Henny Buunk
Joke Buunk, Dia Bijzitter, Tiny Decanije, Gerrie Flam-
ma, Ada Groot Roessink, Henny Lubbers, Greetje Lues-
ink, Henriet! e Oldenhave, Ingrid Ravenshorst, Rietje
Rothman, Joke Siebelink en Mia Zeevalkink

Geslaagd
Te Zutphen slaagde onze plaatsgenote E. Schurink
voor het Middenstandsdiploma

Voor 't gehouden examen te Zutphen van de Vereniging
Beroepsopleidingen Grafische Industrie slaagde de heer
G. H. Stokkink voor Jonggezel-Boekdrukker, zowel het
theoretische als het praktische gedeelte. Hij genoot z'n
opleiding bij Drukkerij Weevers BV te Vorden

Misverstand
ONZE /CORRESPONDENT

ZAG SUPERMARKT OVER HET HOOFD

In het verslag van de opening van Supermarkt Jansen
stond vermeld dat er nu aan de westkant van het dorp
een supermarkt is verrezen. Wij willen dit even recht-
zetten. Immers al jaren staat hier ook de bekende su-
permarkt van de heer Remmers. Wij vinden de ge-
maakte fout uiterst vervelend en bieden daarvoor onze
exkuses aan

Eindexamens Landbouwsc^ol
Met een toepasselijk woord door de. direkteur van de

\y/>. Lagere Landbouwschoal de heer G. J. Bannink,
eerden aan de volgende kandidaten het A diploma uit-
ereikt: Uit Hengelo R. Fokkink, H. Remmelink, G. W.
chuerink; Uit Vorden G. Lebbink, H. Meijernik en P.
ents; Uit Wichmond F. Hi lge , A. van Middelkoop;

Klein Geltink uit Laren, A. Oltvoort uit Barchem; J.
Pardijs uit Warnsveld

Het . getuigschrift ontvingen: Uit Vorden J. Besselink,
M. Dijkman, M. Roeterdink, A. Wunderink (met aan-
tekening Engels); G. ten Broek uit Hall, J. Huisman
uit Eefde, J. Lameis uit Baak, E. Maalderink en J. W.
Ruesink uil Hengelo, H. Nijkamp uit Toldijk, J. van Til
uit Vierakker, E. J. l'.erenpas uit Warnsveld

Voor hel. melkexa.men ( m e t h o d e l ' l A .';) s l a a g d e n :

i M l Vorden: ,1. Besselink, M. Dijkman, G. Lebbink, H.
Meijerink, M. Roeterdink, P. Zents; Uit Hengelo: E.
Maalder ink, H. Remmelink, J. Ruesink; G. ten Broek
u.l Hal l . J. Huisman uit Eefde, H. Koning uit Barchem
A. van Middelkoop uit Wichmond, H. Nijkamp Toldijk,
A. Oltvoort uit Barchem en J. van Til uit Vierakker.
E. J. Berenpas uit Warnsveld
Mclkexamen in doorloopmelkstal: Uit Hengelo Fokkink
en G. Schuerink, uit Warnsveld: J. Pardijs, F. Hilge uit
Wichmond, J. Klein Geltink uit Barchem
Diploma t y p e n : Uit Vorden: J. Besselink, W. Lebbink
J. Huisman uit Eefde, J. Klein Geltink uit Barchem,
E. Maalderink uit Hengelo en A. van Middelkoop uit
Wichmond
Kr werden 2 kandidaten afgewezen P.S. A diploma is

arische scholen; Getuigschrift is diploma van
lagere agrarische scholen

Touwtrekken
De touwtrekkompetitie van de NTB is ten einde. Op het
6e en laatste toernooi van de 720A-B en C klasse, de
560 kg en de jeugdklasse dat zondagmiddag in Eerbeek
werd gehouden, zijn de laatste kampioenen uit de bus
gekomen. De titels gingen naar Heure 720 kg, Eiber-
gen 720B, Noordijk 720C, Vorden 560 kg en Ketels in
de jeugdklasse. EHTC uit Eerbeek had de organisatie
keurig in handen.
In de 720 B klasse was Eibergen supersterk en moesten
de andere ploegen zwichtten. In de 720 C klasse had
Noordijk de grootste moeite met EHTC, nittemin was
er een grote voorsprong aan het eind. Vorden was weer
oppermachtig in de 560 klasse en veroverde de titel.
Bij de jeugd was er gering verschil tussen Ketels en
EHTC, Ketels verwierf de meeste punten en is kam-
pioen, er loopt echter wel een protest tegen deze ploeg.

