
Donderdag 1) januari 15K59

MOe jaargang no. 41

Uitgave drukkerij Weeverg v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
." l ionnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

/ONDAG 12 JAM AKI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. M. G. Sterringa uit Zutphen

10. l f) uur ds. M. G. Sterringa uit Zutpheu

Kapel Wildenborch
K t . 00 uur ds. Visbeek

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

H. Avondmaal en dankzegging

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.0,0 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS

van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DEERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00 — 15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00 — 18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00 — 8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJtti: .
STAND

Geboren: Raijmondus Henricus Johannes, zoon van J. N.
Lichtenberg en B. W. M. Garritsen; Rody zoon van H.
Schouten en H. J. Luimes; Gerrit Willem zoon van G.
W. Groot Enzerink en J. T. Seesink; Johanna Maria
Hendrika dochter van M. C. Groot Jebbink en H. J.
Luimes.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. J. Bloemen, 83 jaar, weduwe van M. Nij-
I n i K l .

Zondag 12 januari begint de
zondagsschool weer

kinderen vanaf 4 jaar

hartelijk welkom in d«' school op Het

Hoge, aanvang 1 0.1 5 uur.

Aanbesteding
Onder architektuur van de heer P. Bakker vond de
aanbesteding plaats voor het verbouwen van de voor-
gevel van de bijzondere school voor Chr. Nat. Onderwijs
aan Het Hoge onder Vordense aannemers. Er werd in-
geschreven als volgt:
Perceel I. Het gehele werk uitgezonderd het schilder- en
glaswerk
Fa G. W. Bielderman & Zn te Vorden ƒ 46.565,—
Fa H. J. Bosch, Linde ƒ 46.385,—
Fa J. W. Bijenhof & Zn, Vorden ƒ 46.085,—
Perceel II. Het schilder- en glaswerk
Fa M. Wansdnk & Zonen, Vorden ƒ 8.164,—
H. Weustenenk, Vorden ƒ 7.994,—
Fa v/h J. H. K. v. d. Wal, Vorden ƒ 7.972,—
J. M. Boerstoel, Vorden ƒ 7.968,—
J. M. Uiterweerd, Vorden ƒ 7.344,—
Gunning in beraad.

Intocht nieuwe Prins Carnaval
Ter opening van het nieuwe camavalsjaar wordt het
Prinsenbal gehouden, waarop de nieuwe Prins aan
zijn onderdanen bekend zal worden gemaakt.
Met dit Prinsenbal begint voor de carnavalsvereniging
„De Deurdreajers" tevens heit jubileumjaar 1969, waarin
voor de elfde maal het carnaval wordt gevierd. Het be-
stuur heeft grootse plannen in voorbereiding om dit ju-
bileumjaar tot een onvergetelijke te maken. Een spe-
ciale kommissie is reeds maanden bezig met het verzor-
gen van een jubileumblad.

B & W en raad van Vorden voelen
mee met bewoners uit plan Boonk
inzake „droogstoken"
In de laatste raadsvergadering van 1968 doelde de voor-
zitter, burgemeester A. E. van Arkel mede, dat er een
schrijven was binnengekomen van de heer R. G. Vitters,
Het Kerspel l, inzake restitutie van de door de bewo-
ners van de 48 gemeentewoningen (in plan Boonk) be-
taalde kosten voor gasverbruik tijdens het droogstoken
van de woningen voordat deze door de bewoners werden
betrokken.
Dit blijkt een vrij moeilijke aangelegenheid waarover
B & W al verschillende besprekingen, o.a. met de be-
trokkenen, hebben gevoerd. Wij stellen u voor, aldus de
voorzitter, hiervoor de raadskommissie voor gemeente-
werken in te scshakelen. De raadsleden toonden veel be-
grip te hebben voor de moeilijkheden van de bewoners.
De heer Gerritsen, (.Binding-Rechts) was van mening
dat het hier eerder een juridische kwestie dan wel een
technische kwestie betreft. Wie heeft hier gezegd van
droogstoken, de gemeente of komt dit van de bewoners
zelf af, zo vroeg de heer Gerritsen vervolgens. De bewo-
ners weten het zelf niet precies en het staat niet va.st
dal <!<• gemeente dit heeft opgedragen, aldus antwoord-
de de voorzitter. De heer Gerritsen bepleitte de zaak zo
snel mogelijk financieel met de betrokkenen rond te ma-
ken.
De heer Bannink (CHU) meende dat zolang de bewo-
ners de sleutel van de woning niet hebben, de kosten van
het droogstoken door de gemeente betaald dient te wor-
den.
Ook de heer Koerselman (PvdA) was van mening dat
in dit geval de bewoners niet voor de kosten moeten
opdraaien. Er spelen hier vele faktoren een rol zoals
bv. het uitproberen van de installatie, aldus de heer
Koerselman, die er met de heer Gerritsen aan toevoegde
dat de bewoners wel in een bijzonder slechte situatie
zaten toen zij de wonnig betrokken (het was nl. febr.).
Wethouder Lenselink (AR) vond weil dat, wanneer de
sleutel eenmaal is overhandigd, het droogstoken voor
rekening van de bewoner komt. Hij liet evenwel wel
doorschemeren dat hieromtrent geen vaste afspraak is
gemaakt. Er komt nog bij, hoeveel gas er is gebruikt
bij het droogstoken, maar hoe dan ook, hier moet een
kompromis worden gevonden, aldus de heer Lenselink.
De voorzitter stelde nog eens nadrukkelijk dat in de toe-
komst de bewoners bij dergelijke gevallen wanneer zij
de sleutel in bezit hebben, ook de kosten voor het
droogstoken moeten betalen. In elk geval moeten we
hier de mensen billijk behandelen, waarbij wethouder
Wuestenenk (PvdA) opmerkte dat het „billijk" in een
cijfer uitgedrukt moet worden.
De heer Gerritsen stelde voor de door B & W genoem-
de kommissie tevens de techniscshe kant te laten bekij-
ken.
Dit is niet meer nodig, want jl. dinsdag hebben B & W
een gesprek gehad met o.a. « i e leverancier van de cen-
trale verwarmingsinstallatie£kde architekt. Op 9 jan.
/.al h ierover een rapport wflBren uitgebracht, hetgeen
de bewoners reeds is medegedeeld, aldus de heer Van
Arkel.
De heer Baimink had vernomen dat de radiatoren lm de
huizen zijn gaan lekken en bovendien zou de centrale
verwarming eerst door de bovenverdieping gaan en
daarna pas door de benedei^fccdieping met als gevolg
dat de bewoners zich arm st^Pn.
De kwestie is, aldus sde voorzitter, dat de bewoners ü>
strukties moeten krijgen over hoe ze moeten stoken, de
verwarming kan nl. bijgesteld worden. Dat eerst de
bovenverdieping verwarmd wordt, kan niet worden voor-
komen, omdat de kachel boven staat, aldus wethouder
Wuestenenk. Toch moeten we de mogelijkheid onderzoe-
ken of de verdiepingen niet apart verwarmd kunnen
worden, aldus de heer Bannink.
De heer Koerselman was ook van mening dat in de
toekomst het hele geval gewijzigd diende te worden, op
deze manier worden de bewoners allemaal de dupe van
deze centrale verwarming.
De heer Van Arkel was het met de door de raadsleden
gemaakte op- en aanmerkingen eens. We zullen alles aan
de experts voorleggen, aldus de voorzitter.
Tot slot van deze diskussie merkte de heer Lenselink
nog op dat deze hele centrale verwarmingsaffaire B & W
een heel eind de keel uithangt. Zat er maar geen. cen-
trale verwarming in de woningen, dan hadden we ook
geen moeilijkheden, zo verzuchtte hij. In elk geval moet
het zo worden dat genoemde bewoners er kunnen wo-
nen en dat ze het ook warm kunnen krijgen aldus de
heer Lenselink. Dat de bewoners restitutie zullen krij-
gen, is uit bovengenoemd relaas wel duidelijk geworden.
Het voorstel van B & W werd hierna aangenomen..

