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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten]
ZONDAG 16 MAART

Hervormde kerk
10.15 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur ds. A. v. d. Hoeven in de Gerf. kerk Interker-
kelijke Jeugddienst. Onderwerp: „Failliet of niet?"

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. G. F. Hajer uit Ede
19.00 uur ds. A. van der Hoeven Interkerkelijke Jeugd-
dienst

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

II.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, 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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 'a och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3D —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).

Geboren: Astrid Aotonia Henrika, dochter van H. J.
Sueters en H. G. A. Sessinik.
Ondertrouwd: P. S. van Duuren en W. Offereins.
Gehuwd: P. A. J. M. van Alen en H. Wolferink.
Overleden: Gerrit Jan Boesveld, 71 jaar, echtgenoot van
H. E. Bouwman.

Jaarfeest Herv. Jeugdver.
Onder goede belangstelling hielden de Herv. Jongeman-
nen- en Meisjesvereniging vrijdagavond in het Nutsge-
bouw gezamenlijk hun jaarfeest. Mevrouw Haanschoten
sprak een kort welkomstwoord na het lezen van een ge-
deelte uit Genesis 40 ,,De dromen van schenker en bak-
ker". In het bijzonder werden welkom geheten de jeugd.
ouderling, de heer Smeenk alsmede afgevaardigden! van
Jong Gelre.
Ter inleiding werd opgevoerd de samenspraak „Leiding
overal", waarin tot uitdrukking kwam dat op elk ter-
rein van het leven Godg leiding de boventoon voert.
De hoofdschotel bestond in het opvoeren van het prach-
tige toneelspel „Het ontvolkte huis" uit drie bedrijven
en geschreven door A. Boere. Door de mooie toneelaan-
kleding en het spel van de meespelenden verkreeg dit
toneelstuk een goede vertolking en werden de aanwezi-
gen aangenaam bezig gehouden.
De heer W. Dijkman dankte aan het slot de meewerken-
den aan dit jaarfeest.
Ds. Jansen sprak een kort slotwoord en werd deze
avond met het zingen van de Avondzanig besloten.
De Herv. jeugdverenigingen kunnen dan' ook op een
zeer geslaagd jaarfeest terugzien.

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

OP ZONDAGAVOND 16 MAART
OM 19.00 UUR IN DE GEREFOR-
MEERDE KERK.

Voorganger ds. Van der Hoeven, Herv. predikant
wonend te Barchem m.m.v. het interkerkelijk
jeugdkoor. Organist A. de Vries

Verkeersongeval
Zaterdagmiddag vond er op de Ruurloseweg te Kra-
nenburg een aanrijding plaats waarbij twee personen
zwaar werden gewond. Een vrachtauto, bestuurd door
H.J.A. uit Ruurlo, komend uit de richting Vorden wilde
bij huize de Wientjesvoort de rechts gelegen Vuilestraat
inrijden. Vlak achter hem reed een personenauto, be-
stuurd door S. uit Eefde, die de voor hem rijdende
vrachtauto aan de rechterzijde wilde gaan passeren.

De personenauto met twee inzittenden sloeg hierbij en-
kele malen over de kop. Nadat dokter Lulofs de eerste
hulp had verleend, werden de beide inzittenden zwaar
gewond naar het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen over-
gebracht. De personenauto werd zwaar beschadigd. De
bestuurder van de vrachtauto liep geen letsel op. Om-
trent de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek
ingesteld.

Gevonden voorwerpen
l damespolshorloge met zwart gevlochten nylon bandje;
l igrijze plastic regenbroek; l koffertje met plastic doos
waarin brood en 2 appels; l lichtrood kinderwantje; 3
sleuteltjes aan ring; l zwart zijden damessjaal; l rood
plastic etui waarin ƒ 0,86 en diverse foto's; l horloge
met doublé ketting in 3 stukken; l groen-bruine gebrei-
de rechter handschoen; l korte zwarte zeildoek regenjas;
l vulpen en 2 potloden in een briletui, naam „Bosman";
l ring waaraan 2 sleutels; l rood-groen geruit plastic
regencape; l prikband van een hond; l bos sleutels; l
goudkleurig bruin collier; l damespolshorloge met zwart
leren bandje, merk „Anker"; l polshorloge met stalen
band, merk „Pontiac".

