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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Nutsfloralia had dit jaar
pracht inzendingen
Jury had zeer moeilijke taak

De Nutsfloraliatentoonstelling welke dit jaar voor de
46e keer in het Nutsgebouw werd gehouden, kwam jl.
vrijdag en zaterdag met prachtige inzendingen voor de
dag. Zelfs waren er veel tropische planten te bezichtigen.
Deze ingezonden planten en bloemen waren door de fa
Dijkerman, fa Klein Haneveld en fa Klumper tentoon-
gesteld, een zeldzaam mooie kollektie.

De juryleden, bestaande uit de heren Bakker (Warns-
veld), Vreeman (Lochem), Kettelerij, Dijkerman, mej.
Klumper, mevr. Emsbroek-Klinkenberg, mevr. Zeeval-
kink, mevr. Turfboer, mevr. Hulstijn, de heren L. Wes-
selink en P. de Rijk, hadden dan ook de grootste moeite
een en ander naar waarde te beoordelen.
De algemene indruk van de jury was dan ook dat er
veel inzendingen van hoog gehalte waren, dat er met
enthousiasme was gewerkt, vooral door de kursisten
van de bloemschikkursus.
Een zeer originele inzending was van mevr. Hazekamp-
Aalpoel met als opschrift ,,'t gebouw kan vergaan, maar
floralia blijft bestaan". De honderden bezoekers waren
dan ook vol lof over deze unieke tentoonstelling.

De uitslagen waren als volgt:
Stekplanten schoolkinderen: 1. Annelien Weenink, 2.
Bert Weenink, 3. Dick Huetink, 4. Johanna Nijland.
Stekplanten groteren: 1. mevr. Hesselink, 2. mevr. Ko-
ning-Knoef, 3. mevr. Bochgeiman, 4. mevr. Nijland.
Veldbloemen kinderen: l. Warna Stijl, 2. Gerreke Go-
tink, 3. Tinie Decanije, 4. Harriet Hazekamp.
Natuurprodukten groteren: 1. mevr. Decanije, 2. mevr.
Hazekamp-Aalpoei.

Natuurprodukten kinderen: 1. Warna Stijl, 2. Han Wes-
selink, 3. Annelies en Han Hazekamp, 4. Fenna Edens.
Versieren klein speelgoed: 1. Geert Wolsink, 2. Han
Wesselink, 3. Theo en Dik Huetink, 4. Han Eskes.
Eigengekweekte planten: 1. mevr. Wesselink-Dommer-
holt, 2. mevr. Haverkamp-Olthuis, 3. mevr. Zieverink.
Eigengekweekte vruchten: 1. fam. Pelgrum-Jolink, 2.
mevr. Zweverink.
Eigengekweekte planten kinderen: 1. Eric Haneveld.
Eigengekweekte bloemen: 1. mevr. Haverkamp-Olthuis.
Kursisten kleine vazen: 1. mevr. Spiegelenberg, 2. mevr.
Veltkamp.

Kursisten grote vazen: 1. niet toegekend, 2. mevr. Lig-
tenbarg, 3. mevr. Eggink-Bulten.
Kursisten bakjes of schalen: 1. mevr. De Roode, mevr.
Kurz en mevr. Hengeveld, 2. mevr. Veltkamp, mevr.
Spiegelenberg, mevr. Roodnat en mevr. De Jong als-
mede mej. Bloemendaal, 3. mevr. Wassink, mevr. Tie-
bout en mevr. Ten Tusscher.

Kursisten fantasiestukjes klein: 1. mevr. v. d. Linden
en mevr. Te Brake, 2. mevr. De Jong en mevr. De Roo-
de, 3. mevr. Ten Tussoher en mevr. van der Heide.
Kursisten fantasiestukjes groot: 1. mevr. Tragter en
mevr. Te Brake, 2. mevr. Horst en mevr. Roelofse, 3.
mevr. Den Enting, mevr. Veltkamp en mevr. Spiegelen-
berg.
Kursisten tafelstukjes: 1. mevr. Eggink-Bulten, 2. mevr.
De Jong, 3. mevr. Nijenhuis.
Kursisten droogbloemen; l. mevr. Eggink-Bulten.

Kleine vazen: 1. mevr. Wagenvoort-Memelink en mevr.
Bulten-Nieuwland, 2. mevr. Hazekamp-Aalpoel, 3. mevr.
Hulstijn-Masselink.

Bakjes of schalen groteren: 1. mevr. Gotink-Hietveld,
mevr. Wesselink-Bulten, 2. mevr. Ruiterkamp-Klein Leb-
bink, mevr. Siemens-Slief, mevr. Hulstijn-Masselink,
mevr. Weenk-Huurnink, mevr. Hazekamp-Aalpoel, mevr.
Pelgrum-Rietman, 3. mevr. Gotink-Hietveld, mej. Go-
tink, mevr. Haverkamp-Olthuis, mevr. Hazekamp en
mevr. Wagenvoort-Memelink, 4. de heer Jimmink.
Fantasiestukjes klein: 1. mevr. Ruiterkamp-Klein Leb-
bink en mevr. Tragter-Altena, 2. mevr. Gotink-Hietveld,
3. Joke Beumer.

Fantasiestukjes groot: 1. en 2. mevr. Wagenvoort-Me-
melink, 1. mevr. Hazekamp-Aalpoel, 3. mevr. Gotink-
Hietveld, 4. mej. Bloemendaal en mevr. Lenselink-Groot
Bramel. ^^
Tafelstukjes groteren: 1. mevr.^Biterkamp-Klein Leb-
bink, 2. mevr. Wagenvoort-Memelink, 3. mevr. Tragter-
Altena.
Droogbloemen boeketten: 1. mevr. Wagenvoort-Meme-
link, 2. en 3. mevr. Weenk-Huurnink.

mevr. Ruiterkamp-
Klein Lebbink, 1. en 2. mevr. Wagenvoort-Memelink, 2.
mevr. Pelgrum-Rietman, 3. mevr. Weenk-Huurnink en
mevr. Wagenvoort, 4. mevr. Zweverink-Hogenhoudt.
Veldbloemen groteren: 1. mej. Bloemendaal, 2. mevr.
Aalderink-Rietman, 3. mevr. Gotink-Hietveld, 4. mevr.
Hulstijn-Masselink.

Eigengekweekte dahlia's: 1. de heer Jimmink.
Bij monde van mevr. Albers-Bloemendaal, vond zater-
dagavond de prijsuitreiking plaats. Zij bedankte allen
w.o. ook de hoofden van de verschillende scholen, die tot
het welslagen van deze bloemententoonstelling hadden
meegewerkt.

Aangezien het Nutsgebouw wegens onrendabele exploi-
tatie binnen enkele maanden zal worden gesloten, was
dit volgens spreekster de laatste keer dat de Nutsfloralia
in dit gebouw kon worden gehouden. Het bestuur zal zo
spoedig mogelijk naar een ander onderkomen omzien.
Het Nutsfloraliabestuur en alle personen die hieraan
heben medegewerkt, kunnen dan ook met voldoening
op deze 46e bloemententoonstelling terugzien.
Mevrouw Albers-Bloemendaal, welke tevens het 25-
jarig jubileum herdacht als Nutsfloralia bestuurslid,
werd door mevr. Haverkamp hartelijk dank gebracht
onder overhandiging van een bloemstuk waarna men
tijdens een gezellig onderonsje nog even op de voor-
bije periode terugzag.

Schommelen
doen ze
allemaal. . .
ook prins

Johan Friso

I'rins Johan Fris», de tweede 7,0011

van prinses Beatrix en prins Claus,

die op 25 september 8 jaar wordt.

Aanbesteding
Door de Kon. Ned. Heide Mij te Lochem vond voor re-
kening van de plaatselijke kommissie voor de ruilver-
kaveling de aanbesteding plaats van het verrichten van
kavelinrichtingswerkzaamheden. De laagste inschrijver
was Midden-Betuwe NV, Opheusden voor ƒ 422.000,—
de opvolger Gebrs. Verlouw, Ammerzoden voor de som
van ƒ 430.000,—. De gunning is in beraad.

Vredestein Doetinchem
effectueert saneringsplan
BJJ Vredestein Doetinchem heeft de direktie, naar aan-
leiding van de bedrijfsresultaten, met medewerking van
terzake gespecialiseerde organisatiedeskundigen, onder-
zocht op welke wijze de kontinuiteit van produktie en
werkgelegenheid het beste gewaarborgd kan büjven. Het
onderzoek heeft bevestigd, dat de reeds ter hand geno-
men rationalisatie van de produktiemethoden een nood-
zakelijke voorwaarde is voor het in stand houden van
goede toekomstmogelijkheden van de rüwielbandendivi-
sie. Deze rationalisatie en de daarmee gepaard gaande
modernisering vragen een steeds toenemend specialis-
tisch vakmanschap, hetgeen mede aanleiding was voor
een weloverwogen reorganisatie van de personeelsbezet-
ting. Dit betekent, dat het bedrijf, waar momenteel ruim
900 mensen werkzaam zjjn, voor 70 werknemers een
ontslagvergunning zal moeten aanvragen. Over de so-
ciale konsekwenties van dit besluit is in een vroeg sta-
dium uitvoerig overleg gepleegd met de vakorganisaties.
Er werd volledige overeenstemming bereikt over een
passend sociaal begeleidingsplan. De opzet heeft ten
doel de nadelige gevolgen van de beëindiging van het
dienstverband voor de betrokken werknemers zoveel mo-
gelijk te beperken. Voorts wordt een begeleidingskom-
missie gevormd, waarin werknemer en werkgever gehj-
Uelijk zyn vertegenwoordigd. Alle mogelijke medewer-
king zal worden verleend by het verwerven van een
nieuwe werkkring. De ingrypende plannen tot rationali-
satie van de produktiemethod^kullen thans in een ver-
sneld tempo worden gerealiscPu. Zy zullen het bedryf
in staat stellen het hoofd te bieden aan de steeds hoger
wrrdende eisen, die aan de produktiviteit worden ge-
steld. Naar verwacht wordt zal zulks op korte termyn
leiden tot een herstel van de rentabiliteit van deze be-
langrijke divisie van de Vrfl^^eingroep. De onderne-
nemingsraad en het personeelr^n heden door de direk-
tie van dit besluit op de hoogte gesteld.