PRINSES JULIANASCHOOL WILDENBOKCH
KRIJGT CENTRALE VERWARMING

Het bestuur van de Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch heeft verzocht de benodigde gelden uit de ge-
meentekas beschikbaar te stellen voor de aanleg van
centrale verwarming in de school. De huidige verwar-
ming voldoet niet meer aan de gestelde eisen.
De toiletten en de garderobe kunnen niet vorstvrij wor-
den verwarmd hetgeen in de praktijk zeer ongeriefelijk
is. Kleren kunnen niet drogen etc. Het tijdens de vorst-
periodes afsluiten ea aftappen van de waterleiding is
hygiënisch ontoelaatbaar, zeker bij lange vorstperiodes,
aldus deelde de heer Van Arkel mede. De schoolarts
heeft ook rapport uitgebracht. De inspekteur van het
lager onderwijs staat positief tegenover de plannen.
De kosten worden als volgt geraamd: G. Emsbroek &
Zn c.v. bedrijfsvaardig opleveren van een centrale ver-
warmingsinstallatie met een oliegestookte ketel, inklu-
sief basin buitenregeling en een Shuntpomp ƒ 12.885,—.
Fa Bargeman & Zn metsel- en timmerwerk ƒ 2.780,—•.
Fa M. Wansink & Zn, schilderwerk ƒ 1.000,—. De fa
Pongers elektrissch ƒ 615,—. Totaal ƒ 17.280,—.
De raad besloot de gevraagde gelden uit de gemeente-
kas beschikbaar te stellen.

BENOEMING NIEUWE ONDERWIJZER
OPENBAKK LAGERE SCHOOL DORP

De voorzitter deelde mede dat de heer Tangenberg, on-
derwijzer aan de openbare dorpsschool de school waar
verlaten. We hebben een oproep geplaatst waarop zich
31 sollicitanten hebben aangemeld. Zes zijn er opge-
roepen voor het geven van een proefles. Wegens benoe-
ming elders heeft zich één sollicitant teruggetrokken.
De heer Bijlsma uit Brummen, die uiteindelijk als num-
mer één op de voordracht was geplaatst, zal worden be-
noemd, aldus deelde de heer Van Arkel mede.

KNIPPERLICHTEN BIJ SPOORWEGOVERGANG
MISPELKAMPDIJK

De voorzitter deelde mede dat er van de fraktie van de
VVD een schrijven was binnengekomen waarin o.m.
werd gevraagd of B & W bereid zijn een aanvrage bij de
NS in te dienen om te komen tot plaatsing van knipper-
lichten bij de spoorwegovergang op de Mispelkampdijk
en de weg nabij Weekhout.
De heer Van Arkel vertelde dat B & W al vanaf 1965
over het eerste punt besprekingen voeren met de NS. In
eerste instantie stemde de spoorwegen toe dat er een
knipperlicht kwam, hetgeen later werd herroepen. Op
grond van het algemene beveiligingspJan van de NS kan

In verband ni«l de aanslaande opruiming delen onderstaande
textiel-, koiitVktir-, woning. en iM«Mil»»'Ib(kdrijven mede.

Fa Luth
Fa Schoolderman

Fa Helmink

Fa Visser

DAT DE 10 PCT KORTING IN VER-
BAND MET DE BTW VERVALT.

IN DE MAAND JANUARI WORDEN
DE VOORRADIGE ARTIKELEN
NOG TEGEN DE OUDE PRIJZEN
BEREKEND

Fa Polman

Fa Lammers

Fa Looman

Fa Mombarg

ik u nu mededelen dat de knipperlichten er in de eerste
helft van 1969 zullen komen, aldus de voorzitter. De
wog nabij Weekhout zal evenwel niet van knipperlichten
worden voorzien. Volgens de NS is daar geen intensief
verkeer. De kosten zouden het lieve sommetje van 80 a
90.000 gulden bedragen en dat vond men wel een beetje
te gortig.
Wn Ier had de VVD-fraktie gevraagd een bord te plaat-
sen bij Elbersmaat bij Bosmanshuis waarbij wordt aan-

en dat de harde weg aldaar overgaat in een zand-
weg. Wethouder Wuestenenk vond dit niet nodig. Wan-
nen de rond wog nl. klaar is, is een dergelijk bord over-
bodig.

HKSTKMMINGSrLANNKlV L I G G K N NOG NIKT
TER VISIE

Bij vorige raadsvergaderingen heb ik gezegd dat de be-
stemmingsplannen (zoals bv. het plan in hoofdzaken,
industrieterrein, Medlertol etc.) eind 1968 ter visie zou-
den liggen. Helaas kan de heer Van Droffelaar dit niet
waar maken. Wij hebben hem derhalve op het gemeente-
huis ontboden en hebben hjui verteld dat één en ander
nu snel voor elkaar moet ̂ Bien opdat wij anders naar
een andere stedebouwkundi^ moeten uitkijken. De heer
Van Droffelaar heeft nu toegezegd dat op 15 februari

i:innen bij B & W zijn. aildus de heer Van Arkel.
De heer Gerritsen heeft B & W een, paar maal verzocht
de raadsleden regelmatig circulaires te zenden over de
gebeurtenissen ten gemee^fchuize en over de belang-
rijkste mededelingen. Ool^Pvenste de heer Gerritsen
graag meerdere informele vergaderingen. De voorzitter
deelde de heer Gerritsen mede dat deze overal inlich-
tingen kan krijgen (gemeentehuis, B & W etc.). Wat de
informele vergaderingen betreft, na afloop van deze
raadsvergadering vond er reeds een plaats. Er gingen* in
de raad stemmen op hierbij publiek toe te laten maar dit
werd door B & W van de hand gewezen. De bewoners
van Vorden zullen ook zoveel mogelijk ingelicht worden
over allerlei zaken. Men heeft reeds tweemaal een be-
spreking gevoerd, waarbij de laatste keer in Linde 14
personen met B & W over allerlei problemen van ge-
dachten hebben gewisseld. Verder kreeg de heer Ger-
ritsen te horen dat B & W overwegen in de toekomst
wat meer raadsvergaderingen te houden.
De heer Gotink (Binding-Rechts) kreeg te horen dat
de weg (Veldslag) in 1969 zal worden verbeterd.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg (PvdA) infor-
meerde of er een mogelijkheid is om te komen tot een
fietsenbergplaats bij het gymnastieklokaal. B & W zullen
dit onderzoeken.
De heer Bannink kreeg te horen dat de Staringstraat
zo gauw mogelijk van trottoirs zal worden voorzien. Ge-
meentewerken had hiervoor tot dusver geen tijd omdat
eerst de Boonk voor een gedeelte herstraat moest wor-
den.
Behoudens de fraktie van Binding-Rechts ging de raad
akkoord met de uitkering aan het rijkspersoneel in ver-
band met de nacalculatie „trend" 1968.
De N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten is bereid
gevonden voor het jaar 1969 een krediet in rekening
courant beschikbaar te s te l len tot een bedrag van
ƒ 400.000,—.