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat
5, telefoon 05752-1230.

opening
Het was woensdag voor de familie Hartman evenals
voor de gemeente Vorden z^Been blijde dag.
Het pasgebouwde motel ,,De Zon" welke naast het oude
café is verrezen, werd op die dag door wethouder A. J.
Lenselink, wegens afwezigheid van de burgemeester,
op officiële wijze geopend.

Onder de aanwezigen troffen^fc aan wethouder Wueste-
nenk, de gemeentesekretaris^K de gemeente-architekt.
Nadat de familie Hartman en de heer J. Onland uit de
oude „Zon" door de loco-burgemeester was opgehaald
en naar het nieuwe gebouw waren gebracht, mocht de
heer Lenselink de sleutel van het nieuwe gebouw op eeni
kussen van de kinderen van de heer Hartman in ont-
vangst nemen waarmee deze het gebouw opende. Wet-
houder Lenselink feliciteerde de familie Hartman en
de heer Oniland met deze prachtige aanwinst voor het
dorp Vorden en sprak de wens uit dat dit gebouw nog
door vele klanten mocht worden aangedaan. Ook wat
betreft voor het toerisme.

Wanneer wij het gebouw doorwandelen zien wij aller-
eerst op de benedenverdieping behalve de ingang een
ruime café-afdelinig met annex een eetzaal, daarnaast
een slijterij winkelruimte, een ruime keuken en een zit-

kamer voor de familieleden. Op de bovenverdieping
naast de ruime zit- en ^^pkamers voor de familie
Hartman een zestal dubbele logeerkamers voor de gaan-
de en komende man. Ook ontbreekt beneden een ruime
vergaderzaal niet. Het geheel is een massaal gebouw
geworden wat voor de gemeente Vorden een grote aan-
winst betekent.
Onder de vrolijke tonen ^A „De Woodpeckers" kwa-
men zeer veel neringdoenden de familie Hartman en de
heer Onland gelukwensen met hun nieuwe aanwinst.
De benedenvertrekken waren in een bloemenzee her-
schapen. Het aantal was overweldigend.

De architekt, de heer J. A. B. van der Heijden uit Groen-
lo, alsmede de aannemers de heren Renkers en Slot-
boom uit Winterswijk, werden dank gebracht voor hun
aandeel in deze bouw en voor de door hen geschonken
verlichting. Naast de vele gelukwensen willen wij ook
gaarne de onze voegen.

Met het slopen van het oude café is reeds een aanvang
gemaakt, Op de vrijgekomen ruimte zal dan een benzine-
verkooppunt verrijzen. De GTW bushalte zal dan een
paar honderd meter in de richting Zutphen worden ver-
plaatst.

Paardenfonds Wildenborch
Het paardenverzekeringsfonds Wildenborch en omstre-
ken is momenteel het grootste paardenfonds uit de Ach-
terhoek. Het omvat op het ogenblik een negental ge-
meenten. Doordat voor enige tijd het paardenfonds Lo-
chem werd opgeheven, breidde het ledental zich uit met
68 'maar ook in het afgelopen jaar traden er 20 nieuwe
leden toe waardoor het ledental nu 520 bedraagt.

Op de jaarvergadering van het fonds, welke in zaal
Schoenaker werd gehouden, memoreerde voorzitter W.
G. Dinkelman het afgelopen jaar als bevredigend.
Na de notulen van sekretaris B. Tiessink, die onveran-
derd werden goedgekeurd, bracht boekhouder Dinkel-
man een verslag over het afgelopen boekjaar. Het fonds
telt momenteel 520 leden met liefst 801 verzekerde
paarden tot een bedrag van ƒ 736.700,—. Onder deze
paarden behoren o.m. 124 Shetlandse ponies, 50 Fjorden-
paarden, 14 Welsh ponies en 6 Haflinger. Er werden 42
veulens verzekerd.
De kaskontrolekommissie bracht bij monde van de heer
G. J. te Brake een goedkeurend verslag uit van de fi-
nanciële stand van zaken.