BERICHT UIT ALALAPADOE

'Mazelen'
L.S..

Alalapadoe, ll-9-'71.

Sinds onze laatste brief hebben we hier al weer heel
wat meegemaakt. Een mazelen-epidimie die het dorp
trof, overheerste echter alles. Vijf weken lang waren
er elke dag tweehonderd zieken. Bij ons is mazelen een
onschuldige kinderziekte, maar de indianen die het nog
nooit hebben gehad, zijn er erg ziek van. Zij hebben er
geen natuurlijke weerstand tegen. Helaas zijn er dan
ook tien overleden, waarvan drie babies. Op een zon-
dagmorgen moesten we twee mensen begraven. In de
kerkdienst daarna zei één van de ouderlingen: „Ik ben
verdrietig, want ik mis deze mensen, toch ben ik ook
een beetje blij want nu zijn ze in de hemel en zullen
nooit meer ziek zijn". Dit was ook voor ons een hele
troost in een droevige tijd. De mensen zijn door de ziekte
erg verzwakt, niemand kon jagen en men kreeg dus
geen eiwit binnen. Dit is dan voor mij ook weer een sti-
mulans om hier een tweede eiwitbron te kreeëren waar-
bij ik denk aan geiten, vis en pluimvee.

De vleermuizen hebben de geiten nog lang dwarsgeze-
ten. De lampen hebben een maand lang geholpen en
toen waren ze daar ook aan gewend net als in Neder-
land de vogels aan een vogelverschrikker wennen. Ten-
slotte hebben we het hele hok ingegaasd en nu is het
bijten dan ook afgelopen. Ook is er een jonge geboren,
een kleine bok, de veestapel breidt zich dus uit. Ik hoop
dat ik er in januari nog een vijftal geiten bij kan kopen.
Het kweken van vruchtbomen uit pitten lijkt een suk-
ses te worden. In het totaal heb ik een driehonderd
boompjes waarvan kokos de bekendste is. In het totaal
hebben we nu een tweehonderdvijftig kokosnoten in
kiembedden liggen waarvan er nu een honderd gekiemd
zijn. Ook zuurzak met 65 plantjes en manja met 50
boompjes zijn goed vertegenwoordigd. In januari zal
de verkoop van deze boompjes beginnen.

Intussen is het hier weer droge tijd geworden. Deze week
heb ik mijn nieuwe tuin laten opknappen, we laten dit
nu een twee maanden drogen en dan wordt hij gebrand.
In januari kan hij dan beplant worden en kunnen de
verschillende proeven weer gedaan worden.
Inmiddels is de onderwijzeres ook met de school begon-
nen en leren de Trio-kinderen lezen, schrijven en reke-
nen, eerst in hun eigen taal maar later ook Nederlands.
Ria zal nu ook met een soort kleuterklasje beginnen.
Zo proberen we hier de mensen te helpen om zodoende
beter de overgang naar onze ..beschaving" te verwer-
ken.
Vrijdag 26 november hopen wij dan naar Nederland te
vertrekken voor ons verlof. Wc zullen dan tot 5 januari
in één van de huisjes van hot bungalowpark ,,Het Scha-
penmeer" van de heer Slotemaker vertoeven. We hopen
dat we velen van u in goede gezondheid kunnen ont-
moeten. Voor nu, vanuit een warm (32 graden) Alalapa-
doe, de hartelijke groeten van

Jan, Ria en Arjanne Lenselink
p.o. box 506 Paramaribo

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

ZONDAG 26 SEPTEMBER

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

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

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

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. H. Meuleman te Apeldoorn (voorberei-

ding H. Avondmaal)
19.00 uur ds. H. G. Boswijk (laatstelijk predikant te

Paramaribo)

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bek veld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST

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

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

BURGERLIJKE
STAND

(ieboren: Gerrit Jan Marten, zoon van J. W. Polman
en A. Klein Selltv

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: G. M. Eggink en W. J. A. van Veldhuizen;
B. L. Kistemaker en G. H. Klein Ikkink.

Overleden: Geen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks

HACHEEVLEES

RUNDERLAPPEN

500 gram

500 gram

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram

MALSE RIBLAPPEN

BOTERHAMWORST

PALINGWORST

BOERENMETWORST

KALFSLEVERWORST

500 gram

98

288

298

348

398
150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

250 gram 89

De tijd is weer aangekomen: Laat onze chef-

slager uw diepvries vullen

VOOR- EN ACHTERBOUTEN diepvriesklaar

Voor de najaarsschoonrnaak

GROTE STERKE DWEIL

ROYALE ZEEMLAP
voor

voor

slechts

STOFDOEKEN
fraaie kleuren 3 st. van 225 voor

VLOEIBARE GOUDZEEP
kilo van 175 voor

W.C. LUCHTVERFRISSERS
3 blokjes slechts

PAPIEREN ZAKDOEKJES
6x10 stuks van 105 voor

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

75

elke 2e fles

39

Pico magere

CHOC.

DRANK

van 98 voor

79

Doos a 12 st.

Classe Royal

BIER

voor slechts

575

Heerl. koekje

BOKKE-

POOTJES

van 109 voor

Smarius

EIER-

BESCHUIT

2 rollen voor

69

VAN WELZEN

100% Roomboter KOEKJES
DIVERSE SOORTEN, PER PAK SLECHTS 1OS

Superunie

FWODMERK

KOFFIE 205

elk 2e pak

f59

Superunie

POEDER-
KOFFIE
200 gram

van 450 voor

398

Branbergen

PARI J SE

WAFELS

per pak

89

Grote zak vol

DROP-
KABELS
van 98 voor

75

Pak

a 10 stuks

LOLLIES

voor maar

39

PROFITEER NU

Koffer ALL
zeeppoeder

NORMAAL 945

MAAR BIJ ONS

6.50
ADEL ROSA WIJN
FRAMBOZEN/BESSEN
KERSEN

BRAMEN
ZWARTE BESSEN

MET BRANDEWIJN

Offley

SHERRY OF

PORT

van 750 voor

595

Grote fles

MARTINI

VERMOUTH

van 605 voor

495

2 x 500 gram

VERMICELLI

van 130 voor

105

2 x 500 gram

MACARONI

van 130 voor

105

Koude melk

INSTANT

PUDDING

div. smaken

4 pakjes

99

Groente en Fruit
HONINGZOETE DRUIVEN

JAMES GRIEVE
FIJNE HANDAPPEL

GEKOOKTE BIETJES
MET GRATIS UITJE

STOOFPREI

PANKLARE ANDIJVIE

per kilo 119

2 kg 89

500 gram 35

kilo 59

500 gram 39

PRIMA KLEI-AARDAPPELEN 5 kilo 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

PAK KRENTEBOLLEN
van 97 voor

KOFFIEFILTERZAKJ ES
groot pak no. 6 van 150 voor

MAGGI KIPPESOEP
2 zakjes voor

ARDITA LUIERS
pak 150 elk 2e pak

WASVERZACHTER
grote f lacon 2 liter van 298 voor

69

85

98

98

89

269



Met vreugde geven wij ken-
nis van de geboorte van
onze zoon en ons broertje

Gerrit Jan Marten
Wij noemen hem

MARTEN JAN
J. W. Polman
A. Polman-

Klein Selle
Inge, Marion, Mieke

Vorden, 17 september 1971
Dorpsstraat 22

Voor uw blijk van medele-
ven, dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van mijn lieve man, vader
en opa

HENDRIK JAN
MEIJERMAN

betuigen wij allen onze
hartelijke dank.

Uit aller naam,
J. Meijerman-Norde

Vorden, september 1971
Dr. W. C. H. Staringstraat 3

Te koop: 2 ijzeren varkens-
kevies. H. Hoetink, Weide-
manweg 4, Vorden

Te koop: Kinderf iets 3-6 jr.
B. Bekman, H. K. van Gel-
reweg 20, Vorden

Te koop: Een g.o.h. haard.
H. Wuestenenk, Het Hoge
33, Vorden

Te koop bij inschrijving:
2.20 ha zware snijmais.
Briefjes inleveren vóór za-
terdag a.s. 19 uur
J. A. Erven-Koning, Linde

Te koop aangeboden: Bijna
nieuw verplaatsbaar twee-
persoons opklapbed met spi-
raal en mooie ombouw
ƒ 80,— en kinderwagen voor
ƒ 30,—. Adres: Molenw. 3,
Vorden

Te koop: Heideraathoning.
Spijker, Ruurloseweg 17 te
Vorden

Gevraagd: Meisje of werk-
ster voor enkele halve da-
gen per week. Kapelle, Wil-
helminalaan 14, Vorden

Gratis af te halen: 2 jonge
poesjes. H. K. van Gelrew.
36, Vorden

Vrijdag en zaterdag:
KAAPSE
VIOOLTJES
div. kleuren ƒ 1,50

BLOEMISTERIJ
WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

Wullink's
schoenhandel

vooraan in
schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden ;

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart er. ynjs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

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

Poeliersbedrtjf

Rossel
Hengeloseweg 69

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

T^

SIEBE VAN DER ZEE
en
GERDIEN TEN BOKKEL

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op woensdag 29
september a.s. om 13.30 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden, door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Doetinchem, Sabastraat 17
Vorden, Beunkstege l
september 1971
Toekomstig adres: Van Hogendorplaan 40e,
Doetinchem

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in hotel
,,Het Witte Paard" te Zelhem.

T
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Op zaterdag 2 oktober 1971 hopen mijn
ouders

H. E. R. JANSEN
en
J. H. M. JANSEN-WAARLE

hun zilveren huwelijksfeest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid zal worden op-
gedragen om 15.00 uur in de kapel van het
klooster te Kranenburg-Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Trees M. J. Jansen

Vorden, september 1971
Ruurloseweg 105

^

^

Inplaats van kaarten

25 september a.s. zijn wij D.V. 40 jaar
getrouwd. Op maandag 27 september hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen deze
dag te vieren.