OVERNAM K STROKEN GROND

Van zeven eigenaren besloot de raad tot het om niet
overnemen van stroken grond ten behoeve van de aanleg
van een trottoir langs de Eikenlaan. In verband met de
verharding van de weg door de Leuke besloot de raad
verder tot het om niet overnemen en overdragen van
stroken grond van 5 eigenaren. Verder stelde de gemeen-
te zich garant voor de juiste betaling van rente en af-
lossing van de door het Bouwfonds te verstrekken geld-
leningen ten behoeve van bouw van drie woningen in
plajn Boonk ten name van de heer H. Vos uit Zutphen,
H. A. Bouwman uit Amsterdam en de heer Van KIst
uit Zutphen..
Verder besloot de raad tot het onttrekken aan het open-
baar verkeer van het gedeelte van weg no. 20 van de
wegenlegger, de voormalige Boonkstraat, gelegen tussen
de Rijksweg Vorden-Zutphen en de Mispelkampdijk. Dit
weggedeelte, gelegen in het plan Boonk, is in verband
met de uitvoering van dit plan reeds grotendeels ver-
dwenen of heeft een ander tracé gekregen (o.a. Het
Wiemelink).

Vordense Winkeliersver.
FEESTELIJKE
KONTAKTAVOND
is vastgesteld op

DINSDAG 21 J A M ' A KI
in cat'é-r<'slaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

De leden ontvangen nog nader be-
richt.

Dansmuziek verzorgd door
het Hamaland Combo

Vordens Dameskoor
rste oktober 1968 was het 20 jaar geleden dat het

Vordens Dameskoor werd opgericht. Door omstandig-
heden werd het herdenken van deze dag uitgesteld tot
zaterdag 18 januari a.s. Dan hopen de dames een jubi-

utvoering te geven in het Nutsgebouw onder het
motto: „De grabbelton". (Zie verder advertentie in dit
b lad . )

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer F. A. A. Bleumink slaagde te
Rijsson i O.) voor het diploma aspirant-gezel metselaar.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

11 januari Prinsenbal carnavalsver, in zaal
Schoenaker

i i j anuar i Feestavond voetbalvereniging Vor-
den in het Nutsgebouw

15 januari Jaarvergadering KPO
17 januari Voorlichtingsavond BTW voor leden

CNV, NKV en NVV in café-restaur.
,,'t Wapen van Vorden"

18 januari Jubileumuitvoering Vordens Dames-
koor in het Nutsgebouw

2." januari Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

23 januari Herv. Vrouwengroep Wildenborch
'24 januari Vergadering AR kiesvereniging in

café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
25 januari Nutsavond met Vordense krachten
27 januari Kulturele avond GMvL, Bond van

Plattelandsvrouwen en Jong Gelre
12 februari Nutsavond
'2 l februari Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre en GMvL
26 februari Voorlichtingsavond KPO

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 tussen/bijgevoegd

50 jaar jachtopzichter
De heer G. J. Assink, die op l januari jl. het feit her-
dacht dat hij gedurende 5(0 jaar jachtopzichter was op
het landgoed van de familie Van Dorth tot Medler is jl.
donderdag op waardige wijze gehuldigd.
Deze of f ic ië le plechtigheid vond plaats op het kasteel
't Medler, in het bijzijn van de familie Van Dorth tot
Medler, het bestuur van de afdeling Gelderland van de
Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters, verschil-
lende eigenaren van omringende landgoederen en geno-
digden.

Namens de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters
sprak als eerste de vice-voorzitter, de heer E. van Wou-
denberg Hamstra uit Eefde, de nog zeer vitale jubilaris
toe. Hij memoreerde de loopbaan van de heer Assink als
jachtopzichter/onbezoldigd rijksveldwachter. De heer As-
sink is een natuurmens en kan het zonder zijn bossen
nie t meer stellen, het is zijn werk en zijn hobby ge-
worden. Hij staat ook bij zijn kollega's in hoog aanzien
Spreker hoopte dat hij zijn tegenwoordige funktie nog
enkele jaren zou mogen vervullen en speldde hem hier-
na als blijk van hoge waardering, namens het hoofdbe-
stuur, de gouden eremedalje op de borst ter gelegenheid
van dit 50-jarig jubileum. Ook bood hij hem een envelop-
pe met inhoud aan.

De huidige eigenaar van het landgoed, baron R. van
Dorth tot Medler sprak hierna de jubilaris toe en prees
de heer Assink voor de wijze waarop hij al die vijftig
jaar zijn beste krachten had gegeven aan de bossen en
de jacht. Hij dankte hem in het bijzonder voor de stipt-
heid en akkuratesse waarop hij tijdens de bezettings-
jaren, toen de familie van het landgoed moest vertrek-
ken, het beheer had verzorgd. De baron bracht hem ook
namens de hele familie dank en bood eveneens een en-
veloppe met inhoud aan.
Ook de eigenaar van het landgoed 't Zelle, baron Z. van
Dorth tot Medler sprak waarderende woorden tot de
heer Assink, die voor hem een leermeester was geweest
voor de jacht. Hij schonk ook een enveloppe met inhoud.
Nadat de heer Assink allen had bedankt voor hun waar.
derende en sympathieke woorden, voor de verleende me-
dalje, de aangeboden cadeaus e.a., waarbij hij speciaal
het bestuur van de jachtopzichtersvereniging dankte
voor hun komst, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.
's avonds werd er in zaal Eskes een gezellige bijeen-
komst gehouden voor kollega's en genodigden.

-



SUPERMARKT
presenteert:

Welkom
in

1969!
lUt de,

Hamburgers
per stuk

Bietstuk tartaar
per stuk

Hachévlees
300 gram

Magere spek lappen
500 gram

Klapstuk
met klein beentje

500 gram

Ons bekende
soeppakket

168

168

218

218
LEVER

PALINGWORST

GEKOOKT SPEK

BACON

Denk aan uw diepvries

100 gram 65

150 gram 79

150 gram 89

100 gram 89

de,

BANANEN

GOLDEN DELICIOUS

i kg 69
ri2 kg

HAGELWITTE BLOEMKOOL
per stuk 98

ZOETE SINAASAPPELS 10 voor 139

3 GRAPE FRUITS 79

0
f

Italiaanse vermouth l.fles van 350 voor 295

Smith's chips grote zak nu 98

Drie-vierde literpotten appelmoes 2 st. 129

Goudmerk thee

Zoute pinda's

Hak wortelen fijn

Vitella instantpudding

„Beauty" toiletzeep

Tonijn in pikante saus

Haring in tomatenstus

Goud koffie

Elk tweede pak

250 gram 119

per zak 79

grote pot 100

3 pakjes 100

3 stukken 100

per blik 100

ovaal blik 100

per pak 195

115

HOLLANDSE

Bruine bonen
PER POT 98

De tweede voor

VAN MELLE

Fruitella rollen
3 stuks van 75 voor

Diepvries
SEEGOLD KABELJAUW

FILETS

pak 400 gram

1.19
LITERBLIK

Aardbeien

1.39
*LITERBLIK

Abrikozen

1.19

Jonker Fris f r a m b. bessenjam

Jonker Fris speksnijbonen

Vacuüm verpakte rookworst

Doperwten fijn

per pot lOU

literblik 1OO

per stuk 10O

literblik 10O

Rinse appelstroop

Azet Jus d'Orange

n leuke voorraadbus 1OO

fles 1OO

LEVERPASTEI

SOEPBALLETJES

MACARONI

GEURTS JAM

*

2 blik 98

2 blik 129
2 zakjes 79

per pot 75

We hebben nog een beperkte voorraad SUNIL in
handige emmers

ÏRFLACON

afwas-
middel



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Johanna Maria Hendrika

(MARIAN)
M. C. Groot Jebbink
H. J. Groot Jebbink-

Luimes
Jan

Vorden, l januari 1969
De Haar 11

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bij ons 25-jarig
huwelijksfeest ondervonden,
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. Visschers
Vorden, januari 1969
„De Schutte"