Bij gehouden bestuursverkiezing werd de aftredende
voorzitter W. G. Dinkelman herkozen. In de raad van
kommissarissen werd voor Klein Dochteren herkozen
de heer H. Meyer en voor de Armoede bij Lochem de
heer J. Visser. Wegens periodiek aftreden van de heer
}. J. te Brake werd in de kaskontrolekommssie geko-
en de heer H. van Gelder.

De voorzitter dankte allen hartelijk voor de opkomst
n hoopte op een redelijk gunstig jaar voor het fonds te

magen rekenen. Aan de heer Te Brake bracht hij dank
voor de prettige samenwerking als lid van de kaskom-
missie.

Reuzekrentebrood aangeboden
Een deputatie van de touwtrekvereniging Medler heeft
dezer dagen een reuzekrentebrood aangeboden aan de
familie Knoef in verband met de geboorte van een
oon. De heer Knoef is voorzitter van de touwtrekver-
niging Medler. Dit traditionele gebaar werd erg op

prijs gesteld.

Jong Gelre
De heren van Jong Gelre vergaderen 17 maart bij café
Bloemendaal. De heer Nijkamp uit Lochem zal een in-
leiding houden over het samensmelten van twee bedrij-
ven, waarna hierover gediskussieerd kan worden.
Woensdag 19 maart kunnen de leden met de sportkom-
missie naar Deventer. De schaatsliefhebbers kunnen
dan naar de kunstijsbaan en de zwemliefhebbers naar
het overdekte zwembad.

Zaterdag 22 maart is er samen met de afdeling Klaren-
beek een dropping, waarvan het vertrek zal plaatsvin-
den bij ,,'t Wapen van Vorden".
Vrijdagavond 28 maart wordt er een gekombineerde ver.
gadering gehouden eveneens bij „'t Wapen van Vorden".
Op deze avond komt de heer Kees Bosch van het mu-
seum uit Holten spreken over de natuur.

Muzikale show Trix Horstink
Op zaterdag 15 maart a.s. staat de bewoners van Vor-
den en Kranenburg een zeer bijzondere gebeurtenis te
wachten. In zaal Schoenaker zal de jeugdige Trix Hors-
tink uit Vorden een avond verzorgen waarin zij een
geheel eigen repertoire brengt van diverse songs en
muzikale schetsen. Zij doet dit op uitnodiging van broe-
der Canutus Schilder of m en op verzoek van vele inge-
zetenen. Men hoopt dat velen deze avond komen bezoe-
ken want de entree is vrij gehouden. Trix Horstink is
een muzikaal begaafd meisje dat haar liedjes zelf kom-
poneert.

Eerste kievitsei
Daar H.M. de koningin en de Kommissaris der Koningin
in Gelderland geen kievitseieren wensen te ontvangen,
omdat de vogels te veel gestoord worden en dit voor
de vogelstand niet bevorderlijk is, wil ook de burge-
meester van Vorden hieraan meewerken en verzoekt
daarom geen kievitseieren aan te bieden.

Laat de vogels zoveel mogelijk met rust. Er sterven,
jaarlijks al duizenden door gifgassen en bestrijdingsmid-
delen. Werk daarom allen mee aan het behoud van onze
vogelstand.