H. J. BOSCH
en
J. G. BOSCH-BEliMEK

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

Vorden, september 1971
Schuttestraat 11

WX&OUKXK*^^

Il

Ter gelegenheid van onze opening werden wij £ J
overladen met gelukwensen en attenties.

Met de zeer vele aanwezigen was er een onge- << >
dwongen en gezellige sfeer. Met uw aanwezigheid << >
was het een onvergetelijke dag en wij zijn u er J
zeer erkentelijk voor.

MEVR. VISSER-DOLLEKAMP $
FAM. ELBRINK-VISSER
PERSONEEL FA VISSER

l\\ Vorden, september 1971

)IOIOM010tCODIOIO^

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

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

EVANGELISCHE OMROEP

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat de gemeentesekretarie, met uitzondering van
de burgerlijke stand en de destruktordienst, vrij-
dag 24 september a.s. voor het publiek gesloten is.

Vorden, 22 september 1971

Het gemeentebestuur voornoemd.

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

BEJAARDEN
GYMNASTIEK

In het Groene Kruis wijkgebouw,
Burg. Galléestraat 59a, zal binnen-
kort weer worden begonnen met be-
jaardengymnastiek.

Opgave zo spoedig mogelijk by de heer F. J.
ker, Ruurloseweg 17, telefoon 1696.

Groene Kruis-bestuur

GRANDIOZE VOORDEELWEEK

in de week van 20 t.m. 25 september houden wij

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

TOTAL

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Elke dag geopend tot 22.000 uur (zaterdags tot 17.00 u.)

Wij hebben deze week enorme

VOORDEELAANBIEDINGEN
RESTANTEN VERKOOP enz. enz.

U valt gewoon van het ene voordeel in het andere!

TEVEEL OM ZE ALLE OP TE NOEMEN

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN Schoolstraat 6 t.m. 10 - VORDEN
Telefoon 05752-1486

Nolanda
REK-MEE-PANTY
LADDERVRIJ

in 4 maten S t.m. EL

slechts f 2,50

Nolanda Panty
MET EXTRA RUIM BROEKJE

in 4 maten M L EL EEL

20 dernier f 3,50
30 dernier f 3,95
VERKRIJGBAAR BIJ:

UiH 4: M
RAADHUISSTR.. VOROEN

P.S. Omdat onze winkel te klein is, hebben wij vele voordeel arti-
kelen in de werkplaatsen ondergebracht.

Wij verkopen nl. alles op het gebied van:
verf en behang, houtwaren, gereedschappen, ijzerwaren, zelfbouw-
meubelen, bouwmaterialen, sanitair, vloer- en wandtegels, enz. enz.

En we maken veel voor u:
kozijnen, ramen, deuren, garages enz. plus de benodigde bouw-
tekeningen. Dit is uw kans om alles geheel vrijblijvend te bekijken!

TOT ZIENS!

Adldas-„R«kord"
wit met groene banden,oa. 20,00
Adlda»-„Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. oa. v.a.lB.SO

adidas
Wapen- en éporthandel

steedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SI MCA
SIMCA1000 SIMCA1100

SIMCA1301 SIMCA 1501 TOM

Vorden - Telefoon 1256

Bakkers
vakantie

VAN GRONINGEN

van 27 september tot en met 2 okt.

HOF

van X oktober tot t«n met 9 okt.

VAN ASSELT

van 11 okt. tot en met 16 okt.

Maakt u
de kerkdienst mee?

We zijn van plan a.s. zondag 26 september een
begin te maken met een serie kerkdiensten over
de zgn. Tien Geboden, Exodus 20.

Graag ontvangen we tijdig van u vragen, opmer-
kingen, suggesties. Maakt u de kerkdienst niee !

Met vriendelijke groet,
DS. J. C. KRAJENBRINK
Ruurlosew. 19 - Telefoon 05752-1366

MOD6-

OP DONDERDAG 30 SEPTEMBER A.S. IN
ZAAL „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. Smit)
DORPSSTRAAT, AANVANG 20.00 UUR.

MET KOFFIE KOM PLET.

De laatste modesnufjes worden u getoond door:

FA JANSEN - schoenen

FA KRONEMAN - hoeden

FA VISSER - konfektie

Kaarten verkrijgbaar by geiKM-nidr /.aken



Vrijdag 24 en zaterdag 25 september

VOLKSFEESTEN TE LINDE

Want dit fs een echte
pullover in stoere rib,
mêlé-effekt garen
en met half hoge col.
Een pullover waar
'n man zich fijn in voelt.
En met 1 jaar garantie
van Acryl Monsanto!

alleen voor echte mannen!

Pullover voor f 32,90

RAADHUISSTR.. VORDEN

Met ingang van maandag 4 oktober a.s. tot en
met maart 1972 iedere maandag

de gehele dag

gesloten
Café-restaurant

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

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

In de modekleuren, water- en wlnd-

dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltrefjendi

Zutphenseweg - Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

IIELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADI»AS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

Wie precies wil weten, wat de ANWB allemaal
doet is van harte welkom op onze

ANWB filmavondf
Dat de ANWB de wegwijzers plaatst en de Wegenwacht
laat rijden, weet iedereen. Maar de ANWB doet zoveel méér!
Dat willen wij laten zien aan de hand van interessante films
en kleurendia's: het werk van de ANWB in het algemeen
belang én dat voor elk van onze leden persoonlijk.
• op het gebied van toerisme en verkeer • door middel
van voorlichting • adviezen • pechbestrijding, zowel
nationaal als internationaal.

Kom met uw vrienden en kennissen naar deze gezellige
avond, waarvoor de toegang vrij is: wie jonger dan 16 jaar
is, dient echter wel vergezeld te zijn door iemand boven de 16.

De avond wordt gehouden op woensdag 29 september
in de zaal van Het Wapen van Yorden, Dorpsstraat 10, Yorden.
Aanvang 8 uur.

kom de nieuwe F I A T zien

H cilinderinhoud 903 cc
l vermogen 47 din pk

snelheid 140 km/uur
5 zitplaatsen
f 5555,= exc/. b.t.w.

f6333,-
//ic/. b.t.w.

voor Hengelo G, Zelhem en omstreken

UW, IBÜEIB Henk Wiendels
Ruurloseweg 50 - Hengelo G
Telefoon 1871

Elke 2e Spar lamp HALVE PRIJS

2 PAKJES SPAR MARGARINE ... van 88 voor 7»

J DOOS SPAR THEEZAKJES 85

S TUBES PRODENT TANDPASTA van 375 voor 250

l POT SPAR PINDAKAAS . . 128

500 gram jonge kaas 268
100 GRAM BOTERHAMWORST GRATIS
BIJ 200 GRAM HAMWORST

1 PAK SPAIt SPECULAAS 8!)

5 KOLLEN PEPMINTA van 125 voor !)8

2 BLIKKEN HARING IN
TOMATENSAUS . van 110 voor 7!)

10 stuks Milky Way van 200 voor 169

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Fruit is gezond
HAND- EN MOESAPPELS

Cox Orange
Ingrid Marie
James Grieve
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur by Huize Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

Beter en Voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

LOODGIETERS GASFITTERSBEDRIJF

Fa G. J. Takke
Zelhem

VKKKOOl" GASKACHELS

AANLEG
CENTRALE VERWARMING

REPARATIE

LOODGIETKKSWKItKKN

Beleefd aanbevclt-ml

WILLY
WEÜLEN KRANENBARG
VORDEN - TEL. 08342-1364 of 05752-1217

Binnenhuis
voordeel

weekend
Dit weekend de Vredestein polyethor

matras

LAURETTA
Deze matras met een vastgestelde
prijs, is:

— TWEEZIJDIG DOOKGESTIKT

— CIRCA 16 cm-DIK

— GOEDGEKEURD DOOR DE
VER. VAN HUISVROUWEN

MAAR
doordat d«¥ damast van <!«••/,<> kwali-
teitsmatras uit de kollektie gaat,
kunnen wij u d«"/,o matras voordeliger
aanbieden.

ECHTER

80 x 190
90 x 190
90 x 200

120 x 190
130 x 190
140 x 190

de voorraad si rekt

Vastgest.
prijs

ƒ 152,50
ƒ 172,50
ƒ 190,75
ƒ 232,—
ƒ 253,25
ƒ 276,

Weekend-
prijs

ƒ 127,50
ƒ 147,50
ƒ 161,50
ƒ 197,—
ƒ 217,50
ƒ 286,—

WONINGINRICHTING

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

U bent goed af met

EEN HYPOTHEEK

van de Raif f eisen bank l
VOORDELIGE REM U

G I ' N S T I G E AKLOSSINGSVOORWAARDEN

VRAAGT INLICHTINGEN

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 - Wichmond



Donderdag 28 september 1971

Tweede blad Contact
l

32e jaargang no. 25

Plattelandsvrouwen
Over het onderwerp „Bloemen voor Ada Har r is" sprak
voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen de voordrachtskunstenares Aaf je Top in
zaal „'t Wapen van Vorden", waarmee zij de eerste bij-
eenkomst van de afdeling in het nieuwe winterseizoen
opende. Presidente mevr. Jansen kon een groot aantal
leden verwelkomen.
Na mededelingen over verschillende kursussen en andere
aktiviteiten in het komende seizoen verkreeg de spreek-
ster het woord. Op uitstekende wijze besprak zij het
boek „Bloemen voor Ada Harris" van Paul Gallio. Het
was voor de aanwezige dames een zeer geslaagde kul-
turele avond.
Mevr. Jansen dankte aan het slot mevr. Top voor de
wijze waarop zij een en ander ten gehore heeft weten
te brengen.