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling,
ontvangen tijdens de ziekte
en na het plotseling overlij-
den van mijn lieve man en
der kinderen zorgdragende
vader
HENDRIK ZWEVERINK

Uit aller naam:
E. Zweverink-

Groot Bleuminlk
Vorden, januari 1969
Veldwijk C 89

Verloofd :
TOOS RIETMAN en,
JAN RIDT

Vorden/Zetten, januari 1969

HERWONNEN LEVENS-
KRACHT
PI. komité te Vorden

De prijzen zijn op de
volgende lotnummers
gevallen:
02428; 02990; 04433;
04912

Te koop: Schaatsen met
schoenen, maat 41, Het Ho-

Gevraagd: Nette werkster
voor 2 morgens per week.
Wilhelminalaan 13, Vorden

Gevraagd: Net meisje voor
2 a 3 halve dagen per week.
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden

Nette hulp gevraagd voor
enkele halve dagen per week
Mevrouw Bakker, Zutphen-
seweg 44a

Wij kunnen nog enkele
meisjes plaatsen. Konfektie-
bedrijf D. J. Lammers,
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

Te koop: Een g.o.h. huis-
houdkachel en een bijzetka-
chel. B. Groot Jebbink, Al-
menseweg 41, Vorden

Te koop: Biggen. J. W. Wes-
selink „Elshof"

Te koop: 2 beste dekrjjpe
BB zeugjes NL vader Enko
A. J. Oltvoort, Wildenborch
telefoon 6674

Tot grote droefheid ging heden van ons heen, na
een kortstondig igedragen lijden, onze inniggeliefde
man, vader, behuwd- en grootvader

LODEWIJK OOSTERVEEN

op (h- l e e f t i j d van 73 jaar.

Vorden: W. Oosterveen-Kieskamp

Kerkdriel: L. Oosterveen
W. Oosterveen-Schimmel
Lodi

Velp: L. J. Oostarveen

Vorden, 4 januari 1969
Ruurloseweg 15

De begrafenis hoeft plaatsgehad woensdag 8 jan.
op d l - Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden ging van ons heen, na een. kortstondige
ziekte, onze lieve moeder, behuwd-, groot, en
overgrootmoeder

JOHANNA VERKERK
weduwe van F. Heus

i u de ouderdom van bijna 89 jaar.

Groningen: S. C. Heus

Rotterdam: H. Verwey-Heus
C. Verwey

J. F. Heus

Ruurlo: J. Rauws-Heus
C. Rauws

Vorden: F. Hesselink-Heus
C. W. Hesselink

en kleinkinderen

Vorden, 5 januari 1969
Smidsstraat 6

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 9 jan.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

WONING
TE KOOP GEVRAAGD IN VORDEN

Met garage of ruimte om garage te
bouwen.

Brieven onder no. 41-1 bureau Contact

Met ingang van woensdag 15 januari
gaan wij

alle woensdagen op afspraak
knippen

H kimt ook gewoon geholpen worden.

Herenkapsalon SIETSMA
Dorpsstraat 30 Telefoon 1984

S.v.p. niet na 6 uur bellen

MARKTVERENIGING
VORDEN

Ledenvergadering
op dinsdag 14 januari l « ) < ; « ) , des nu
middags half acht in eafé Eskes.

Na afloop van de vergadering uitbe-
taling van de subsidies uit de
verloting- 1JM58

Zo spoedig mogelijk een

NET MEISJE
gevraagd om opgeleid te worden voor

SEUVEKKSTER

„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT Tel-efoon 1391

VOORLICHTINGSAVOND
BTW
VOOR LEDEN VAN CNV . NKV . NVV

Op vrijdag 17 januari a.s. in eafé-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
Onderwerp: Belasting Toegevoegde
waarde.
Spreker de heer W. Kuiper uit
Zutphen. Aanvang- 8 uur.

TOEGANG VOOR LEDEN EN ECHTGENOTES

Het bestuur.

voor de
top van do
melk
produktie
onmisbaar

Ook in biksvorm verkrijgbaar.
Speciaal geschikt voor silovoedering:
Melkbiks 2'A

koek 21
De koek, die verspilling van kost
baar ruwvoeder voorkomt.
Die zo lekker makkelijk voert.
Maar vooral de koek, die Uw verse
koeien naar de top van hun pro-
duktie voert, dus naar extra liters
melk. Goedkope liters. Dat merk
je in je portemonnee!

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^EP (05754) 270

Profiteer bij de Vordense winkeliers
tijdens de opruiming

Grote balansopruimiitg bij

VANAF DONDERDAGMORGEN 16 JANUARI OM 8 UUR .LIITH NIEUWSTAD — VORDEN

NACHTHEMDEN

brushed nylon 7,50

Pracht kleuren

HERENWEEKENDERS

maten M-ML-L 8,95

RESTANT

KEPERFLANEL

98 cent per meter

STRETCH BH's

blijvende pasvorm
alle maten 5,95

KINDERONDERGOED

voor zeer lage
prijzen

RESTANTEN

D AM ESP YAM A's

6,50

BADDOEKEN

ass. kleuren 3,50

NYLON
DUSTERSCHORTEN

drie-vierde mouwen
vanaf 12,50

POLYETHER MATRASSEN

80x190 nu 37,50

120x190 nu 65,—

RESTANTEN

VITRAGES
OVERGORDIJNSTOFFEN
VLOERBEDEKKINGEN 2-persoons nu 7,75

DAMESROKKEN

vanaf 7,50

WOLLEN DEKENS

l -persoons 45,

2-persoons 55,

ZEER FRAAI GERUITE
ACRYL DEKENS

150x220 33,50

PRIMA FLANELLEN
LAKENS

ongebl. l-pers.
iets vuil ongebl,

8,75
6,75

Terlenka mystères ass. dessins per meter vanaf 5,75

Overgordijnstof per meter vanaf 3,50

Zie etalages H. LUTH NIEUWSTAD — VORDEN



A.s. donderdag t.m. woensdag (16 t.m. 22 jan.)
IN DE
KONFEKTIE-
AFDELINGEN

nu extra
lage prijzen

OOK IN
GROTE MATEN
KOOPT U NU

ERG
VOORDELIG

Truitjes en
vesten

ALLE KLEUREN

PROFITEER

VANAF

12,50

Wollen
japonnen en
pakjes

JERSEY

WEVENIT

VANAF

9,75

Meisjes-
mantels

MET EN
ZONDER

CAPUCHON

NU

19,75

Winter-
mantels

VANAF

29,75

Coats
19,75

Meisjes-
jurkjes en
pakjes

TERLENKA

LEUK
VERWERKT

9,75

Rokken
4 *» t? A12,50

Een bijpassende
jumper

12,50

Meisjes-
jacks

NYLON MET

CAPUCHON

22,50

Jack
( K O K U V O K K I N U )

NYLONGEVOERD, NU

49,75

Lange
pantalons

12,50

Meisjes-
rokjes

PLISSEE

TERLENKA

M.LIO MATEN

4,95

Wij verkopen niet alleen .... wij verlenen ook een uitstekende service!

Handschoenen
Sjaals
Mutsen

EXTRA

AANBIEDING

•

Huishoud-
dusters

ZEER

GEMAKKELIJK^^

EN PRAKTISCI^

6,95

•

Zwarte
onderjurken

ALLE MATEN

VANAF

2,—

Damespyama's

,95

^Vleisjespyama's

.