AGENDA
Elke vrydagmorgen weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

13 maart Herv. Vrouwengroep Linde
13 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
14 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
15 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
15 maart Muzikale show van Trix Horstink in

zaal Schoenaker, Kranenburg
15 maart Dropping motorclub „De Graaf-

schapryders"
Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
Interkerkelijke jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

17 maart Ledenvergadering Jong Gelre heren
in café Bloemendaal

17 maart Alg. ledenjaarvergadering VW in
café „De Zon"

18 maart Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

19 maart Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
lezing

19 maart Modeshow in hotel Bakker
19 maart Vergadering KPO in zaal

Schoenaker, Kranenburg
19 maant Feestavond CBTB in zaal Eskes
20 maart Herv. Vrouwengroep dorp
20 maart Herv. Vrouwengroep Wildenborch
20 maart Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"

in het Nutsgebouw
22 maart Dropping Jong Gelre
25 maart Ledenvergadering GMvL
27 maart Ouderavond Prinses Julianaschool in

de Kapel, Wildenfoorch
28 maart Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in „'t Wapen van Vorden"
29 maart Laatste Nutsavond met Vordens To-

neel en na afloop bal
7 april Samengestelde wedstrijd landelijke

rijvereniging „De Graafschap"
8 april Vergadering KPO in zaal

Schoenaker Kranenburg
10 april Herv. Vrouwengroep Wildenborch
16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.

7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.
10 mei Provinciale oriënteringsrit Jong

Gelre
10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-

dicaclub
10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal

Schoenaker
21 juni Ronde van Vorden

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 by deze rubriek tussen/bijgevoegd

Aankoop hengst
Door de heer B. H. Koning, E 3 te Vorden, is aange-
kocht een driejarige Gelderse hengst van C. Hogedoorn
te Utrecht. Deze hengst wist de eerste koppremie te be-
halen bij de hengstenkeuriing te Utrecht.

Sportkombinatie „Medler"
De sportkombinatie Medler, het overkoepelend sportor-
gaan van de touwtrekvereniging en de damesvolleybal-
club, heeft in zaal ,'t Wapen van 't Medler" een ge-
slaagde schiet- en verwerpingsavond gehouden. Men kon
er o.m. schieten, sjoelen en balgooien waarbij mooie
prijzen beschikbaar waren gesteld.

De sportkombinatie Medler is momenteel druk bezig
met de bouw van een eigen lokaliteit waartoe de leden
in hun vrije tijd de handen uit de mouwen steken. Met
de opbrengst van deze avond hoopt men een gedeelte
van de kosten van dit projekt te kunnen dekken.

Gemeente-avond Geref. kerk
Onder leiding van de heer H. W. Groot Enzerink, waar-
nemend voorzitter van de kerkeraad van de Gerefor-
meerde kerk, vond in het jeugdgebouw achter de kerk
maandagavond een gemeente-avond plaats. De opkomst
was goed te noemen.

Na een kort welkomstwoord werden achtereenvolgens
de rekeningen en verantwoordingen gedaan van de
kerk, diakonie, zending, jeugdraad, jeugdgebouw, jeugd-
kollekten en evangelisatie over het afgelopen jaar be-
handeld. Al dit cijfermateriaal kon de instemming van
de gemeenteleden wegdragen.
De voorzitter dankte alle medewerkers voor hun ge-
voerde beleid in dienst van de kerk.

De hoofdschotel vormde de causerie van ds. Th. P. van
Belzen, thans door de kerk van Vorden afgestaan als
legerpredikant, over zijn werk als zodanig. Ds. Van
Belzen behandelde uitvoerig zijn arbeid onder de militai-
ren in de kazerne te Vught waardoor de aanwezigen
een igoede kijk kregen van het vaak zo moeilijke werk.

Volgens spreker zijn er in militaire dienst, met uitzon-
dering van de hoofdlegerpredikanten voor de zee-, land-
en luchtmacht, als legerpredikanten in dienst 23 voor
de zeemacht, 83 voor de landmacht en 26 voor de lucht-
macht.

Na de koffiepauze werden een groot aantal vragen op
ds. Van Belzen afgevuurd. Deze werden alle op zeer
duidelijke wijze door hem beantwoord.
Op verzoek van de voorzitter ging ds. Van Belzen voor
in dankgebed.



Ibers
Van 12—18 maart

SUPERMARKT
presenteert:

Ka Ifsle ver worst
400 gram aan stuk

geen 1.69 maar

1.39

Weekend
biskwie

pak 300 gram

van 95 nu 85
QUICK HAZELNOOTPASTEI

van 89 nu 79
Voor de laatste maal
MAGGI GROENTESOEP

3 HALEN 2 BETALEN

CALVE PINDAKAAS
van 134 nu 124

KOFFIEFILTERZAKJES
no. 102 2 pakjes 98

DUYVIS SLAOLIE
fles van 177 157

RINSE APPELSTROOP
beker 69

Sinaas VRUCHTENLIMONADE
2 flessen

JUS D'ORANGE
van 129 nu 99

JOHNSON PLEDGE
van 365 nu

SMARIUS EIERBESCHUIT
3 rol 1O5

nu

AHO
spekulaas

pak 500 gram

98

VENZ CHOCOLADEREPEN

8 stuks van 149 nu 118

VICTORIA PENNYWAFELS

10 stuks van 100 nu 89

VAN SLOOTEN AUTODROP

3 rollen van 81 nu 69

JONKER FRIS AUGURKEN

pot van 143 nu

BAStbGNETTES

kof f iekoekje per pak

Pinda-
rotsjes

nu 200 gram

ROULETTEKOEKEN

15 stuks nu 98

ZWARE
SCHOONMAAKEMMER

plm. 15 liter van 550 nu 4OO

SOEPBALLETJES
2 blikjes nu 119

BLEEKWATER J.Q
plastic bus "^

ELKE TWEEDE BUS 39

tomatensoep

per blik

geen 99 maar

liCt

HAMBURGERS

VARKENSLEVER

VLEESRIBJES

4 HALEN 3 BETALEN

500 gram

500 gram

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN

500 gram

VARKENSFRICANDEAU

500 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET nu

158
178

218

218
GEKOOKT GELDERSE

PAARDEROOKVLEES

HAMWORST

GEKOOKT ONT BIJ TSPEK

200 gram 79

100 gram 75

150 gram 95

150 gram 95

PRACH1 BLOEMKOOL

HANDSINAASAPPE LEN

en
119

y2 kilo 69

2 kg 198

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 45

JONATHAN 2y2 k g 149
in draagtas

Anton Hunink

blik 10 stuks

geen 1 39 maar



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

l RSULA
W. Schütz
T. G. Schütz-Heenink

Doetinchem, 8 maart 1969
Montrealstraat 13

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

ASTBID
Bij het H. Doopsel zal zij de
namen ontvangen van

Astrid Antonia Henrika
H. J. Sueters
H. G. A. Sueters-

Sessink
Anigelique, Mark

Vorden, 6 maan 1969
D 130

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele cadeaus, bloe-
men en gelukwensen die wij
mochten ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest.

G. H. Bloemendaal
J. B. Bloemendaal.

Nijland
Vorden, maart 1969
E 50

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgeh. 53 et per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST
op zondagavond 16 maart
om 7 uur in de Gereform.
kerk. Voorganger ds. Van
der Hoeven, Herv. predik,
wonend te Barchem m.m.v.
het Interkerkelijk Jeugd-
koor. Organist A. de Vries.

GOEDKOPER HONDEN-
BROOD VOOR KENNELS

afname minimaal 25
kg, merk Hols.

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53

Deze week
JONGE KIPPEN
ƒ 2,50 per kilo

Poeliersbedrijf ROSSEL
Telefoon 1283

Gevraagd: Flinke jongen,
die opgeleid wil worden als
meubelstoffeerder. Inlich-
tingen bureau Contact

Vermist: Kortharige kleine
herdershond, donkerbruin
met zwart dek. Wie kan in-
lichtingen geven? Graag bij
H. Riefel, Hekkelerdijk 8,
Warnsveld, tel. 05750-3454

VLOERBEDEKKING:
VINYL OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per m2
voor badkamer, keu-
ken, hal, slaapkamer,
trap, etc.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

KONIJNENFOK-
KORRELS
met antibiotica
KONIJNENMEST.
KORRELS
KONIJNENVOER
KONIJNENVOER.
BAKKEN

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST
op zondagavond 16 maart
om 7 uur in de Gereform.
kerk. Voorganger ds. Van
der Hoeven, Herv. predik,
wonend te Barchem m.m.v.
het Interkerkelijk Jeugd-
koor. Organist A. de Vries.