Nieuws van
de kerken

THEMA-DIENSTEN IN DE HERVORMDE KERK

A.s. zondag 26 september hoopt ds. Krajenbrink in beide
morgendiensten (8.30 en 10 uur) een begin te maken
met een serie kerkdiensten uitgaande van de zgn. Tien
Geboden, opgetekend in Exodus 20. Het woord „gebo-
den" is eigenlijk fout. Het zijn veel meer ,,tien woorden"
waarin God de Heer tot Israël zegt: „Zo mag je en zo
kun je leven als mijn volk". „De tien geboden" zijn
ANWB-borden, die ons de weg, de richting wijzen naar
een nieuwe wereld. Zeker, ze dragen stellig het stempel
van hun tijd. Belangrijk is dan ook de vraag: Wat zou
Mozus nu van Godswege op zijn twee stenen tafels krij-
gen; wat zeggen deze tien woorden uit Exodus 20 ons
nu . . . ?
Opmerkingen, vragen, suggesties, gedachten, ontvangt
hij graag tijdig aan zijn adres: Ruurloseweg 19, tele-
foon 1366. Zo wordt het mogelijk om veel meer samen
de dienst voor te bereiden en mee-te-maken.
(Zie ook de advertentie)

KERKEDAG: ZATERDAG 16 OKTOBER
Op verzoek van de kerkeraad van de Hervormde ge-
meente is een kommissie bezig met het voorbereiden en
organiseren van een kerkedag, gemeentedag, op zater-
dag 16 oktober.
Het hoofdthema van deze dag luidt: „Bouwt u mee aan
de Kerk . . . ?" Dr van And el uit Utrecht zal het the-
ma inleiden. De dag zal gehouden worden in het Jeugd-
centrum. Aanvang 10 uur, einde 4 uur. Er zal veel tijd
beschikbaar zijn voor onderling gesprek.
Nadere berichten volgen. Ook de plaatselijke kerken
zullen uitgenodigd worden.

l aak kunstmest; l bruine Ierse Setter (teef); l bruin-
zwarte damesportemonnaie met knipsluiting; l verlich-
tingsbalk (aluminiumkleur geverfd), 2 rode achterlich-
ten; l herenzonnebril waarop de naam ,,W. Norde";
l zwarte herenfiets, merk Batavus; l regenmuts; l
bromfietsregenbroek; l muntbiljet; l rood-bruine da-
meshandschoen; l portemonnaie; l paar bruin-lederen
herensandalen; l rode wollen sjaal.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat
5, telefoon 05752-1230.

Volksfeest Linde
Het meer dan een eeuw oude Volksfeest in Linde staat
dit jaar in het teken van het 105-jarig bestaan. Op vrij-
dag 24 en zaterdag 25 september a.s. zal de bevolking
nabij de historische Lindese molen het feest vieren.
Voorafgaande aan de eigenlijke feestdag zal er vrijdag-
avond in de grote feesttent een blijspel worden opge-
voerd door de Hengelose Toneelvereniging. Het stuk
heet „Pietje de Duivel". De feestkommissie heeft het
programma voor de traditionele feestdag, zaterdag 25
september, geheel rond gekregen. Er zijn weer de be-
kende volks- en kinderspelen en de heer F. Lichtenberg
zal het oude vaandel zwaaien, 's Middags zal burge-
meester Van Arkel de prijzen uitreiken, terwijl er in de
avonduren een dansfestijn is gepland.

Avondwandeling
De eerste avondwandeling in de geschiedenis van het
104 jaar bestaande Volksfeest te Linde werd zaterdag-
avond al een groot sukses. Liefst 78 deelnemers liepen
de tocht uit. De wandeling die startte bij café Van As-
selt, had een lengte van ruim 6 kilometer en moest
binnen een tijdsbestek van 1.40 uur worden gelopen.
De prijzen werden na afloop met een toepasselijk woord
uitgereikt door de heer A. Norde.

Ongeval
Op de Ruurloseweg nabij de afweg naar het zwembad
vond maandagavond een aanrijding plaats tussen een
personenauto bestuurd door J.L.B, uit Warnsveld en
een motor bestuurd door D.W.W.^tt Wisch. De bestuur-
der van de auto, die linksaf wild^Plaan richting zwem-
bad, verleende geen vrije doorgaan aan de hem tege-
moetkomende motor. De motorrijder werd per ambu-
lance naar zijn woning vervoerd. Zowel de auto als de
motor werden ernstig beschadigd.

De heer Bomer te Vorden zit reeds
een halve eeuw in het molenvak

Hij weet nog steeds van geen ophouden

Al meer dan 53 jaar is de onlangs 70 jaar geworden
heer J. Böhmer te Vorden werkzaam in het molenma-
kersbedrijf en hij weet nog van geen ophouden. Het vak
van molenmaken moet men niet onderschatten. Al is er
geen school waar men het vak kan leren (alles praktijk-
ervaring) toch dient men in het molenmakersbedrijf van
alle markten thuis te zijn.
In de eerste plaats moet men een goed molenmaker zijn,
verder een goede smid, timmerman, terwijl het boven-
dien een vereiste is dat men om kan gaan met motoren
enz. U ziet dus, een molenmaker is een vakman die zijn
handen niet verkeerd moet hebben staan.

AI vroeg geleerd

De heer Böhmer heeft het vak al vrort; .uc-leerd. Gebo-
ren in Aalten, waar hij tot zijn 17e jaar woonde, ging
hij al gauw bij zijn oom in de leer, na eerst nog een
poosje bij een borstelfabriek en een houtzagerij gewerkt
te hebben. In 1922 kwam de heer Böhmer in Vorden te-
recht bij het miolenmakersbedrijf van de heer G. ten
Have. „Hier verdiende ik zeer goed, nl. vijf cent per uur
met de kost erbij. Voor die tijd een reuze goed loon.
Werken moesten we wel. Dagen van 12 uur waren in
die tijd heel gewoon", aldus vertelde de heer Böhmer.
„We hielden ons in die tijd voornamelijk bezig met het
maken van stoomgemalen, windmolens enz. De gema-
len werden door ons overal geplaatst bv. in Winterswijk,
Haaksbergen, Terwolde enz. Alles werd met paard en
wagen weggebracht, terwijl ons vervoermiddel vanzelf-
sprekend de fiets was. Nu was het fietsen op zich niet
altijd een lolletje. Ik herinner me nog goed toen we
naar Nieuw Heeten moesten om een mengmachine weg
te brengen. Het vroor zo'n 25 graden zodat we een
borrel in de carbidlamp moesten doen, anders bevroor
de lamp . . . !"

SjMH-ialo Aus\v«'iss

„In de oorlog hadden we het zeer druk, er was geen
stroom, geen olie. Met een speciale Ausweiss op zak
kon ik me naar hartelust bezig houden met het repare-
ren van windmolens. Dit met het oog op de voedsel-
voorziening", aldus de heer Böhmer. Toch hadden de
bezetters nog een verrassing voor hom in petto. Men
vond nl. dat hij toch nog wel één dag per week voor
de TOT kon graven. Op zondag behoefde hij toch im-
mers geen molens te repareren !
Momenteel werkt de heer Bomer bij de heer H. Groot
Wesseldijk, die thans eigenaar is van het molenmakers-
bedrijf v.h. Ten Have. De heer Groot Wesseldijk heeft
een enorm respekt voor de vakkennis van de heer Bo-
mer. „Ik ben wel zijn werkgever, maar in feite is de
heer Bomer de leraar en ben ik zijn leerling", aldus de

heer Groot Wesseldijk.

Peyton Place
De enige opdrachtgever van het bedrijf is Monumenten-

zorg. In totaal zijn er in Nederland nog ca 25 molen-
makers, een uniek geval. Het probleem is nl. men kan
geen werknemers meer krijgen. Het werk is te vies.
Veel stof enz.
Dat de heer Bomer een rasechte vakman is, bewijzen
wel de foto's die van hem zijn afgebeeld in het Gelders
Molenbeek, dat is samengesteld in opdracht van het
provinciaal bestuur van Gelderland. De heer Bomer, nog
steeds geen last van hoogtevrees, ziet het molenmaken
als zijn hobby en denkt hij er niet aan te stoppen. „Ik
blijf het doen zolang ik kan", aldus deze krasse vakman
die behalve het molenmaken graag in een luie stoel bij
de televisie zit om zijn favoriete programma Peyton
Place te bekijken.

Voetbal
KATTI WINT UITWEDSTRIJD MET l—5

In een goed gespeelde uitwedstrijd tegen Ulftse Boys,
gelukte het de Rattianen om de verleden jaar gedegra-
deerde Boys een l—5 nederlaag toe te brengen.
Ratti begon van meet af aan met een sterk offensief,
waarbij de thuisclub volledig overspeeld werd. Na vijf
minuten was het al raak. Vanaf de rand van het straf-
schopgebied kogelde Polman de bal in de bovenhoek
O—1. Zonder te vertragen bleef Ratti op het doel der
gastheren beuken en in de elfde minuut kan Huitink
een dieptepass opvangen, een verdediger omspelen en
in moeilijke schietpositie er O—2 van maken. Binnen
het kwartier werd de voorsprong nogmaals vergroot.
Polman wist een direkte vrije trap van zo'n 20 meter
keihard langs het bekende muurtje te knallen O—3.
Bij Ratti verdween hierna Koers (griep) naar de kleed-
kamer, waarna Bijen de linkervleugel bezette. Bij een
vermeend buitenspelgeval rondde de Ulftse midvoor een
goede aanval resoluut af en de stand was l—3. Ratti
vergrootte nog voor de rust de voorsprong tot
wederom door Polman.

Na de thee begonnen de Boys met een geweldig offen-
sief. Ratti had dit echter doorzien en Schoenaker In
de laatste linie teruggetrokken. De schade bleef dan ook
beperkt en het gelukte de Boys niet om nog een doel-
punt te scoren. Na een half uur was het Ratti, die zich
weer hersteld had van het offensief, die een aanval goed
afrondde. Huitink schoof de bal langs de Ulftse doelman
waarna Bijen voor de finishing touch zorgde l—5.
Ratti 2 heeft verdiend met 3—-l gewonnen van Pax 5.
Reeds na tien minuten gaf Engberts de Rattianen een
voorsprong en door Mullink werd het 2—0. In de tweede
helft scoorde Rutgers met een daverend schot 3—O
waarna midvoor Boskamp van Pax er 3—l van maakte.
Ratti 3 heeft thuis over Voorst 6 gezegevierd met 5—3.
Voorst nam een O—l voorsprong waarna Besselink de
gelijkmaker scoorde l—1. Hoebink zette Ratti kort voor
rust op winst 2—1. Na de thee schoot Besselink van
zo'n 35 meter raak 3—1. Voorst verkleinde de achter-
stand tot 3—2 waarna Hoebink voor 4—2 zorgde. Voorst
kwam andermaal terug 4—3 waarna Besselink de hat-
trick verrichtte 5—3.