Maillots
Sportkousen

yiTTTR

VOORDELIG

KN VOOR ELKE

LEEFTIJD

Ondanks de BTW, bij ons toch nog prijzen om van te watertanden!

DAMKSSLIPS J 20

DAMKSCAMISOLKS 1 QA

Mi-: is , iuxs i , i rx Q QQ

EN -CAMIXOLEX J JE

Heren-
en jongens
ondergoed

PRIMA

KWALITEIT

VANAF

1,15

Herenpyama's

10,75

Jongenspyama's

5,95

Restanten
wol

tegen
spot-
prijzen

Huishoud-
goederen

THEKDOEKEN \ JA

HADDOEKEN J OC

K KI KKNDOEK \ QC

\VAFELDOEKJEX
2 VOOü Q^95

Wij willen iedereen graag en goed van dienst zijn!

LAKENS 150/2.50

QQ,99

LAKENS IHO UREEI)

9,95

SIXM'EN 2,15

PRIMA

KWALITEIT

Weekenders

ALLE MATEN

NU

VOORDELIG

8,50

Heren-
kostuums

GRONINGER
STIJL
FORTEX

ƒ 190,— ƒ 178,—

NU

95,—

Heren-
winterjassen
en coats

PRIMA

KWALITEIT

79,—

Voordelige
herenvesten
en -truien

REEDS VANAF

14,90

Jongens
nylonjacks

DUBBEL

NYLON

TERLENKA

28r-

Heren-
kolberts

O.A.
HARRIS TWEED

NU

59,50

Jongens-
winterjassen

MET EN
ZONDER

CAPUCHON

PROFITEER

NU ! ! !

24,—

Maandagmorgen en woensdagmiddag
gesloten

Dé opruiming is zoals altijd bij:
^̂ ^̂ ^̂ ••̂ •̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ •̂ •̂ ^̂ 7
V^^^l^^l Î ^B m^^^f f M_ ^^^^^^^^^^^\. ^̂ 1 r̂f f ~ J r &l i f

m 1 i *w j ^J A
M \* ^^ .̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl r̂1 ̂  in JÜiJlf
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Tweede blad Contact
9 januari 1969

Hie rmede betuigen, wij on/.e
hnr t e l i j ke d;tnk voor hol me-
deleven,, ons betoond bij hol
overlijden van onze lieve
man, vader, behuwd- en

•otvader
ir. j. w. SIEMES

n i l aller naam:
H. A. M. Siemes-

Suetors
Vorden, januari 1969
Ruurloseweg D 13

Te koop: 2 jonge honden, !>
weken oud. H. Kapper!
D 127, Vorden

Wegens aansluiting op aard.
gas enkele radiatoren, ge-
schikt voor propaan of bu-
taan te koop.
Konfektiebedrijf D. J. Lam-
niers, Raadhuisstraat 16a

ƒ 1.000.000,—
kunnen wij u
niet geven
Wel kunnen wij er voor zor-
gen dat 1969 voor u een on-

lelijk jaar wordt, door
u kennis te laten maken
met een der meer dan 5000
bij ons ingeschreven Du i t HO
dam<
Wanner u nu inschrijft, bent
u ervan verzekerd dat u de
volgende feestdagen niol
eenzaam behoeft te zijn.
Vraagt u eens inlichtingen
bij het Duits-Nederlandse
bemiddelingsbureau P. v.
Nieuwenhoven-Postf ach
1466-424 Emmerioh
West-Duitsland.

OVKRHKMDEN-
REPARATEE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Voor goede
rijwielreparatie naar:

UIJWIELBEDRLIF
TRAGTER

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Lnsulindelaan 5, tel. 1567

Makelaars, en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

Bemiddeling by aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

GASKACHELS
met gas ƒ 65,—

Keune Nijverheidsweg

Kompetitiestanden bijgewerkt t.m. 15 dec.
v.v. Vorden

lo KLAS AFDELING lï Vorden I

Aalten
Zelhoni
Sportclub Kol t on
Ruurlo
Keuni
Witkampers
Vios IV1,l rum
DVOA
Halle
Ratum
Vordon
Korl una

10—17
10—17
10—14
11—14
10—10
10—10
10—10
11— 7
10— 7
9— 5
9— 5

10 4

So KLAS A l M). II VORDEN ;{

l 'aooll i 2 8—14
Hoven 4 9—13
Be Quick 4 8—10
Vorden 3 7— 9
Warn.sveld.se Boys 2 7— 9
Zutphania 4 9— 9
AZC 5 8 — 8
Dierense Boys 3 7— 4
Dieren.se I'oy.s l 8— 2
Zutphen 4 9—2

4o KLAS AFD. N VORDEN 5

Be Quick f) 7—14
Hercules 3 7—12
Voorst 6 6— 8
Zutphania 5 6— 7
Vorden 5 7— 6
Sportclub Drummen f> 6— 6
Hercules 4 6— 2
Juventus r> 6— O
Oeken 5 3— O*

*2 w i n s t p u n t e n in mind. w.n.o.

s.v, Ratti

He KLAS AFD. N RATTI l

Ratti l
Klein Doohteren 1
SVBV l
Vios Beltrum 3
DEO 2
Markelo 3
GSV 2
Witkampers 3
Kiber^se l'.uys r>
Ilouii'i l

10—17
9—12
9—11
9—10
9—10
9— 7
7— 6

10— 6
8— 4
6— 3

Ie KLAS AFD. F VORDEN II

Grol 2 9—12
Sportclub Lochem 2 10—12
Varsseveld 2 8—11
Vorden 2 9—10
Longa 2 8— 9
WVC 3 9 — 9
Kiber^'se I'.oys 10— 8
Hoven 3 9— 7
Reuni 2 8— 5
/u'lphen 2 8— 5

.'{e KLAS AFD. I VORDEN l

Sportclub Brummen 4 8—15
Warnsveldse Boys .", 8—12
Cupa 2 8—10
Vorden 4 8— 9
SCS 2 8 — 7
Hoven 6 7— 6
AZC 6 7 — 4
SHE 3 8 — 4
Moven f» S

4e KLAS AFD. M VORDEN fi/7

Vorden 6 7—14
Warnsveld.se Boys 4 8—11
Hercules 2 6— 9
Sportclub Drummen 6 8— 8
Vorden 7 6— 7
Oeken 3 6— 5
Hoven 7 8—3
Zutphen 5 7— 2*
Voorst 7 6— l

: 2 punten in mind. w.n.o.

4«> KLAS AFD. R RATTI 2

Steenderen 7—12
Baakse Boys 2 8—11
Socii 2 6—10
Keyenburgse Boys 4 8— 9
Ratti 2 8—7
ATigerlo Vooruit 2 8— 4
Drempt Vooruit 2 6— 3
l ' . - i x f> 7— 2

4e KLAS AFD. Q RATTI 8

Pax 4 8- ie.
An^erlo Vooruit ."> S - 9

o Boys 3 7— 6
- 3 7— 6

Keyenburgse Boys .", 7 - 6
Steenderen 4 8— 6
H en K 5 6—5*
Ratti 3 5 — 0

*2 winst punten in mid. w.n.o.

s.v. Ratti afdeling zaterdag

3e KLAS AI D (ü RATTI 1

DZC l 9—17
AZSV 5 10—16
Ratti l 9—14
SKVW 3 8—10
SSS—E 4 7— 9
Deoskensveld 2 8— 8
DZSV 3 8 — 7
AZSV 7 7—3
Zelos 4 7— 2
EGVV 2 8— 2
Sp. Haarlo 3 7 — 0

S«> KLAS AFD. II RATTI 2

EGVV l
AZSV (>
Deoskensveld l
DZC 2
SKVW 4
Sp. Haarlo 2
Zelos 3
Ratti 2
DZC 3
SS—E 5
AZSV 8

7—14
7—14
s 12
7— 8
7— 7
i n
6— 5
6— 4
8— 3
8— 2
8— 2

,De Graafschaprijders"
u van de Vordense motorclub ,,De Graafschaprij-

dors" hebben in Arnhem deelgenomen aan betrouwbaar-
h e i d s r i t t e n . I n de juniorenklasse behaalde J. Broekhof

20 str.pnt. een tweede prijs. In do/elfde afdeling
werd D. Pardijs met 32 str.pnt. vijfde en P. Bergssma
mot 37 str.pnt. werd achtste. Bij de senioren eindigde
W. Veenstra met 72 str.pnt. op de de r t i ende plaats.