Te koop: 10 roodbonte nw.-
nielkte koeien, 20-26 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman, telefoon 1287

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST
op zondagavond 16 maart
om 7 uur in de Gereform.
kerk. Voorganger ds. Van
der Hoeven, Herv. predik,
wonend te Barchem m.m.v.
het Interkerkelijk Jeugd-
koor. Organist A. de Vries.

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd: Net dagmeisje.
Mevrouw Wechgelaer Burg.
Galléestraat 16, Vorden

Biedt zich aan: Meisje voor
zaterdags. Brieven onder
no. 50-1 bureau Contact

Te koop aangeboden wegens
bedrijf sophef f ing: l motor-
maaimachine met wals plus
grasvanger merk ATCO
(Engels) goed onderhouden
vaste prijs ƒ 200,—. Te bevr.
G. J. Heuvink, Lochemsew.
10, Warnsveld

Indien mijn horloge gevon-
den (merk Plata), dan kan
de vinder een schakeltje op-
halen van de armband om-
reden ik hier niets meer aan
heb. Yvonne Siebelink. H.K.
van Gelreweg 30

Mede namens wederzijdse ouders hebben

JOOP VAN LIESHOUT
en
MIEP Ml IS

het genoegen kennis te geven van hun voor-
igenomen huwelijk. De voltrekking zal D.V. y
plaatsvinden op woensdag 19 maart a.s. om < ^ >
11.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal voltrokken wor-
den door pastoor P. Strijbos te Gemert en
ds. P. H. Steenhuis te Doetinchem in de St.
Jacobuskerk, Misterstraat, te Winterswijk om
14.00 uur.

Winterswijk, Curacaostraat l
Vorden, Insulindelaan 20
maart 1969

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30 tot
17.00 uur in „'t Wapen van Vorden" (F. Smit)
te Vorden.

Toekomstig adres: Kolibriestraat 4, Ulft.

Dinsdag l april 1969 hopen wij het 75-jarig be-

staan der Vordense Coöp. Zuivelfabriek te her-

denken.

Ter gelegenheid hiervan zal die dag een/ receptie

l worden gehouden in zaal Bakker, Dorpsstraat 24

j l te Vorden, 's middags 2 uur.

Voor het bestuur,

G. W. Winkel, voorzitter
W. H. J. Kornegoor, sekretaris

^6fêfê{^56J^6î ^6i6J^6î ^

Heden overleed, na een langdurig en geduldig ge-
dragen lijden, in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen in haar Heer en Heiland, onze geliefde
zorgzame vrouw en moeder

JOHANNA GERRITDINA DE GREEF
echtgenote van J. Hiddink

in de ouderdom van 60 jaar. ~t

Zij rust in vrede.

G. A. Hiddink en verloofde
H. G. Hiddink en verloofde
A. W. Hiddink en verloofde

Vorden,, 6 maart 1969
Zutphenseweg C 51

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op maan-
dag 10 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

aluminium jaloeziën

Praktisch, duurzaam
en dekoratief

« MET 5 JAAR GARANTIE

Uw officiële dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

S1MCA1000
Vier deuren. Lage prijs. Goedkoop in onderhoud
Verbeterde, uitmuntende wegligging. Blijvend hoge
inruilwaarde.
Nu ook in 'Spécial' uitvoering met top van
146 km. Belt u ons voor een proefrit.

Automobielbedrij f

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 _ Vorden _ Telefoon 1256

School met de Bijbel
Het Hoge 42

die na de zomervakantie (19 augus-
tus) voor het eerst op school hopen
te komen.