RATTI (zaterdag) WON OVERTUIGEND

Hoewel Ratti duidelijk gehaaÉtoapt in het veld ver-
scheen, door het niet meesp^Pn van De Gruyter en
Reindsen, begon de voorhoede met Wesselink en Kloot-
wijk als de resp. vervangers, na een poosje lekker te
draaien. De verwachte tegenstand die Ratti altijd van
de Winterswijkers ondervonden heeft, is er deze wed-
strijd niet uitgekomen want B^ti domineerde van het
begin tot het eind. Wesselin^^ezorgde Ratti na tien
minuten een l—O voorsprong door de SKVW-keeper met
een harde knal geen schijn van kans te geven. Ratti
trok stevig aan de touwtjes en via Dijkman werd de
score na een kwartier op 2—O gebracht. Het werd nog
voor de rust 3—O toen Wesselink een toegekende penalty
wegens hands benutte.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of Dijkman
manoevreerde zich langs enkele tegenstanders om daar-
na zo'n harde schuiver los te laten dat de SKVW-keeper
de bal niet onder kontrole kreeg en in eigen doel sloeg
4—0. Ratti bleef doorgaan waardoor de Winterswijkers
geen gelegenheid kregen in hun spel te komen, maar
gescoord werd er vooreerst niet. Pas na een half uur
verrichtte Wesselink de hattrick met een fraai schot
5—0. Nog was de doelpuntenhonger niet gestild en na
een keurig vrijgespeelde en voorgezette bal van Arend-
sen joeg Van der Linden de bal ineens tegen het net
6—0. Ratti liet nu de teugels wat vieren waardoor de
SKVW-aanval nog enkele malen gevaarlijk kon worden,
maar door goed ingrijpen en deels door slecht schieten
van de gasten kwam in de stand geen verandering.

Ratti 2 afdeling zaterdag was op bezoek bij het tweede
elftal van SKVW in Winterswijk. Het verzwakte elftal
dat hier aantrad had geen schijn van kans. Toch heeft
Ratti zich goed geweerd en wist na het SKVW-openings-
doelpunt nog gelijk te komen. De ruststand van 4—l
deed toen nog niet vermoeden dat het uiteindelijk 16—l
voor SKVW zou worden. Een van de oorzaken is echter
dat de Ratti-ploog de strijd met slechts acht spelers be-
ëindigde.

DAMESVOETBAL RATTI—PAX 1—5

Bij de s.v. Ratti schijnt het damesvoetbal met interesse
te worden bekeken en worden de ontwikkelingen wat
deze tak van sport brengt, op de voet gevolgd. Een aan-
tal enthousiaste dames, die de hele zomerperiode al heb-
ben getraind, kwam jl. zondagmorgen uit tegen een
damesteam van het Hengelose PAX.
De wedstrijd werd gespeeld op het Ratti-terrein en
duurde tweemaal een half uur en trok uiteraard veel
bekijks. De PAX-dames namen al meteen een ruime
voorsprong van O—3 maar door mejuffrouw Gotink
werd het nog voor rust l—3. In de tweede helft werd
het duidelijk dat aan de „looptechniek" van diverse da-
mes nog wat bijgeschaafd moet worden. PAX bleek de
minst zwakke en won met l—5.
Het ligt in de bedoeling dat de s.v. Ratti serieuze po-
gingen onderneemt om ter zijner tijd, wanneer de KNVB
met een kompetitie zal starten, een dameselftal hieraan
te laten deelnemen.

VORDEN EN REUNIE DEELDEN DE PUNTEN

Het is Vorden l zondagmiddag niet gelukt om het be-
zoekende Reunie een nederlaag toe te brengen. D.m.v.
een strafschop slaagden de bezoekers er in om een 1—1
gelijkspel uit het vuur te slepen. In de eerste helft had-
den de bezoekers een lichte veldmeerderheid en reeds
in de derde minuut kreeg midvoor Winkelhorst een dot
van een kans toen hij volkomen vrij voor het doel van
Ten Have verscheen. De Reunie-speler schoot echter
hoog over. Al waren de bezoekers dan iets in de meer-
derheid, toch waren de aanvallen van Vorden niet van

gevaar ontbloot. Nijenhuis was de grote animator. Het
juiste schot bleef echter zoek. Een minuut voor de rust
bereikte Hendriksen de vrijstaande Te Veldhuis, die
vervolgens Hengeveld in staat stelde de stand op 1—0
te brengen.
Na de thee was de thuisclub de betere ploeg, waarbij
verdedigend vooral het spel van de jeugdige Zweverink
opviel. Hengeveld en Eggink kregen uitstekende moge-
lijkheden de voorsprong te vergroten. De afwerking liet
evenwel te wensen over. Na plm. een kwartier spelen
kreeg linksbuiten Pongers de bal aangespeeld. De Vor-
dense verdediger Besselink paste een sliding toe, die
door de scheidsrechter bestraft werd met een penalty
die door Pongers zelf in een doelpunt werd omgezet
l—1. De wedstrijd werd er hierna niet fraaier op. In de
slotfase kreeg Te Veldhuis van Vorden een officiële
waarschuwing wegens spelbederf. Vlak voor tijd werd
de Vordense aanvoerder Hendriksen door de scheids-
rechter uit het veld gezonden wegens aanmerkingen
maken op de leiding . . . ! In de stand kwam geen wij-
ziging meer.
Vorden 2 behaalde zondagmorgen een verdiende 2—l
zege op Sp. Lochem 3. Na amper een minuut spelen nam
Lochem met l—O de leiding. Een penalty wegens hands
werd een kwartier later door Nijenhuis benut l—1. Kos-
ter bezorgde Vorden uiteindelijk de volle winst 2—1.
Vorden 3 speelde thuis tegen Ruurlo 2 en nam door doel-
punten van Golstein en Dostal een 2—O voorsprong bij
de rust. Na de thee verkleinde Ruurlo de achterstand
tot 2—l bij welke stand het bleef.
Vorden 4 leed in Wichmond een verdiende 5—O neder-
laag tegen Socii 2, na bij de rust met 2—O te hebben
achtergestaan.

VORDEN l (zaterdag) VERLOOR MET 1—0
Het is Vorden l afdeling zaterdag niet gelukt om met
een overwinning op Sp. Haarlo 3 naar Vorden terug te
keren. Na vijf minuten spelen nam de thuisclub een
l—O voorsprong door een fout van Pellenberg. Na een
kwartier spelen werd Vreeman (rugblessure) bij Vor-
den vervangen door Plomp, die evenwel niet uit de voe-
ten kon en op zijn beurt werd vervangen door Berkel-
der. Kansen kreeg Vorden wel doch het schieten liet te
wensen over. In de tweede helft probeerde een sterker
spelend Vorden een gelijkspel te forceren, het gelukte
echter niet. Het laatste kwartier moest zelfs met tien
man gespeeld worden aangezien Roozendaal geblesseerd
het veld moest verlaten. Het bleef evenwel l—O in het
voordeel van Sp. Haarlo.
Vorden 2 afdeling zaterdag speelde thuis tegen Olden-
kotte l en kan op een goed gespeelde wedstrijd terug-
zien. Ondanks goed keeperswerk van Haverkamp ging
de rust in met een O—2 voorsprong voor Oldenkotte. In
de tweede helft speelde de vermoeidheid bij beide ploe-
gen een hartig woordje mee. De stand bleef O—2.

VOETBALPROGRAMMA

S.V. RATTI
Zaterdag 25 september gaat Ratti l afdeling zaterdag
op bezoek bij DZSV 5 in Dinxperlo welke in de sterkste
formatie zal worden gespeeld. Het tweede team gaat
op bezoek bij DZC 5 in Doetinchem.
Zondag 26 september speelt Ratti l afdeling zondag
tegen NVC uit Netterden. Deze club is al eerder in dit
nog jonge seizoen als ,,reuzendoder" opgetreden zodat
er voor Ratti een interessante wedstrijd in zal zitten.
Ratti 2 gaat op bezoek bij PAX 7 terwijl Ratti 3 naar
Baakse Boys 4 gaat.

VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden l staat a.s. zondag de uitwedstrijd tegen KSV
uit Vragender op het programma. Het valt te betwijfe-
len of de Vordenaren met een eervol resultaat uit de bus
zullen komen, aangezien men het vrijwel zeker zal moe-
ten stellen zonder aanvoerder Hendriksen en Te Veld-
huis, die zondag jl. resp. uit het veld gestuurd werd en
een officiële waarschuwing opliep.
Vorden 2 (tot dusver 5 punten uit 3 wedstrijden) gaat
zondag op bezoek bij Halle 2 en verwacht mag worden
dat Maaldering c.s. tenminste tot een gelijkspel zullen
komen. Vorden 3, tot op heden zonder verliespunten,
moet in staat worden geacht de uitwedstrijd tegen Klein
Dochteren 2 in een overwinning te kunnen omzetten.
Vorden 4 speelt thuis tegen Voorst 4 terwijl Vorden 5
in Voorst op bezoek gaat bij Voorst 6.
Vorden l afdeling zaterdag speelt zaterdagmiddag thuis
tegen AZSV 5. Vorden 2 speelt thuis tegen Zelos 4.