ZONDAGVOETBAL

Vorden I - Warnsv. Boys 12-1
Op een goed bespeelbaar veld hebben Vorden en Warns-
veldse Boys zondagmiddag een vriendschappelijke wed-
strijd Bespeeld die in een verdiende 2—l zege voor de
thuisclub eindigde. Het was overigens geen best voetbal
wat beide elftallen deze middag op de grasmat legden.
Voor de rust bleek uit niets dat de bezoekers een klasse

speelden. Het werd toen een gelijkopgaande strijd
die zich grotendeels op hot middenveld afspelde, zodat
de beide doelvordodi»-ers slechts sporadisch in aktie
behoefden te komen.

In de tweede h e l f t waren de geelzwarten duidelijk be ter .
Alleen het rechterverdedi'gingsblok van de thuisclub
toonde zich bij vlagen vere van betrouwbaar. Na een
kwartier viel het eerste doelpunt toen Koster uit een
pass van Hengeveld de roos trof. Tegelijk met dit doel-
punt daalde ook het spelpeil bij Vorden. De Boys werd
hierdoor de gelegenheid geboden om enkele gevaarlijke
tegenaanvallen op te zetten. Er ontstonden wel kansen
doch de afwerking van de Wamsveldse voorhoede liet te
wensen over. Na een half uur werd het 2—O toen Henge.
veld met een fraai schot in de rechterbovenhoek scoorde
de. Doordat de achterhoede van de thuisclub in de slot-
fase te ver opdrong gelukte het J. Pikkert de eindstand
op 2 - 1 te brengen. De ontmoeting word Beleid door
sehoidsreelvtor Stogeman.

WATERPOLO

Heren I wonnen met 4-1
Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente-IJs-
selstreek speelden de heren van Vorden zaterdagavond
in het Sportfondsenbad te Deventer tegen AZC II uit
Apeldoorn. De Vordenaren wonnen verdiend met 4—l,
waardoor zij thans uit drie wedstrijden 4 punten hebben

iard.

Heren II verloren
De heren II van Vorden speelden zaterdagavond de Ie

( J U V I I A A G D ZO SPOEDIG MOGELIJK:

Aktïeve zelfstandige
BEDIENDE
voor ons Slie|| tankstation annex
aiitoslio|>

SHELL TANKSTATIO

Kuypers
Telefoon 13j

Volgende week wordt de uitslag
van de Kerstpuzzle bekend gemaakt

GEMEENTE VORDEN
en Wolhouders van Vordon,

roepen s o l l i c i t a n t e n op voor

SCHOONMAAKSTER
V A N M KT (JEMEENTEIH'IS

- : voor 23-jarigen en ouder,
b r u t o ƒ 3,56 per uur, beneden do leef-
t i j d van 23 ja;ir j eu^da t ' ) r»

Vakantietocln»e ( i ' , .

Aanmelden len ^eineenleluii/e, afdeling- Algemene
Zaken, alwaar ook nadere inlichtingen worden
verstrekt.

k o m p e t i t ievvedwtrijd voor de winter/xomerkompetitie van
liet distrikt Twene-IJsselstreek. De Vordenaren die dit
SIM/.oen naar de Ie klas zijn gepromoveerd, troffen het
niet dat zij reeds in de eerste wedstrijd uit moesten ko-
men tegen het sterke IJssol ITT uit Deventer, een team
nu t /.ooi' sterke spelers waaronder de veelvuldig oud-
i u - t t rnational Ruud van Peg-gelen. Zij verloren royaal
met. l f) 2.

Dames I verloren
Tor voorbereiding op de winterkompetitie, die voor de
Vordense dames op zaterdagavond 25 januari begint,
speelden zij zondagmorgen in Apeldoorn tegen AZC I.
De thuissclub won deze wedstrijd met 5—1.

OF IVIKN N I '/ECJT

IIslaap wel"
of „MAF ZE"

DAT BLIJFT (iELIJK BIJ EEN

ERRES - INVENTUM
PHILIPS

*
ELEKTRISCHE DEKEN

Veilig en behaaglijk tegelijk.

Elektrische dekens
vanaf 69,50

KIES NU UIT DEZE DEKENS DE
BESTE VOOR U

GEMS VORDEN
ZUTPHENSFWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

EXTRA KWALITEIT

Fricando
Haaskarbonade
Ribkarbonade
Schoudekarbonade
Haantjes
Biefstukken
Schnitzels

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Gehakt 500 gram 225
Verse worst 500 gram 255
4 pakjes margarine 100
Koffie 500 gram 140

Rund-, kalfs- en varkensalagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Vanaf heden nergens te koop voor deze prijzen
waar u ook woont, het is de reis waard!

KINDERWAGEN
mot \v:iiid«'lWilden van 259,50 voor

169,50
DUS KINDERWAGEN, WANDEL-
VV A C J E N EN REISWIEG

LEDI KANTJES
met leuk decor van 89,50 voor

ALLE ANDEREN
59,95

10 procent korting

COMMODES
met lade / 'i deurtjes van I'J9,50 voor

VERDER ALLE COMMODES

10 procent korting

99,50

KINDERSTOELEN
leven* tafel «>n stoel, chroom

van II,— voor 33,95

/ware kwaliteit van 51,50 nu 43,95

ALLE ANDEREN

10 procent korting

KINDERBOXEN
met telraam «MI verhoogde vloer

van 48,95 voor 33,95
met plastic gekleurde spijlen

v a n 17,50 voor 38,95

ALLE ANDEREN

10 procent korting

WANDELWAGENS
van 89,50 voor

59,95
met om/etbare bak van 11!),,")») voor

89,50
Zie onze sortering

BABYSITTER
niet voetsteun, ^een 29,!);") maar

19,95

En 2 draagriemen cadeau

TEDDY LUIERS
onverpakt, geen 1,95 maar

Aa-Be DEKENS
10 procent korting

OP VASTGESTELDE PRIJS

1,49

Dit in de speciaalzaak van Vorden en omgeving, waar alles gratis wordt thuisbezorgd

Babyhuis ECKHARDT • SMIT
Nieuwstad 10 - Vorden - Telefoon 05752-1933

Over BTW wordt niet gepraat
UIEDT H DIE

10 procent korting
01' DE TOCH AL SCHEKPE PRIJZEN



Donderdag 16 januari a.s.
begint onze grote

BALANSOPRUIMING
Vele coupons en restanten

Koopjes op alle afdelingen

Koopt nu nog tegen oude prijzen
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZIE ETALAGES

GEKOCHTE GOEDEREN WORDEN DES-

GEWENST GRATIS IN BEWARING

GENOMEN

'De Deurdreajers'
ZATERDAG 11 JANUARI OM
19.80 TITIR

ZAAL SCHOENAKER, Kranenburg.