De kinderen moeten voor l oktober a.s. de leeftijd
van 6 jaar bereikt hebben.

A. J. ZEEVALKINK
hoofd der school,
telefoon 05752-1317

Aanbieding!

GROTE INHOUD
ZEER LAGE PRIJS

245 LITER KOELKAST kastmodel

ƒ 686,— nu 599,-

200 LITER KOELKAST kastmodel

ƒ 574,- nu 399,-

170 LITER KOELKAST kastmodel

ƒ 510,- nu 369,-

155 LITER KOELKAST tafelmodel

j 375,- nu ,

145 LITER KOELKAST tafelmodel

ƒ 328,- nu 219,-
Volledige garantie (5 jaar). Kwali-
teits merkkoelkasten, gratis thuisbe-
zorgd (zolang er voorraad is).

KOMT U ZE VRIJBLIJVEND ZIEN IN ONZE
SHOWROOM BOVEN DE WINKEL.

DAAR STAAT NOG VEEL MEER WAT U
KAN INTERESSEREN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Deze week weer

SPECIALE
AANBIEDINGEN!

l Itr bessengenever
van 8,10 voor 7,25

l Itr kersenwijn met
brandewijn
van ƒ 3,75 voor 3,25
g-een statiegeld

l Itr zwarte bessen-
wijn met
jonge genever
van ƒ 3,75 voor

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"

Voor al uw
GROENTEZADEN

BLOEMZADEN
GEDROOGDE

KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND
BLOEMPOTTEN

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

F. P. SMIT Telefoon 1391

Het Verf huis
* VERBOUWD
* VERNIEUWD
* VERGROOT

g
o
3.
S"

BEHANG
deze afdeling is 2 x zo groot geworden:

Overzichtelijker en sfeervoller, ook de kollektie is aan-
zienlijk uitgebreid met modieuze aanwinsten van inter-
nationale allure.

Kijken en kiezen is door middel van een draaibare molen
op stalen van 55 x 130 nu veel gemakkelijker geworden.

VERF
komt u maar eens kjjken naar die geweldige verfafde-
ling.

Onbetwist de grootste sortering van Vorden en omge-
ving. Ook voor auto-, tractor, en machinelakken.

DIREKT UIT VOORRAAD !

Ruime parkeergelegenheid

Schildersbedrijf

Uiterweerd
RUURLOSEWEG 35 — TELEFOON 1523

UITNODIGING VOOR DE

Modeshow
op woensdag 19 maart 8 uur n.m,
in zaal Bakker te Vorden

MODE '69 DOOR

SCHOENEN:

Fa Wullink

HOEDEN:

Fa Kroneman-Jörissen

Kaarten è, ƒ 2,50 (inklusief koffie complet) verkrijgbaar by bovenge-
noemde zaken.

250 gram zachte caramels 89 cent
1/2 LITER KOFFIEMELK van 113 cent voor 98 CENT

l GEZINSFLES SLASAUS van 132 cent voor 98 CENT

1 BLIK FIJNE DOPERWTEN van 113 cent voor 98 CENT

100 GRAM CASSELERRIB 98 CENT

Elk 2e pak Spar koffie 50 cent goedkoper
Nu 2 pak 300 cent
2 FLESSEN LIMONADEGAZEUSE van 90 cent voor 79 CENT

l SPAR ONTBIJTKOEK van 89 cent voor 79 CENT

l BLIK SPAR KIPPESOEP van 95 cent voor 85 CENT

5 citroenen slechts 98 cent

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

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg- 41 THefnon 1281

Bezoekt de grote voorjaarsexpositie van vloerbedekking en woningtextiel

Donderdag 13 maart van 18.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 14 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 15 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zondag 16 maart van 14.00 tot 18.00 uur

BETER WONEN
in het nutsgebouw te Vorden

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314



KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorten

Doe-het-zelf-centrum
Hannsen

Makelaars, en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vord<>n
telefoon 1531

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

NOG GEEN RIJBEWIJS?
Direkt opgeven bjj
autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
relefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEREN
voor het mesthok.