Touwtrekken
NEDERLANDSE TOUWTREKKERS TERUG VAN
EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
Na een zesdaagse busreis van meer dan 2000 kilon
zijn de beide Nederlandse afgevaardigde teams van
Bekveld aan de Europese touwtrekkampioenschappen te
Gothenburg in Zweden weer thuis getrriveerd.
De beide Bekveldse achttallen, kampioen uit de bonds-
kompetitie 1971, hebben tegen de sterkste landen van
Europa geen slechte resultaten behaald. In 720 kg klas-
se werd men vierde terwijl in de 640 kg klasse een zesde
plaats werd bereikt.
Nederland was bij de open internationale wedstrijden,
uitstekend vertegenwoordigd. Liefst zes teams hadden
hiervoor ingeschreven. De Nederlandse achttallen in de
640 kg klasse EHTC uit Eerbeek en Medler l en Med-
ler 2 uit Vorden, en in de 720 kg klasse EHTC, Warken
en Zieuwent, waren allen op eigen gelegenheid natr
Gothenburg gereisd.
In de 640 kg klasse werden de Nederlanders ingedeeld
in groep 4, Medler l trok hier in prima stijl en wist
zowel van EHTC, Medler 2 als de Wales-ploeg te win-
nen zodat men als eerste eindigde. In de halve finale
tegen de winnaars uit de andere drie groepen sneuvelden
de Vordenaren echter eervol.
In de 720 kg klasse moesten de drie Nederlandse ploe-
gen van Zieuwent, EHTC en Warken het opnemen tegen
drie sterke Engelse ploegen en liefst zeven Zweedse
teams. Al wisten onze touwtrekkers wel een aantal
punten te behalen in hun poule, zij kwamen niet tot de
halve finale. Daarvoor was de kracht van de buitenlan-
ders te groot.
In de 640 kg klasse werd Europees kampioen Engeland
terwijl dit tevens het geval was in de 720 kg klasse.
Bij de open internationale wedstrijden werd in de 640 kg
klasse BAC uit Engeland kampioen en in de 720 kg
klasse eveneens een team van BAC Engeland.
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DOOR MARTINE

Zo af en toe verrast de industrie ons vrouwen met
werkelijk belangrijke nieuwtjes.
Deze week kwam ik bij mijn leverancier voor zo'n
frappant nieuwtje te staan. Het is een tafelkleed van
100r; nylon, waarover de goede man nogal enthousiast
was. Ik kreeg een kleed in handen met een fijn oranje
tint, dat fluweelzacht aanvoelde en vernam de volgen-
de interessante dingen:

Het gloednieuwe Viledan tafelkleed behoort tot de zgn.
non-woven „weefsels", de naam is eigenlijk fout, want
ik zou natuurlijk van ,,stof" moeten spreken. Kort en
goed, het nieuwe tafelkleed heeft een hele reeks ple-
zierige eigenschappen: het Is ongevoelig voor vlekken

als koffie, tomatenketchup enz. Het is gemakkelijk was-
baar, vlekken verdwijnen met een simpel sopje als
sneeuw voor de zon, zonder voorweken of wat dan ook.
Je kunt het honderden keren in de wasmachine stoppen.

Het is slijtvast, is ;i.nl i-statisch en knettert niet. Het.
blijft kleurecht, vergeelt dus niet, het is razendsnel
droog en je hoeft het niet te strijken . . . alleen maar
even centrifugeren of druipnat ophangen. Rimpeltjes
trekken er zo uit.

Het Viledan tafelkleed wordt in drie dessins niet eik
drie verschillende tinten geleverd en komt bij ons in de
handel voor ƒ 19,75.

Amsterdam heeft weer eens iets anders!
Amsterdam is in de zomer een welhaast kosmopolitisch
aandoende stad. Tussen de duizenden toeristen mengt
zich de kleurige en bonte stroom van jonge toeristen,
vaak gehuld in de meest buitenissige kledij. Wie zich
op een zonnige dag installeert op het Damrak, ziet de
eindeloze rij van bezoekers aan zich voorbijtrekken. De
hoofdstad biedt aan deze mensen een veelheid van at-
trakties en de verschillende cafetaria's en eethuisjes,
vormen Ln dit patroon een belangrijk element.
Kort geleden verscheen weer een gloednieuw type res-
taurant op het Damrak, pal tegenover de eerbiedwaar-

dige Amsterdamse Beurs. Dit etabl issement draagt de
naam ,,Orange Julius", waar men voor weinig geld een-
voudig eten en drinken kan. Geen sterke drank, maar
wel een frisse, smakelijke drank met dezelfde naam als
het restaurant: Orange Julius. De bestanddelen zijn sap,

rst uit verse Jaf f a-sinaasappelen, melk en, zo men
wil, een geklutst eitje. Dit drankje van Jaffa's en melk

. gaat er bij jong en oud gretig in, vooral in deze warme
nazomerse dagen.

Amsterdam heeft weer eens wat anders !

Veel licht

en...

koel

geserveerd l

I)K KEKSTE HALOGEENSTRALER
HET KOELMOTOR

De Halogeenlampen, bekend sinds de jaren '60, hebben
in een tijd van tien jaren een enorme opgang gemaakt.
Het gebruik van de Halogeenlamp als lichtbron voor
gebruik in fotostudio's, .voor amateurfilmer en fotograaf
ja zelfs als mistlamp bij de auto is populair. De Halo-
geenlamp heeft als belangrijkste voordeel het feit dat
de lamp tijdens het gebruik, tot op het laatste moment
van de levensduur, even helder blijft. De glaswand wordt
niet donker als gevolg van door de gloeidraad afgesto-
ten wolframmolekulen. Toch was er aan de konventio-
nele Halogeenstraler een nadeel nl. de vrij sterke hitte-
ontwikkeling die het eventuele langere gebruik hin-
derde. Het lamphuis wordt nl. gloeiend heet, waardoor
allerlei voorzieningen moeten worden getroffen; voor-
zieningen die de lamp weer zwaarder in gewicht maakt.

Kortelings verscheen echter de Hedler Halogeenstraler,
..de eerste Halogeenlamp met ingebouwde koelmotor"
ter wereld, op de Nederlandse markt. De lamp zelf, ver-
vaardigd uit een oerdegelijke kunststof (je kunt er op
staan), wordt geleverd in typen 1250 en 2000 watt.

In het achterste deel van het lamphuis bevindt zich een
krachtige koelmotor die de lamp, ook na langdurig ge-
bruik, op een „handwarme" temperatuur houdt. Voor
meer vakmatig gebruik, dus ook voor de betere foto-
en filmamateur, worden bij de verschillende typen ook
afschermkleppen geleverd. Deze Halogeenstraler is ove-
rigens ook bijzonder handig voor allerlei ,,doe het zelf"
karweitjes in de open lucht, bij avond. Men kan 's avonds
autowassen, tuinieren of schilderen, aangezien de stra-
ler voldoende licht geeft in een wijde cirkel om bij te
kunnen werken.

I >e Hedler Halogeenstniler met kodmolor wordt gele-
verd in twee typen nl. de luxe, 2 x 1000 watt en als
ventilux 1250 watt. Het gewicht, 1300 gram, maakt ge-
bruik van de lamp met een handkamera in zgn. klem-
beugel mogelijk. De lamp bezit uiteraard een statief-
aansluiting.



Alg. Ned.

Invaliden Bond
Met ingang van woensdag 6 oktober zal de afdeling
Zutphen en Omstreken van de Algemene Nederlandse
Invaliden Bond ook in Vorden spreekuur gaan houden
«•n wel iedere eerste woensdag van de maand. Het
spreekuur wordt gehouden in het wykgebouw van het
Groene Kruis, Burg. Galléestraat 59a. Het spreekuur
duurt van 13.00 tot 14.00 uur 's middags.

De afdeling Deventer-Zutphen van de ANIB bestaat nu
bijna twee jaar. Het aantal leden groeit nog voortdu-
rend. Ook uit Vorden en omgeving komen steeds meer
aanmeldingen voor het lidmaatschap.
Het is misschien wel goed er even op te wijzen, dat je
nu niet direkt in een rolstoel hoeft te zitten om lid van
de ANIB te kunnen worden. Invaliditeit kan namelijk in
allerlei vormen voorkomen. Iemand die in zijn dagelijks
leven wordt gehandikapt door bronchitis of rheuma
rekenen wij ook onder de invaliden en onder deze men-
sen zijn er dan ook vele leden. Immens ook deze mensen
moeten vaak via de sociale wetgeving of op een andere
manier geholpen worden. De ANIB, met zijn rechtskun-
dige en medische adviseurs, staat de leden van de bond
natuurlijk met raad en daad bij.

Op het maandelijks spreekuur in het Groene Kruisge-
bouw zullen aanwezig zijn de heer Zonnenberg (hoofd-
bestuur), mej. Kok (voorzitster afdeling Zutphen) en
mr F. v. d. Hurk (rechtskundig adviseur van het Cen-
traal Adviesbureau van de ANIB). Invaliden of mensen
d|e belangen van invaliden behartigen kunnen op het
spreekuur terecht voor alle mogelijke zaken die invali-
den betreffen.

Dat kan dus zijn bv. over de aanpassing van een wo-
ning voor iemand in een rolstoel, sociale voorzieningen,
aanvragen voor telefoon e.d. Ook niet-leden van de
ANIB kunnen gebruik maken van het spreekuur.
Mensen uit Vorden of omgeving, die inlichtingen willen
hebben over de Algemene Nederlandse Invaliden Bond,
kunnen daarvoor in Zutphen terecht bij mej. C. J. A.
Kok, Brugstraat 43, telefoon 05750-5936.

Dienstjubileum
Donderdag jl. was hot 25 jaar geleden dat de heer W. ter
Haar, gemeente-ontvanger te Vorden, bij het ontvangers-
kantoor der gemeente Emmen in ambtelijke dienst trad.
Vanaf 1953 tot zijn indiensttreding te Vorden (juni 1958)
diende hij de gemeente Wageningen, Hardenberg en
Opsterland (Beetsterzwaag). De jubilaris heeft dus tot
op heden 13 jaar in onze gemeente mogen werken.
Dit jubileum werd op intieme wijze herdacht. Wij wen-
sen de heer Ter Haar nog menig dienstjaar in Vorden
toe.