MUZIEK

„De Prinsenkapel"
Om ca 20.80 uur

intocht nieuwe
Prins Carnaval 1969

wat ik wil ?

Silovoeders
....voor veel
rundveebedrijven
een wens met
grote perspectieven l

Een Hendrlx' silo l* In slechts enkele
Jaren een vertrouwd beeld geworden
op menig agrarisch bedrijf.

Ook in de rundveehouderij begint de
voedersilo veld te winnen. De mo-
derne wens naar silovoeders kan ook
op uw bedrijf worden vervuld. U kunt
gratis advies krijgen b(j de bouw van
uw silo.

Een silo is reeds lonend als u meer
dan 20 stuke rundvee bezit

De meest verstrekte rundveevoeders,
A-, B- en produktlebrok, leveren wij
gaarne -a f als sllovoer.

hendrix'f^t voeders

FA UENK-BONGERS
Zutphenseweg C 60 . Vorden - Telefoon 1327

De CJV-bibliotheek

Uitleenadres Kerkstraat 15
is iedere vrydagavond vanaf 10 jan.
geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende de maand janu-
ari geven wq
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZE YI,EM AKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
/.onder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt Inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunlssen. de Haar
A. Bruggeman, Veldwtfk

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

OLIETANKEN
1800 liter ƒ 125,—

Keune, Nijverheidsweg

A.S. ZATERDAG 11 JANUARI
AANVANG 7.30 UUR

Jaarlijkse feestavond
v.v. Vorden

GRATIS VOOR LEDEN EN
DONATEURS.

Muziek:

„The Woodpeckers"

Goochelaar, cont'ereiieier niet altrak-
ties.

KOMT ALLEN EN HET WORDT KEN
KNALAVOND

Autorijlessen
VAMOR- RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL. 1619

VORDENS DAMESKOOR

met medewerking van het Tienerkoor
OP ZATERDAG 18 JANUARI 190!) IN HET M IS
GEBOUW TE VOKDEN. AANVANG 7.80 l l K | .r«i<-s

Voor de pauze kort y.angprogramma onder leiding van de heer II. Schier-
hooni Ie /elhein met pianobegeleiding \:m de lieer l'.. Ni jhot te / i i tplieu.

Na de puir/.e BONT P K O G K A M M A onder het mollo I)K G K A B B K I / F O N .

Na afloop bal onder leiding van

,,De Zwervers"

Entroe ƒ 2,. r><) i n l > r » n > | ) < M i .

In verband met de hoge kosten zijn wij genood-
zaakt vanaf heden de kosten voor het bezorgen
in rekening te brengen en wel als volgt:

K I N N E N DE BEBOUWDE KOM

per bestelling 0,30

RUITEN DE REROUWDE KOM

0,15 per km

Bestellingen onder ƒ 5,—
kunnen door ons niet meer bezorgd
worden; uitgezonderd hiervan de ka-
dobestellingen.

RANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service,

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

l blik gestoomd gehakt slechts 59 cent
l vacuüm rookworst nu 89 cl
l babyvvorstje <;<) H

l pot aardbeien jam 115 et — 10%
1 ontbijtkoek 85 et — 10%
2 rollen beschuit 79 et — 10%

l pot pruimen op sap vnn 115 et voor 98 et
1 pak tafelkoeken van 100 et voor 89 et
3 pakken papieren zakdoekjes 109 et
2 plakken chocolade van 118 et voor 98 et — 10%

9 - 1 0 . 1 1 januari:

3 kg handperen .... 98 cl

REMMERS
Supermarkt
/utpueuseweg 41 — Telefoon 1281



KWAUTEITS
KOORJES m onze

balansopruiming
Donderdag J16gt.tr). zaterdag 25 januari - Koopjes in alle afdelingen

Herenkostuums
Serie l

Serie II

Serie III

79,
98,

119,

Terlenka herenregenjassen
vanaf 49

Autocoats
wollen mohair

Herenkolberts

49,— en 39,—

Terlenka herenpantalons

roodmerk 27,50

Jongenskostuums

Sla nu uw slag
in onze grote

vanaf 39

Jongensjacks

seizoenopruiming 12,90

Zuiver wollen dekens
moderne dessins

150 x 220 35y

180 x 220 42,50

Fibrenka dekens
moderne dessins

170 x 220

Gewatteerde dekens
witte watten, moderne dessins

160 x 210 31,90
180 x 215 35,50

HUISHOUDGOEDEREN

GRASLINNEN LAKENS

GRASLINNEN SLOPEN

150 breed

180 breed
6,60
7,95

1,75

THEEDOEKEN sneldrogers

BADHANDDOEKEN

BADSTOF KEUKENDOEKEN

0,98

1,98

1,38

GEBORDUURDE BEDSETS

1-persoons 12,90

2-persoons 17 50

ONDERGOED LINGERIE ENZ.

DAMESSLIPS

MEISJESCAMISOLES

MEISJESSLIPS

FANT. DAMESCAMISOLES

FANTASIE DAMESSLIPS

WIT RIB HERENSINGLETS

WIT RIB HERENSLIPS

WIT RIB KINDERSINGLETS

EN SLIPS

vanaf 0,85

vanaf

FLANELLEN HERENPYAMA'S 10 90

BRUSHED NYLON DAMESPYAMA'S H 90

vanaf 0,69

vanaf 1,69

vanaf 0,98

vanaf 1,59

vanaf 1,19

BRUSHED NYLON

DAMESNACHTHEMDEN

KINDERPYAMA'S

MEISJESNACHTHEMDEN vanaf

GEWATTEERDE NYLON DUSTERS

£ 95

5 95

5 95

lg 90

vanaf 0,85

COUPES VITRAGE OVERGORDIJNSTOF FLANEL ENZ.

HERENWEEKENDERS

RESTANTEN OVERHEMDEN

NYLON HUISHOUDDUSTERS

met driekwart mouwen

FANTASIESCHORTEN

DAMESPANTALONS

9,50
4,95

12,90
5,40

vanaf 5,95

KINDERPANTALONS

MEISJESPULLOVERS

DAMESVESTEN

JONGENSPULLOVERS

HERENPULLOVERS

vanaf 3,95

vanaf $^95

vanaf 14,95

10,90

15,90

KOOP NU UW HUWELIJKS- OF BABY-UITZET

Wij handhaven t.m. 31 januari onze oude
prijzen nog op onze voorradige goederen

Luxe polyether matrassen
met geborduurd bovendek

10 cm hoog 80 breed 42

90 breed 52

Luxe polyether matrassen
met geborduurd bovendek

13 cm hoog 80 breed 52.-

90 breed 59 .

120 breed 9g,.

Kapokkussens voor 6,25

Molton dekens
90x130 2,55 125x180 4,55

Flanellen lakens
150 x 220 (̂ 50 170 x 220 7,95

Gestreepte flanellen lakens
150 x 240 9J5 175 x 240 10,90

Stalen slaapkamer
1-pers. 80 breed; 1 ledikant; 1 stoel; 1 tafel en 1 nachtkastje 105

2-pers. 120 br.; 1 ledikant; 2 stoelen; 1 tafel en 1 nachtkastje 139

Stalen ledikant
80 breed 45 90 breed 54 120 breed 54 50

Divanbed
sleemodel 80 breed 29 50

met afroteak hoofd- en voeteneind; extra versterkte spiraal

80 breed

LSCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24 Vorden Telefoon 05752-1367 GEOPEND 8-12.30 EN 13.30-18.00 UUR - VRIJDAGAVOND

VAN 19.00-21.00 UUR - WOENSDAGMIDDAGS GESLr



POLLAAN 49
ZUTPHENMOTRAC N.V.