De eindstanden in Eerbeek waren:
720 A: l Heure, 2 Bekveld, 3 Warken, Jonge Kracht
uit Meddo was niet aanwezig
720 B: l Eibergen, 2 EHTC, Vorden en de Bizons
3 Noordijk en 4 Buurse
720 C: l Noordijk 2 Okia, 3 EHTC. Enter en Buurse
waren niet aanwezig
560 kg: l Vorden, 2 Bekveld, 3 Ketels
Jeugd: l Ketels, 2 EHTC, 3 Bekveld

EINDSTANDEN bondskompetitie 1973:
720 A: l en kampioen Heure met 51 punten, 2 Bekveld
43 pt, 3 Warken met 23 pt, 4 Jonge Kracht 3 punten
720 B: l Eibergen met 73 punten, 2 Vorden 62 pt,
3 EHTC 56 pt, 4 Bizons 49 pt, 5 Buurse met 18 punten
en 6 Noordijk met 12 punten
720 C: l Noordijk 62 punten, 2 Okia 57 pt, 3 Enter met
30 pt, 4 EHTC 23 pt, 5 Buurse met 5 punten
560 kg klasse: l Vorden met 61 punten, 2 Bekveld met
24 pt, 3 Ketels 15 pt, 4 EHTC met 6 punten
Jeugd: l Ketels met 46 punten, 2 EHTC 44 punten
3 Bekveld 26 punten, 4 Vorden en Noordijk met O pt.

Marktverloting
De Minister van . J u s t i t i e hee f t bij /,ijn b e s c l n k k i n
13 juni j.l. nr LO 690-067-099 aan de Vordense Markt-
vereniging toestemming verleend tot het houden van
de jaarlijkse verloting. De bekende Vordense marktloten
zijn eind deze week weer verkrijgbaar bij de wederver-
kopers, kenbaar aan de i aambiljetten, alsmede bij de
penningmeester de heer U. Klein Brinke, Beatrixlaan
8 - Telefoon l K u t . In ve rband met de steeds stijgende
kosten heeft het bes tuni van de marktvereniging zirh
genoodzaakt gezien de prijs van de lo ten te brengen
op f 2,- per stuk. Daar staat echter tegenover dat het
mogelijk is geweest de hoofdprijs een rund (ter waarde
van f 1750,-) te verhogen! Verdere hoofdprijzen zijn 'n
bromfiets, rijwielen, alsmede tal van andere aantrekke-
lijke pr i j / . cn . Kr /,ijn 8500 loten beschikbaar die naar
de mening van het bestuur met medewerking van allen

nl i jks van de subsidieregen van de marktvereni-
ing profiteren, aan d< 'bracht moeten kunnen

worden! De trekking van de verloting is op 5 oktober
a.s. de dag van de grote najaarsmarkt

Ingezonden med.
(bui ten ve ran twoord ing rcdaktie)

Zaterdagavond 30 juni j.l. vond er in het Jeugdcent rum
een disco-bal plaats voor de jeugd. Dit disco.bal liep
echter vriendelijk gezegd en jammer genoeg 'volledig
uit de hand'. Het voor ons als bestuur onaanvaan
van deze zaak was echter wel dat bepaalde boze ton-
gen beweerden dat deze avond georganiseerd was door
de Stichting . leugdsocie te i t 'Vorden'. De Jeugdsoos had
echter in het geheel NIP7TS met de/,.- avond ui t ( < •
H « ' t b e s t u u r voelt zich ernst ig geschaad! daar /ij ten
onrechte als boosdoener wordt aangekeken. Daarom dis-
tantieert zij zich geheel van de gebeurtenissen in en
buiten het Jeugdcentrum op zaterdagavond j.l.' Ze is
hiervoor in generlei mate aansprakelijk en hoopt niet
te veel in haar naam te zijn aangetast.