Iedere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

22 sept. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
23 sept. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde
28 sept. Alg. ledenvergadering Nut Vorden
29 sept. Filmavond ANWB in de zaal van

,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
30 sept. Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum

l okt. Feestavond Bond voor Slaatspensione-
ring in het Nutsgebouw

5 okt. Dia-avond kanariever. De Vogelvriend in
café Bloemendaal

9 okt. Bal voor gehuwden en verloofden in
rest. ,,'t Wapen van 't Medler"

11 okt. NVEV in hotel Averenck
14 okt. KPO-demonstratle-avond
14 okt. Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
19 okt. NCVB

22 okt. NVEV vertrek vanaf café I-'.niggink
28 okt. Bejaardenavond van de KPO
28 okt. Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum

6 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend

7 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend

K > nov.
13 nov.

23 nov.
29 nov.
20 dec.
21 dec.
8 jan.

8 jan.

13 febr.

14 febr.
15 febr.

NVEV vertrek vanaf café
I'rinsenhal carnavalsvereniging De Deur-
dreajers in zaal Schoenaker

NCVB
NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
NVEV Kerstavond in zaal Concordia
NCVB Kerstfeest
Feestavond voetbalvereniging Vorden in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-
jers in zaal Schoenaker

Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
Kindercarnaval ('s middags) in de feest-
salon
Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de
feestsalon
Groot carnaval in de feestsalon
Groot carnaval in de feestsalon

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

Nutsdepartement
Hef bestuur van het Nutsdepartement afdeling Vorden
heeft besloten om het a.s. winterseizoen zes Nutsavon-
den te beleggen. Op dinsdag 19 oktober komt mevr.
Domela Nieuwenhuis uit Bussum naar Vorden om te
vertellen over het leven in het Indonesië van nu. Er zal
tevens een film over dit land worden vertoond.
Op dinsdag 16 november vertelt de gemeente-architekt
de heer J. v. d. Broek, over de aktiviteiten van „open-
bare werken".

Woensdag 8 december bestaat er zowel 's middags als
's avonds gelegenheid onder deskundige leiding zelf
kerststukjes te maken.
Dinsdag 18 januari vertelt de voorzitter van de KNJV
t.w. de heer Thate uit Gorsscl, over de wildstand in
Vordens omgeving.
Op 15 februari vindt d evijfde Nutsavond plaats onder
het motto: „Een stukje Vordense geschiedenis". Het pro-
gramma van de laatste Nutsavond op 21 maart is nog
niet bekend.

Dinsdagavond 28 september vindt in de koffiekamer van
het Nutsgebouw de jaarvergadering plaats. Onder meer
zal dan de goedkeuring van de leden gevraagd worden
inzake het bestuursbesluit om de exploitatie van het
Nutsgebouw met ingang van l oktober a.s. stop te
zetten. Tevens wordt goedkeuring gevraagd inzake het
gevoerde beleid ten opzichte van het Jeugdcentrum Vor-
den en het resultaat van de besprekingen. Tevens wordt
goedkeuring gevraagd om het Nutsgebouw te verkopen.
Bij de bestuursverkiezing stellen de aftredende heren
G. W. Eijerkamp, A. R. Sikkens en M. G. Spiegelenberg
zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in
deze vakatures te verkiezen de heren K. Duursma en
J. Bosch. Het aftredende lid mevr. H. Stertefeld-Mulder
stelt zich wel herkiesbaar.

Herstellingsoord-

ver. 'Vorden'
De Herstellingsoordvereniging 1835-1905 voor Vor-

voerspersoneel te Vorden, hield in „'t Wapen van Vor-
den" haar algemene jaarvergadering.
Uit het jaarverslag van administrateur W. Timmer
bleek dat het aantal leden was gedaald met 89. Thans
tolt de vereniging 6171 leden. Het aantal in de Decanije
verpleegde patiënten nam iets toe t.w. tot 269 patiënten.
Het aantal verpleegdagen bleef gelijk. De benedenzaal
van het Van Hasseltpaviljoen was in 1970 als kleuter-
school in gebruik en als zodanig verhuurd. Met ingang
van l juli jl. is het paviljoen verhuurd aan een stichting
welke het huis gebruikt als dagverblijf voor gehandikap.
te kinderen.

Vervolgens maakte de hoer Timmer in zijn jaaroverzicht
gewag van het feit dat de tuinba^fce heer L. Velhorst,
op 23 maart 40 jaar bij de verering in dienst was.
In het jaarverslag werd de heer Velhorst en zijn mede-
werkers hartelijk dank gebracht voor de goede zorg aan
plantsoen, moestuin, vee en kleinvee besteed.

Ook werden- waarderende woord»j^^uit aan de direk-
trice, zuster H. F. W. Stratling, dwRich nu al een reeks
van jaren volledig inzet voor haar werk onder de pa-
tiënten en voor de dagelijkse leiding in Vorden. Haar
zorg voor de patiënten is ongeëvenaard in de geschie-
denis van het herstellingsoord. De medische begeleiding
was het afgelopen jaar in handen van dokter K. H.
de Vries. Het merendeel van de verpleegde patiënten
ging hersteld of veel verbeterd naar huis. Bij sommigen
bleef de gezondheidstoestand stationair. Het kapitaal
van de vereniging bedraagt ca ƒ 1,8 miljoen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
t.w. de heren H. Romers, H. C. Schipper, J. H. Timmer
en W. Timmer bij akklamatie herkozen.

Motorsport
ORIENTERINUSRIT DE (il lAAFSCIIAPRIJDERS
De Vordense auto- en motorclub De Graaf schaprijd o rs
organiseert zondagmiddag 26 september een oriënte-
ringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen. De rit is
uitgezet volgens KNMV-roglement en er wordt gere-
den in een A- en B-klasse. I > o start is bij café Schoen-
aker te Kranenburg. De rit telt moe voor het kam-
pioenschap van de club voor leden en niet-leden.

7ES PROVINCIALE TITELS VOOR LEDEN VAN
DE GRAAFSCHAPRIJDEKS
De leden van de Vordense auto- en motorclub De Graa f -
schaprijders zijn wat betreft de oriënteringsritten dit
seizoen weer uitermate aktief en siiksesvol geweest. Van
de acht kampioenschappen van Gelderland die er in

te behalen /.ijn, sleept (MI /.ij er l iefst /.es
in de wacht.

Bij de bromfietsen duo werd 15. ke;;elink provinciaal
kampioen. Bij de motoren solo ging de titel naar H. G.
Klein Brinke; bij de motoren duo werd J. W. Rouwen-
horst kampioen; bij de auto's werd W. H. Rouwen
individueel kampioen. Het team van De Graafschaprij-
ders (motoren) alsmede- het team (auto's) werd even-
eens kampioen van Gelderland.
De twee titels die niet door leden van de Vordense club
behaald werden, gingen naar leden van HAMAC uit
Harfsen. Van deze club werd J. v. Schoten solokam-
pioen bij de bromfietsen, terwijl het clubteam van HA-
MAC in deze kategorie kampioen van Gelderland werd.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
De leden van de Vordense damclub DCV zijn inmiddels
gestart met de onderlinge kompetitie. De resultaten uit
de eerste ronde waren: W. Sloetjes—J. Oukes O—2; H.
Offereins—W. Wassink O—2; J. Hoenink—G. Dimmen-
daal O—2; A. Wassink—S. Wiersma 1 - 1 ; Lam
Grotenhuis 2—0; H. W. Esselink- B. H. Breuker '2 (»;
J. Hoenink—T: Harmsma 2—0.

Blaupunkt
Radio

Ie klas reparatie-inrichting'

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Verloting Floralia
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Volop
suêde boots

zowel voor kinderen, dames als
heren, in grote verscheidenheid

Schoeî  nhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat 34 - Vorden

P.S. Bij 6OT bezoek aan onze
zaak een leuke ballon voor uw
kinderen

WW1innnr n l Ion! in

My home
is my castle
Maar of U nu in „een kasteel van
een huis" woont of in een meer
normale woning.
In een bungalow of een flatetage
Wij weten altijd met ruimte te
woekeren en willen graag Uw
KAMER(inrichtings)DIENAAR zijn.

(Jfacl
—^^^^ii^ \ir\VT

CONTACT
ook uw weekblad

Onze
gezellige aktie

ALS TIENDE KOPER MAG U DE
HELFT VAN UW BESTEDE
BEDRAG NOGMAALS BESTEDEN.

ER WAREN AL ZEER VELE
GELUKKIGE MENSEN - U OOK !

aktie duurt tot a.s. zaterdag

Ühseï
^r^**~ummr voet

waar damp en
luchtjes zijn... moet
'n itho
komen!
raam .
ventilator

v.a.54,

ventilatoren

Fa Ordelman
en Dijkman

Spalstraat 14 - Hengelo G - Tel. 1285
Het Hoge 35 - Vorden - Tel. 1511

Uw oude vaatkwast
is f 100,- waard!

bij aankoop van

Indesit
vaatwasser

— Roestvrijstalen binnenwerk

— Twee sproHariJHMi

— Waterontharder inbegrepen

— Tien standaardcouvcrts

— Geschikt voor onderbouw
ƒ 748,—

Tijdelijk voor de

oude vaatkwast

NI'

f 100,—

ƒ 648,—

Koopje!
Beperkt aantal ERRES VAATWAS-
SERS mei ontharder voor ƒ 598,—

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 15 46

Hier had

uw advertentie

kunnen staan!

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA JANSEN 'T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



BOMEN IN OOST-GELDERLAND

Prachtige bomenlaan van Gelrica's van Zieuwent naar Ruurlo

Alleen als ze in een rij staan mogen ze volgens de Boswet van 1962 worden ge-
kapt. Anders is er een vergunning voor vereist. De houtproduktie van populieren
is in ons gewest ten opzichte van die van de beuken en eiken, het grootst. Naast
de witte abeel, ook wel Witboom genoemd, is er de zwarte en de ratelpopulier.
En een kruising van kruisingen tussen de Amerikaanse populier (Populus Cana-
densis) en de blauwe Canada (Populus Canadensis Serotina) is de roemrijke
Gelrica. Het is deze boom die waarschijnlijk de basis heeft gelegd voor de Oost-
Gelderse klompenindustrie, voorzover een boom zoiets vermag te doen. Gelrica's
zijn populieren met een tamelijk lichte, soms bijna witte bast en grijze tot zwarte
ringen dwars over de gegroefde stam. Naarmate deze bomen ouder worden, wordt
hun bast donkerder, effen van kleur en dieper gegroefd. Dan moet men, om de
aanwezigheid van de witte bast te kunnen vaststellen, de verrekijker op de bo-
venste takken richten. Ik zeg: de verrekijker! Want van zo'n tcxestel kunt u heel
veel plezier hebben, ook bij het bekijken van bladvormen, bloeiwijze enz. van
onze bomen.