V r a a g t in verband n i e t v rn lc ro uitbreiding van haar verkoopprogramma op korte termijn:

A) Energieke medewerker
voor « I e af do H tig i v k l a i i H ' en v . a i - a n t i r . M U L O n!' ge l i j kwaa rd ige

op le id ing vereis t .

B) Accurate typiste
MULO of gelijkwaardige ople id ing, bij voorkeur goede kenn i s van

de Duitse taal.

Voor de diverse funkties worden naast een, goede salariëring, a a n t r e k k e l i j k e arbeidsvoorwaarden
in een modern en vooruitstrevend bedrijf geboden.
l i t s ' u i l e i u l schriftelijke sollicitaties, \ergc/,el(l van 'n recente pasfoto, aan de direktie van oir/,c N.V.

Vanaf donderdag 16 januari a.s. veel meer voor uw geld in
onze grote

OPRUIMING
Damesschoenen v.a. 4,95 Damespantoffels v.a. 2,95

Damesbontlaarz. v.a. 9,95 Herenschoenen v.a. 9,95

Kinderbontlaarsj. v.a. 4,95 Kinderschoenen v.a. 2,95

Bijzonder voordelige aanbieding in jongensschoolschoenen
en werkschoenen

10 procent korting
op schoenen buiten de opruiming

WULLINK's schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Ondanks de BTW
spotkoopjes in:

* JUMPERS, VESTEN EN ROKKEN

* JONGENS- EN MEISJESTRUIEN

* TERLENKA EN HELANCA
PANTALONS

* RESTANTEN B.H.'s, STEP-IN's,
CORSETTEN in diverse maten

* NACHTKLEDING VOOR DAMES
EN HEREN

Ook op huishoudgoederen

DIVERSE KOOPJES!

Coupons - Coupons

LOOMAN VORDEN

Vanaf donderdag 1(5 j anuar i a..s.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752M3 14

Onze grote opruiming- valt nog beter op als de/e

advertentie.

Geen BTW en dan nog aantrekkelijke prijsver-

lagingen,.

Een van on/e v o l t - aanbiedingen:

Zuiver wollen deken, 1-persoons geen ƒ 59,7.1 maar

ƒ 29,90 met . . . Binnenhuisgarant ie.

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

HenrJ van Dorsten Feuilleton - No. 36

Martin van Anreh, kapitein van de contraspionagedienst van de
duitse weermacht, is in de voorbije nacht diverse keren door de
SS-kapitein Kubizek belaagd. In de morgen heeft de SS opnieuw
een aanslag op zijn leven gepleegd. Dankzij Ingrid is deze aanslag
mislukt. Terwijl hij op weg is naar Lia, niet met het oogmerk haar
over te leveren aan dr Gloede, zoals zijn opdracht luidt, maar met
haar onder te duiken bij de illegaliteit, worden zijn gangen nage-
gaan: Ie door de SS, 2e door dr Gloede, 3e door Ingrid die terecht
in Lia een rivale ziet tegen wie ze een dodelijke haat koestert, even-
als indertijd tegen een franse vrouw in Parijs, die de dood heeft
gevonden, door de hand van Igrid. Wat zal het lot zijn van Lia?
Martin, op weg naar haar kamer, nadat hij met behulp van zijn
kameraden ir Van Mastrigt heeft ontwapend, ontmoet in deze ka-
mer iemand, die hij daar het minst had verwacht, nl. het kind,
Raquel Chabot, dochter van de joodse chemicus Lion Chabot, die
men voor de „Abwehr" wil dwingen tot medewerking door de klei-
ne Raquel als gijzelaarster te gebruiken.

Mij werd bestormd met vragen. Wie daar hadden geschoten. Of er
iemand was gewond of gedood. Kn waar hij al die t i j d was geweest.
Ze hadden de xwarte Mercedcs ge/ien. l Uu l Ingrid het op hem ge-
mun t? l i e t was I l ö o t h m a n n , die xoveel vroeg. Zelfs op Sigi's hou-
ten gexicht lag een trek van grote hexorgdheid, toen hij Martin's
bleke gexicht xag. De woordkarige opende x'n mond en stelde een
voor xijn doen ui tgebreide v raag : „Wat is er met u gebeurd, nadat
er was geschoten? Wie xag u xoè'vcn?

Mart in, hoofdschuddend en met x'n grote handen gebarend, t racht-
te de vragen van xich af te schudden, maar toen I l ö o t h m a n n bleef
aandringen en hij Sigi's ogen dr ingend op xich xag gevestigd, riep
hij: „Nou, jullie xien het. Ik leef. l let was de SS. Zij schoten in ie-
der geval niet. Anders was ik er misschien al geweest. Ingrid heef t
er één geraakt".
„Maar dat machinepistool dan?" l let was alweer Sigi die het vroeg.
Martin negeerde de vraag. „Jongens" xei hij ernstig „we moeten
opschieten. Wees bedacht op de „xwarten". I Iet is de arm van nie-
mand anders dan Kub ixek . Maar let ook goed op Ingr id! Dat xe niet
de kans krijgt Lia neer te schieten. Ze kookt van woede-."
I l ö o t h m a n n floot tussen x'n tanden door. Sigi kuchte. Toen met
een resoluut gebaar startte h i j de auto en reed weg. Mar t in keek
naar de achterban';. Over de machinepistolen lag een stapel dekens,
l löothmann vroeg langs x'n neus weg: „Zag je Kubixek?"
Martin xweeg. Toen, met een gekweld gexicht, gooide hij er plotse

l ing uit: „Ik weet het niet. Ik xag het niet goed."
Sigi opende x'n mond, bedacht xich en xweeg.
„Zeg 't maar Sigi!" moedigde M a r t i n hem aan.
Sigi xei: „Nu . ik begr i jp I l e r r Doktor ( i loede niet . Kn u ook n i e t .
Dexe vrouw xal nooit spreken . Ze xal u bovendien geen b l i k waard ig
keuren."

Mar t in had x 'n c h a u f f e u r nog nooit xoveel ach te r e l k a a r horen xeg
gen. Krns t ig en strak stond x'n gexicht toen hij antwoord g a f : „Dok
tor (i loede ken t andere middelen om iemand te l a t en sp reken . , le
hebt echter gel i jk als je xegt: xe k i j k t u nooit weer aan. .Ie had er
nog aan toe kunnen voegen, dat ik vandaag wordt beproefd op
mijn trouw aan de dienst en aan het regime. Ik xal vandaag één
van de moeilijkste beslissingen van m'n leven ten ui tvoer brengen.
Maar m'n xorg betref t niet a l leen mexel f . Ze strekt xich ook uit tot
jul l ie , als je begri jpt waar ik op doel. Als ik er tussenuit kn i jp (en
dat doe ik! ) dan xul len xe j u l l i e een aantal l e l i j k e vragen stel len,
jongens. Kn als je overgeleverd wordt aan de SD dan x u l l e n het in
al le opxichten ook p i j n l i j k e vragen x i jn . J u l l i e wordt net xo goed be-
proefd als ik."
I l ö o t h m a n n antwoordde droog: „Wij hadden dit al ui tgedacht , ke-
rel. Toen jij vannach t sliep, bracht iemand me op de hoogte van
dexe opdracht. We hebben iets in de k o f f e r h ie rach te r . Kr xal toch
vandaag nog wel een gelegenheid x i j n om ons te verkleden!"

(wordt vervolgd)