Hoogachtend, l ïcstuur der
Stichting Jeugdsociëteit Vorden

Damrubriek
Deze keer een 33-28 opening
I. 33-28 16-21 2. 31-26 11-16 3, 36-31 7-11 4. 31-27 1-7
5. 37-31 19-23 6. 28x19 14x23 7. 38-33 23-28? 8. 33x22!
17x37 9. 26x17! 12x32 10. 35-30! 37x26
I I . 30-24 20x29 12. 34x1
Ons probleem van 21 juni was:
Zwart 7 schijven op 2 4 10 14 20 28 en 39
Wit 7 schijven op 13 23 25 32 35 42 en t!)
De oplossing: 13-8 28x48 49-43 2x13 43x34 18x30 35x15
13-19 gedw. 25-20 en wit wint
( Jnede oplossingen ontvangen van: Bennis, van Manen
Grotenhuis ten Harkel, Harmsma en Janssen

Als afsluiting van de serie damproblemen van dit dam-
seizoen een 'uitsmijter'. De opgave van dit probleem is:
Wit speelt en haalt een dam.

zwart

. Jijfj^mi UU.w m w

Pacrrdenmcrrkt
Kerm/smarkf
HENGELO GLD
woensdag l l juli

Grote centrale keuring
van Koudbloed-Haflinger-

paarden en Datmoor pony's

van de Kon. Ver. 'Het Nederlandse
Trekpaard' afdeling Gelderland

KERMIS MET GROOT
STANDWERKERSCONCOURS

Marktvereniging

wit
Zwart I(S schijven op 2 l', l !) r.' l.", I I 16 18 19 21 23
'21 2r> 26 en 30. W i t l H schijven op 27 28 32 33 34 35

U) 11 14 46 47 IX en : > ( >

Wit verkr i jg t een dam door:

l ::<;.:; i 26x37 2. 33-29 2ix:;i :;. ;;r>x2i 37x2K i . 17-12
19x30 5 34-29 23x32 6. 41-37 32x41 7. 46x10 4x15
8. 40-34 30x39 9. 44x4 en wint

Dit was dan de laatste damrubriek, in het begin van de
herfst hopen wij weer van start te gaan met een nieuwe
serie. Wij wensen u een voorspoedige vakantie en hope-
li jk tot ziens H. Wansink - W. Wassink

SIMCA1000
Wat te zeggen van een echte familiewagen

met vier portieren die al 10 jaar op de weg is en
waar mogelijk verbeterd? Wat te zeggen van

zijn opmerkelijke prestaties door de pittige motor
en de uitzonderlijke wendbaarheid? Wij laten

u de wagen graag zelf beoordelen tijdens een
proefrit. Óók de
"Rallye",
de Simca

1000 voor
liefhebbers.
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AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphensew. 95 Vorden Tel. 1256 SIMCA



Weekendaanbieding

BEDRUKTE

SLOPEN
leuke dessins

f6,50
2 stuks

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMIN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Touwtrekkers
gevraagd

Voor het grote toernooi (zomer -
programma WV)

OM HET KAMPIOEN-
SCHAP VAN VORDEN

op woensdag 11 en woensdag 25 juli
Ploegen van 6 pers. (geen lid NTB)

Opgave bij H. Brummelman tel. 6713 of Sigaren-
magazyn Eyerkamp tel. 1386 t.m. zaterdag 7 juli

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds-
kleding
voor zomer en vakantie

Zie onze etalage met speciale pryzen!

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenaeweg - Vorden

NU
schoof- en srudfeboeken
bestellen !

Volop schoolagenda's 1973-1974

Sigareiunagazün - Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"
VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:
G. J. Buiink instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Wist u al dat wij uw

gestikte
dekens
overfrekfcen?

Ze zien er weer als nieuw uit
en niet duur!

WONINGINRICHTING

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

Elke ZONWERING
is nog geen
WARMTEWERING
Wij weten o.o. dat LUXAFLEX ook voor
buitenplaatsing geleverd wordt!

U wist dit kennelijk nog niet

Wij zijn officieel dealer van:

k iV LUXAFLEX
•k & SUNWAY
^ £ SUNFLEX
9 & DEGALÜX

& BALTEX
& Balasol zonneschermen

VOOR EEN JUIST ADVIES:

WONINGINRICHTING

het binnenhui£
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDÈN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108 ;

TEL (05750) 7332
WARNSVELD

King Corn brood
lekker en gezond l

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

heeft het voor u!
Aanbiedingen vindt u in onze 'NU' krant

v
ALLES DIREKT UI

RUSTIEK BEHANG
ft UITERWEERD

RAUFASER
ft UITERWEERD

T VOORRAAD

GRASVVEEF8ELTEGELS
ft UITERWEERD

GRASWEEFSEL 90 breed
ft UITERWEERD

Door massalr inkoop — Scherpe prijzen !

STRUCTFURVERF
ft UITERWEERD

AFTOPLAMFFR
ft UITERWEERD

BRFSHMASTER
ft UITERWEERD

STAALPLAMFFR
ft UITERWEERD

TydtMis de bouwvakvakantie blijft onze winkel geopend

SCIIÜ1MROLLERS
ft UITERWEERD

GL YNSCARBOLINEUM
ft UITERWEERD

MOHAIRROLLERS
ft UITERWEERD

PARAFI \ELAK
ft UITERWEERD

Ruime parkeerplaats

CARBOLINEUM
ft UITERWEERD

SIERSTRIP
ft UITERWEERD

KOOLTEER
ft UITERWEERD

B.S.B. DECOR
ft UITERWEERD

Enorme sortering — Billijke prijzen

Schildersbedrijf J. lYI. Ull6rWG6rQ

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Wegens enorm sukses
NOGMAALS deze aanbieding voor

a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag!

500 GRAM RUNDERLAPPEN f 3,90

l kg voor

500 GRAM RIBLAPPEN f 5,38

l kg voor

500 GRAM BIEFLAPPEN f 5,98

l kg

500 GR/ M RUNDERROLLADE f 4,98

l kg voor

f 7.-
f10.-
m-
f 9.-

HAMBURGERS

3 stuks voor .

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks voor .

f 1.48

f 1.48

Voor de boterham:
150 gram PEKELVLEES f 1,35

150 gram ONTBIJTSPEK f l,:;r,

250 gram KOOKWORST f 1 , 1 0

150 gram SNIJWORST f 1,25

Voor elke f 7,50 die bij ons besteed wordt

100 gram boter-
hamworst GRATIS!
f uit eigen worstkeuken)

Rund- en Varkensslagerij

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Vorden

Voor verschillende werkzaamheden, zowel in de
expeditie als op onze pluimveebedryven zoeken
wij een

MEDEWERKER
voor halve dagen

Werktijden kunnen in onderling over-
leg worden geregeld.

Bekendheid met pluimvee is wel be.
langrijk. Ook mogelijkheden voor een
65 +

PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

Adverteren
doet

verkopen !

Woninggids

met foto's, uitvoeri^^
omschrijvingen en p la t l <
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W. J. de Wilde jr B V
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Woensdag 11 en donderdag 12 juli

GROTE BRADERIE

Inde
met oude ambachten-show

Aanvang beide avonden 7 uur



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

EVANGELISCHE OMROEP

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Moeten uw foto's
vakwerk zyn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum - Vorden - Tel. 05752-1313

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Op ons hoofdkan toor hebben wij mogelijkheid tot
plaatsing van

EEN TYPISTE
voor de typekamer
Kennis van de moderne talen is gewenst

enkele mannelijke en

vrouwelijke employés
voor o.m. de inkoopadministratie, het expeditie-
kantoor e.d. Leeftijd 16-20 jaar
Bij voorkeur in het bezit van een Mavo diploma
Ook zij, die geen volledige Mavo-opleiding geno-
ten, kunnen solliciteren.
Voor enkele funkties is ook een Huishoudschool-
of LEAO-opleiding voldoende
Sollicitaties 's maandagavonds van 7-8 uur
Desgewenst kan men ook schriftelijk of telefo-
nisch kontakt met ons opnemen tel. (05750) 5551
toestel 353 (de heer De Maag)

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - / lTI ' I IUN

Coöp. Op- en Overslagver,

„LOCHEM" G.A.
raagd een flinke

JONGE ARBEIDER
voor in vaste dienst en

EEN TAAK VAKAMTIFAVEKKERS

VQOf < ! < • n i . - i a i i d e n ju l i en augustus

A l l e voorkomende wrrk/ .aamheden t e v i : r r i e | i l e n
o.m. het helpen lossen van schepen enz.

Aanmeldingen ton kantore («oorspweg 13 tr
Lochetn

Dansen
Zaterdag 7 jul i
Met medewerking van
POPGROEP 'ERUPTION
Aanvang 20.00 uur

LUDGERUSGEBOUW - VIERAKKER

Jont/en van de Vossenbu/f

Gerod van 't ni'/'e Hietveld

goat met mekare trouwen op don-
derdag 12 juli 1973

De trouweri'je is um 8 uur in zaal
van Boerman in Hengel

Bruudhalen um 7 uur op de Hummelseweg

wwwwwwwi

ATTENTIE !

wv
HENGELO (GLD.)

Boeren-
bruiloft

12 juli 1973. Kaarten a f 4,- inkl. koffie en kren.
Icbrood, in voorverkoop bij de volgende adressen:

Bakkerij R. Kreunen, Marktstraat 6 - VVV

Boekh. H. B. Lubbers, Kerkstraat 17, Hengelo

Sig.mag. H. D. Rietman, Spalstraat 19, Hengelo

Sig.mag. E. J. Wuestenenk, Spalstr. 2, Hengelo

Rijwielhandel B. Anneveldt, Past. Thuisstraat 7
Keyenburg

H H. VEEHOUDERS

U kunt uw bestellingen weer opgeven
betreffende alle soorten

( iKDROCMil) HOOI en
\I-LE SOORTEN STRO

(nieuwe oogst)

Prijzen en levering in nader overleg

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

Kermis Hengelo (G)

Zaal
Woensdag 11 jul i 10 uur v. m.
Woensdag 11 juli 7 uur n. m.
Zondag 15 juli 7 uur n. m.

GRATIS DANSEN
ORKEST 'THE METKORS'

Stichting Oude en Nieuwe
Gasthuis Zutphen

Het telefoonnummer van de

VERENIGDE ZIEKENHUIZEN

EN HET BERKELPAVILJOEN

is |KT 7 ju l i 1973:

05750 - 84411

DE STICHTING TOT HUISVESTING
VAN BEJAARDEN TE VORDEN

Vraagt voor haar bejaardentehuis
'De Wehme' een

receptioniste-
telefoniste
In dienst treden zo spoedig mop "l ij k
of later, dit kan geregeld worden
Kennis van boekhouden en typen is
nodig

Leeftijd 18 jaar of ouder. Genegenheid tot het ver-
richten van alle voorkomende werkzaamheden,
strekt tot aanbeveling. Intern of extern.

Salaris volgens de richtlijnen van de L.S.B.

Eventuele part-time krachten kunnen in aanmer-
king komen.

Sollicitatie voor 15 juli a.s. te zenden aan de
direktrice van 'De Wehme' Nieuwstad 44, Vorden
die ook inlichtingen kan geven Tel. 05752.1448

KEUNE
SUPERBENZINE

74,4 et per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

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

HENGELO (GLD)

Steeds te leveren
alle soorten

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

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

Bericht aan:

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

Autorijles ?
VAMOR rijschool

BULTMAN
Tel. 05752-1753 - Vorden

Te koop bandrekorder 4-
sporen en Vespa scooter
150 cc 'Sprint'
G. Bultman - Tel. 1753
H.K. van Gelreweg 35

Zondag 8 juli

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

Stars vol gezelligheid

Zowel voor de afdeling IJZERWAREN, GEREED-
SCHAPPEN en HUISHOUDELIJKE APPARATEN
alsmede voor ons hypermoderne IJZERMAGAZIJN
zoeken wij ter uitbreiding van de bezetting in verband
met toename van het werk enkele

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

Schildersbedrijf
J. M. (Werweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

'in de leeftijd van 17 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

U VINDT BIJ ONS:

een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden

geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmiddelen
als kraanbanen, rollenbanen e.d.

Dagelijks tydens de werktijden alsmede op maandag-
avond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de ge-
legenheid te informeren naar arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 5551 vragen naar toestel 353,
de heer De Maag

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Een busreis
bespreek je tegenwoordig

bij de Rabobank

Geen gezoek of gezeur.
Geen drukte of gedoe. Voor
'n korte of lange vakantie
per komfortabele bus stapt
u eenvoudig even bij onze
bank binnen, om de reis
naar uw hart te bespreken*.
Tot in de puntjes verzorgd

van het eerste tot het
laatste uur.
Net zoals u dat bij ons ook
kunt doen voor een trein-,
boot-, of vliegvakantie.
En voor uw buitenlands
geld, reischeques en
reisverzekeringen.

Bij de bank
voor iedereen,
gemakkelijk
dicht bij huis .

Rabobank
de bankvoor iedereen



Voor alle felicitaties, bloe-
mrn en kadoos die wij bij
ons 45-jarig huwelijk moch-
ten ontvangen van familie,
buren, vrienden en beken-
den, zeggen wij u heel
hartelijk dank. Het was een
onvergetelijke dag

<». Jansen
H. L. Jansen-Heuvink

Vorden, juli 1973
Zutphenseweg 89

Wapen, en sporthandel
Zutphenseweg - Vorden

Set ;ï l

koelkast-

dozen
rond-
of rechthoekig
van f 4,50 voor

f3,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

ledere vrijdagmorgen wwekmarkt

25 juli Dansen in 't Wapen van Vorden
24 sept. Bloedafname Rode Kruis in de lagere land-

bouwschool te Vorden

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

Heeft u onze aanbieding in

heren zomer-
pantalons

al gezien ?

Nu vanaf

f 29,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

" H E L M I . N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kom. ga dansen! Wees jong, ga uit,
maak een heleboel plezier.
Samen met je vriend of vriendin,
Want dansen is volop plezier,
is samen uit en jong zijn,
Dansen is plezier voor twee
en als je met z'n tweeën gaat,
geniet je er dubbel van.
Kom ga op dansles,
leer andere mensen van je leeftijd kennen, »
Leg kontakten, maak vrienden en kennissen,
En ontdek dat dansen een plezierige manier
van kommuniceren is.
Kom dans, kommuniceer en maak plezier
samen met een hele rits andere,
gezellige mensen! (HOUTMAN)

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
'<reegvan z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen . Telefoon 05750-10888* - Afdeling voorlichting

Vrijdag 6 juli a.s.

ROMMELMARKT

op het Marktplein te Vorden van

16.00 tot 20.30 uur

Buurtver. Delden

MEDEWERKERS
gevraagd voor affe afdelingen
zowel mannelijk als vr

Kantoor meisje
voor lichte adm. werkzaamheden - Bel^^heid met loonadministratie

Goede arbeidsvoorwaarden Prettige werkkring

Aptito B.V.
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Zomer
voordeel!

KSTA 'ioo I t r DIEPVRIES
voor f 1W.

AK(1 KOELKAST
110 liter voor f l!)8,-

riHUl'S - M A R M N K N koelkasten

niet HOGE korting!

M A K M N K M l'OI'l I,AIK
v;ui 779,- voor f .r>!>!»,-

MARMNK.N I)K L l ' X K
van 859,- voor f «7.V

M A K I . I N K N srPKIlLl \
sraa 959,- voor .. . . . . f 7'i.>,-

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1280

Gezinshelpsters in fulltime
of parttime dienst gevraagd voor
de langdurige hulpverlening

Dames, onder dan 17 jaar, die bereid /ij n j;e/in.
nen te helpen, waarvan de moeder reeds la n:; /iek
of ..verleden is, kunnen inlichtingen inwinnen hij

de d i r e k t e n r van de

STICHTINti VOOR MAATSCIIArrKLMKK

DIENSTVERLENING 'DE ÜKAAFSCHAP-H.1

Kastanjelaan l r > - Hengelo G - Tel.
of bij de hoofdleidster: Telefoon 05753-1406

Ook voor tijdelijke hulpverlening en voor de
bejaardenhulp mogen wij «- Ie krachten
aannemen

laat'm
nakijken

Meidoor n bloei: symbool van lente en heraut van zomer
„In nicimaand, als de hagedoorn in bloei stond, werd te
Dammc, in Vlaanderenland, Uilenspiegel, zoon van Klaas
geboren." Zo begint één van de mooiste en lezenswaardigste
boeken van onze literatuur: „De legende en de heldhaftige
vrolijke en roemrijke daden van UILENSPIEGEL en Lam-
me Goedzak in Vlaanderenland en elders": een groot, mooi
en tegelijkertijd een ijselijk ontzettend boek. „Een kermis
rondom een brandstapel", schreef A. M. de Jong.

In de Uilenspiegel van Charles de Coster wordt de hage-
doorn-in-bloei als een symbool van het doorbreken der len-
te en het opgaan van de zon naar de hoge zomer, bezongen.

De oude naam hagedoorn duidt meestal op de vorm van de
st ru ik , die tot een haag is gesnoeid. Vroeger meer dan nu,
want de hagedoorn wordt de mens als heg gemakkelijk de
baas, dooi de d i k k e en zeer taaie takken die hij op de duur
gaat vormen. Hoewel de mcidoornhaag het meest als mei-
doornboom voorkomt, vindt men de „hagedoorn" toch ook
in het land van de heggen: in Loil en tevens onder Steen-
dcren. Zowel de censtijlige als de twcestijlige meidoorn ko-
men in Oost-Gelderland voor. Onze foto's in het volgende
stukje Meidoorn (2) zullen u het verschil laten zien. Een
heel andere boom, met een totaal andere habitus, is de
vaak vrij hoge Christusdoorn (Gleditsia triacantha). Familie
van de Legiminosac (peulvruchtachtigen) onder andere van
de Robinia, en geen verwantschap hebbende met de mei-
doorns, de eenstijlige (Crataegus monogyna) en de tweestij-
lige (Crataegus oxyacantha), die beide behoren tot de mooie
familie van de rozen (de Rosaceae, de roosachtigen).

Christusdooroen staan bijvoorbeeld op het Enzcrinck, op
hetzelfde landgoed waar u ook de zeldzame Varenbeuk kunt
vinden. De boom is inheems in het oosten van Noord-Ame-
rika en is sinds plusminus 1700 in kui tuur . Hij staat daar
meer bekend als „honeylocust". Dat betekent zoveel als
„zoete peul". Bedoeld wordt het zoete vruchtvlees van de
net nog niet r i jpe peul, dat alsdan graag dooA het rundvee
wordt gegeten. De boom wordt gekenmerkt dqor een don-
kergrijze schors, d ikwij ls bezet met grote dorens en groene
twijgen die ook met grote vertakte dorens zijn bezet. De
heidergroene 15-20 cm lange bladeren, zijn gedeeltelijk enkel
en gedeeltelijk dubbel geveerd. De groengele bloemtrossen
van de Christusdoorn zult u in mei kunnen bewonderen,
hoewel ze niet groot worden. De roodbruine peulen zullen

circa 30-40 cm lang worden. De boom doet qua houding en
gedrag wat denken aan de Robinia, wat takkenspreiding,
peulen en bladvorm betreft, hij is er dan ook familie van.
In feite is deze boom, volgens de Nederlandse Dendrologie
(standaardwerk van Dr. B. K. Boom) de valse Christus-
doorn en behoort de waarlijke Christusdoorn tot de Vuil-
boomachtigen. Dat is dan een dichte, doornige struik, door
Miller Paltures, genoemd zz spina-Christi. Deze kleine
doornboom groeit dan ook vanaf Zuid-Europa tot in China.
Het is aannemeelijk dat deze doornstruik de doornenkroon
heeft moeten leveren, die de Romeinse legionairs de Here
Christus op het hoofd drukten toen zij Hem als de Koning
der Joden bespotten.

CHARME

De meidoorn heeft tijdens zijn bloei meer glans dan geur.
De bloei is van ongekende charme! Kleine ronde blocm-
knoppen ontplooien hun witte blaadjes. En hagen en bo-
men spreiden met tienduizenden bloemen een loper uit,
waarover de Held der seizoenen, de Zomer, kan komen aan-
schrijden. De bijen, die dezelfde smaak (qua reuk dan) heb-
ben als de mensen, worden er bij zwermen toe aangetrokken.
Merkwaardigerwijze ook de vliegen en de kevers. Zo vindt
de bestuiving op veelvuldige wijze door middel van velen
plaats. De meidoorn, op z'n hoogtepunt gekomen, is zoals
gezegd, symbool van lentebloei en zomergroei. Nadat de
bloemen zijn neergesneeuwd, wordt de beker met het vrucht-
beginsel groen en daarna rood, tegen de herfst. Nu is de
metamorfose voltooid. De duizenden bloemen van de mei-
doorn zijn rode bessen geworden. Heerlijk vogelvoer, vooral
voor de koperwiek. Maar meestal pikken de vogels de harde
vrucht er uit. Ze gooien het vruchtvlees vaak weg. "yia hun
vogellichaam komt de steen in de aarde. En bij tijd en wijle
zal hieruit een nieuw, zelfstandig meidoornleven kunnen be-
ginnen. Oude kruidkundigen beweerden wel dat de stenen
van de meidoorn, tot poeder vermalen en gemengd met ge-
distilleerd water, een „goed middel tegen nierstenen" zou
zijn. Anderen vinden dat een weinig van dit poeder gemengd
met wijn, goed zou zijn tegen waterzucht. Gemengd in wijn
- 't is zeker te proberen! Men ziet: dichters en kruidkundi-
gen hebben zich met de boom gedurig beziggehouden. Ook
het volk zelf. Want het aantal legenden is legio. Ook over
Christus doornenkroon, die volgens anderen van de mei-
doorn zou zijn genomen en vele eeuwen later, onder Karel
de Grote, opnieuw zou hebben gebloeid. Ja, Karel maakte

op allerlei wijzen geschiedenis, ook onder ons, Saksers.
Als Meidoornstaven begonnen te bloeien, moest op die plek
vaak een nieuwe kerk gebouwd worden en moest er fl ink
wat geld worden opgebracht. Van meidoornhout worden
wandelstokken gemaakt. Ook roeden: „tot straf der bozen en
tot bescherming der goeden", maar als zodanig is de toe-
passing en opvoedende kracht van deze houtsoort in on-
bruik geraakt. In Amerika en in Engeland, zowel als in
Frankri jk, worden de doornstruiken nog altijd als afraste-
ring van weiden gebruikt, daar koeien en schapen door zo'n
dichte heg niet ui tbreken, terwijl zij van de bladeren afbl i j -
ven en er niet van eten. In ons land is men er, als gevolg
van onder andere het nestelen van de bastaardsatijnvlinder
in de heggen, niet zo wild op. Het spreekt vanzelf dat na
een ruilverkaveling een schrikdraadafrastering heel wat vlug-
ger wordt verplaatst dan een goed gewortelde meidoornheg.
Het hout is, zoals ik in mijn jeugd nog wel heb ondervon-
den, beangstigend hard. Dat heeft óók z'n voordelen. Bij-
voorbeeld voor houtsni jwerk. Vroeger werden er wel heggc-
tanden van gemaakt evenals trouwens van het hout van de
Robinia . Ook wel tanden voor molenraderen. Houtblokken
van meidoorns zijn in Engeland veel gevraagd. Men zou er
heerlijk geroosterd brood op kunnen maken: ,,it is by the
Irish said: Hawthorn bakes the swectest bread".

Uit de rijpe vruchten wordt een geneesmiddel getrokken, het
aftreksel zou goed zijn voor hart- of zenuwziekten. De ho-
meopathie maakt thee van de bloesems als middel tegen ho-
ge bloeddruk. De hele bes zou moeten worden gegeten als -
vermageringsmiddel! Ik zelf heb het nog nie t geprobeerd,
ik zou het eerst eens willen voorschrijven aan mijn pen-
vriend, de heer J. W. A. Sessink . . . als hem er niets van
overkomt . . . ja dan . . .

De meidoorn is overigens ook een gevaarlijke boom, vooia l
's nachts als de heksen vergaderen in de kroon. Iemand, die
op een bladst i l lc herfstavond over de Wilhelminalaan wan-
delde, hoorde de heksen sissend ademen tussen de takken.
De man, (een geoefend jager) kon de volgende dag op de
jacht niets beginnen. In 1600 schreef over een dergelijk ge-
val dokter 'Bartholoma'us Karrichter: „das Loch in einem
Eichenbaum war mit Hagedorn verkeilet. Will nun ein
solcher gewisser Schütze schiessen, so zittert er, und das
Wild halt kcinen Stand. Dieses nennt man: „einen Weid-
manu setzen .

Plaatst men een slccdoom n a a x l een m e i d o o r n , /o heette het
in de folklore, moest de sleedoorn sterven. En in F rankr i jk
steekt men een mcidoorntak op de mestvaalt in de nacht
voor l mei. Anders kon uit een hancnci, aldaar door een
10-ja i ige oude haan gedeponeerd, en uitgebroed door een
pad, een „coca-drillc" groeien. Dit is een serpent, dat vooi
de helft slang is, terwij l de andere he l f t een haan was met
zulke gloeiende ogen dat alles waar de/e ,,basiliscus" naar
keek, prompt in vlammen opging. Je zult net een nieuw
huis hebben gebouwd en vergeten hebben een mcidoorntak
in de mestvaalt te steken .
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