Een heel mooie Gelrica staat onder Warnsveld schuin tegenover het hotel
't Jachthuis. Van Vorden komende rechts van de weg. Een boom, recht als
een scheepsmast. Een hoge, ver doorgaande stam. Pas op grote hoogte vindt
men takken en vertoont de boom aldaar, althans in de winter, de ietwat spich-
tige habitus van zijn soortgenoten. Het zou toch eeuwig ,,zonde" wezen, als
van dit solitaire prachtexemplaar klompen werden gemaakt . . . !
Van de Gelrica mag gezegd worden dat hij een van de meest waardevolle popu-
lieren voor de werkhoutvoorziening is, sinds hij (vanaf 1860) in de Achterhoek
voorkomt. Hij zou veel meer moeten worden aangeplant, in het noorden en
vooral in het luchtvervuilde westen, waar men hele streken aantreft die boom-
loos kaal zijn. Troosteloos voor de natuurminnende mens, hopeloos voor een
hond, die z'n boodschap daar niet kwijt kan aan het hout . . .

In ons in dit opzicht bevoorrechte gewest mag verder van de Gelrica worden
opgemerkt: een ieder noemt hier deze populier naar zijn eigen plaats, bijvoor-
beeld Hengelose, Keyenborgse of Baakse populier. Hij kwam echter 't eerst
voor op het Sieblek, vandaar wellicht de meest gebruikte naam: Baakse populier.
(Veel stek- en plaatmateriaal komt van 't Weeshuis.) In tegenstelling tot veel
soortgenoten is de Gelrica een rechte, maar ook een heel sterke boom, met een
bijzonder geringe aanleg voor kanker. Uiterlijk is hij opvallend, met zoveel wit
soms op zijn bast dat de (oppervlakkige) beschouwer hem wel eens even voor
een berk aankijkt. Hij lijkt veel op zijn moeder, de Amerikaanse, maar z'n kroon
is aanmerkelijk ijler en ook zijn z'n bladeren kleiner van vorm.
In Brabant (Sint Michielsgestel) sta^t een blauwe Canada, die bijna 200 jaar
oud is, 40 meter hoog en, gemeten op borsthoogte, circa 6,80 meter omvang.
Deze zeldzame populier is geopereerd door de boomchirurgen, de gebr. Copijn
te Groenekan. De eigenaresse van Haanwijck, mevr. mr N. J. Bink, zegt dat de
operatie bijna 5000 gulden heeft gekost; dat is dan wel een kostbare ingreep.
De volgende keer een foto van deze dure peppel. En als dan ook de kenmerken
enkel van de bekendste populier. Want er zijn wel zestig soorten, variëteiten en
klonen van het grote, sympathieke populierenvolk dat, gelijk de viool, het dichtst
de klank van de menselijke stem benadert, het meest verwant is aan de stem-
mingen van de menselijke natuur.

POPULIER GELRICA:
basis voor Achterhoekse klompenindustrïe

Drees jr's rooiplannen . . .

maar vangrails kosten wellicht minder !

We hebben nu een minister van Verkeer en Waterstaat, die
het plan heeft duizenden bomen alom in ons land te laten
rooien. Voor de veiligheid van het verkeer, zoals hij zegt.
Ondanks het feit dat al duizenden iepen, als gevolg van de
iepziekte, MOETEN worden opgeruimd. En ook al dertig pro-
cent van onze stadsbomen is kapot gegaan ( door pekelstrooien,
door grondverharding tengevolge van het toenemende zwaar-
verkeer, alsmede door een bakterie die gevoed wordt door het
uit (oude) lekke stadsgasbuizen stromende aardgas.

Ondanks dit alles hebben we nu bovendien een minister die
besloten heeft o.a. 800 bomen te laten rooien langs de rijksweg
Arnhem — Nijmegen. Nu zyn dit weliswaar voor een groot deel
populieren en wilgen, dus snelgroeiende bomen, die na plus-
minus 25 jaar kaprijp zijn, maar er staan ook hele ryen es-
doorns did, als ze niet gerooid worden, meer dan 200 jaar
kunnen beleven en dermate langzaam groeien, dat ze voor onze
huidige generaties niet meer kunnen worden vervangen. Het
gaat bijgevolg niet zozeer om die populieren, maar om het
feit dat de minister nog veel verdergaande opruimingsplannen
heeft. Bovendien geeft hu een verkeerd voorbeeld ! Als een
minister op macro-niveau, dus met landelijke verantwoordelijk-
heid, met één pennestreek 800 bomen wegvaagt, hoe zullen
dan partikulieren op micro-niveau met hun eigen bomenbezit
omspringen ! Kijk maar eens naar de gemeenteraad van
Neede ! En daar gaat het nota bene om EIKEN van meer
dan honderd jaar. Dus om voor onze generaties al onvervang-
bare bomen I Weliswaar heeft de regering het desbetreffende
raadsbesluit voorlopig opgeschort, maar haar eigen rooiplan-
nen geenszins !

Enkele weken geleden heb ik dan ook in het dagblad De
Graafschapbode geschreven: deze minister zal zich met deze
„pennenstreek stellig een onsterfelijke naam (en blaam) ver-
werven. Hij zal de goodwill, die hij tijdens zijn verkiezings-
kampagne ontegenzeglijk heeft verworven, in één bijlslag
kwijtraken. (En tevens als 't om rooien gaat ! zo'n slordige
ƒ 100.000, — uit de schatkist.)

De minister van Milieubeheer, dr Stuyt, is dan het lot bescho-
ren met deze „bezuinigingsminster" in éénzelfde kabinet te
moeten samenwerken. Reeds ligt de bijl aan de wortels van
800 bomen. De zaagmachines zijn gesmeerd om door het leven-
de hout te snerpen en de sapstroom af te snijden van 800 na-
tuurlijke luchtverversers, die de koolmonoxide van de snelwe-
gen dagelijks in zich opnemen om er gratis zuiverezuurstof
£oor terug te geven . . .

Gelukkig gaat dit in 1971 in ons land zó maar niet ! Het belang
van onze bomen is reeds doorgedrongen bij brede lagen van
het volk. Een open brief van de werkgroep Milieubeheer te
Arnhem is bereids de minister aangeboden. Het zal niet een-

^voudig zijn alle protesten zonder me«r te negeren. Er moeten
terke motieven bij de minister op tafel z\jn gebra^L aleer

besluit kon worden genomen ! Is dat vooral de^Jrligheid
van de automobilisten? Wel, het bestuur van de werkgroep
zegt terecht dat, als de minister bedoelt, dat het rooien van
bomen de verkeersveiligheid verhoogt, de natuur in Nederland
binnen zijn vier jaar ambtstermijn „in een maanlandschap zal
zijn herschapen". Dan liever een maximumsnelheid op deze
weg ingevoerd, of een vangrail aangebracht. Een nieuw be-
plantingsplan, na het rooien van al deze grote bomen, klinkt
wel aardig, maar zal ons geen nieuwe bomen bieden, wellicht
enkel struikgewas. En de bomen laten staan, én een nieuw
plan ter aanvulling van de kale stroken zal beter tegemoet-
komen aan de wens van de huidige én de toekomstige burgers,
de kinderen van ons volk. In wier naam een verontruste jon-
gen een brief richtte aan de burgemeester van zijn al vooruit-
strevende gemeente, Lichten voorde: „Hoelang zal ik het land-
schap nog kunnen bewonderen met de mooiste struiken, bosjes
en bomen . . . ?"

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat uitgerekend dr W.
Drees ,jr dit heilloze besluit zal willen doorzetten. Hy is toch
\vaarijk niet de eerste de beste toevalligheidsminister, die op
een mooie zomerdag al 'n platanenpluisje op z'n zetel is
aangewaaid ?

HENRI VAN DORSTEN

Populieren behoren tot de snelst groeiende bomen en kunnen
binnen 40 jaar een hoogte van meer dan 30 meter bereiken, al-
thans de witte en de zwarte populier, evenals de Gelrica. Ze ver-
tonen een bijna tropische groei. Na circa 25 jaar zijn ze kaprijk.
Ook dit jaar zijn er allerwegen populieren, c.q. Gelrica's geveld.
Allerwegen, want ze komen zelden in ons land voor als bos (hier
en daar een klein bos, zoals bij Doesburg op weg naar Drempt),
maar ze staan meestal langs de wegen, in een rij, op een afstand
van ongeveer 7 meter uit elkaar.

Deze serie
in Contact ''extra'

Hoge eenzame Gelrica in het bos te Warnsveld

zondag 26 september
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WOODPECKERS

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Olietanken
1200 liter F 125,-

Oliegrondtank
3000 liter F 450,- excl. BTW

Petroleum huisbrandolie
EXTRA LAGE PRIJZEN

G. WEULEN KRANENBARG

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Te koop:
Kolenhaard (Jaarsma) ge-
schikt voor nootjes 4 en 5.
Te bevragen:
Vennemansweg 4, Vorden;
na 6 uur of zaterdags

GEVRAAGD:

tankwagen
chauffeur

G. WEULEN KRANENBARG

Ook voor beter slijpen

Martens
stteds doeltrtffendt

Zurp/ien,seu>e0 - Vorder»

In suêde
en leren "boots"

ONTVANGEN WE WEKELIJKS
NIEUWE MODELLEN

M F; E II KEI S BIJ

WULLINK
Vooraan in Schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden