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

H.H. Veehouders
Haal een
TEPELBESCHER.
MER
voor uw koeien. Zeer
ideaal.

Zadelmakerij Luimes
Vorden

(Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan)

Voor
ZONWERING
naar

Doe-het-zelf Centrum
Hannsen

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, VelswtJk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wy u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

MEISJE, WIL JE GRAAG
MODIEUZE KLEDING
MAKEN, OF DIT LEREN ?

Kom eens inlichtingen
vragen.

Confectiebedrijf
D. J. LAMMERS
Vorden, telefoon 1971

H.H. doe-het-zelvers
Wij maken voor u
KOZIJNEN
in elke gewenste
maat.
BINNEDEUR.
KOZIJNEN
zijn in voorraad.
Tevens leveren wij
alle soorten

BOUWMATERIALEN
Vraagt vrijblijvend
advies

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Retexturing-bedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het chem. reinigen van re-
genkleding.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
me j. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Vast tapijt? Wij hebben voor elke kamer,
voor elk doel en voor elke beurs het
ideale Hatéma tapijt In tal van dessins
en kleuren. Allemaal met een lange
levensduur en eenvoudig in onderhoud.
En...alleen bij Hatéma verzekert U zich
van een unieke service en zekerheidbiedt unieke voordelen

Komt U vandaag of morgen eens bij ons langs en overtuig Uzelf van de unieke voordelen
U zult er geen spijt van hebben!

7 KOLOM x 70 MM T68-3

En wij leveren u

20 kleuren DIREKT
uit voorraad

voor naar

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 0,70
Pekelvlees 150 gram 1,05

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,00

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60

Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt

KIES UIT ONZE RIJK GESCHA-
KEERDE KOLLEKTIE WOONVI-
SIEMEUBELEN.

• GROTE SORTERING

• 100 PROCENT KWALITEIT EN

voordelig
in prijs!

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

OOK AL KOOPT TT NIET
TERSTOND,

KOM VRIJ BINNEN EN KIJK
ROND

Bij contante aankoop van een stofzuiger uit ons
programma geven wij 50 GULDEN terug voor uw
oude apparaat.
Deze aanbieding is SLECHTS TIJDELIJK

b.ï. PHILIPS draaitop

inruil

U betaalt slechts

159-
50.-

109.-
DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36

Beeld enToon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050
VOORST Emperweg68 Tel:(05758) 392

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

A .s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l —
VIOS l (Beltrum)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

WAT
DENK JIJ ER VAN.
Wanneer . . .
• je een meisje bent zonder echte kantooropleiding,

maar wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je
's zaterdags vry bent,

• je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat
moet worden uitgevoerd,

0 je graag aan de administratieve uitvoering van or-
ders wilt meehelpen, zodat het ook van jou afhangt
of de klanten tevreden

je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige
sfeer heerst, met nog 10 of 12 andere meisjes zulk
werk te doen,

je goed wilt verdienen en gratis een degelijke oplei-
ding wilt krijgen,

dan

IS DIT IETS VOOR JOU
want Reesink heeft zo'n baan voor je.

We willen je hier graag meer over vertellen; te:

VORDEN op vrijdagavond 14 maart van 7.00 - 8.00 uur in café Eskes,
Dorpsstraat 42.

HENGELO (GLD) op vrijdagavond 14 maart van 8.15 . 9.00 uur in „Con-
cordia", Raadhuisstraat 36.

RUURLO op vrijdagavond 14 maart van 7.00 - 8.00 uur in hotel „de Luifel",
Dorpsstraat 11.

LOCHEM op vrydagavond 14 maart van 8.15 - 9.00 u. in „de Hooiplukker".

ZUTPHEN dagelijks tussen 8.15 en 17.15 uur op ons kantoor Havenstraat
7, alsmede

's MAANDAGSAVONDS tussen 7 en 8 uur, ook op ons kantoor.

R E E S I N K
Havenstraat 7 . ZUTPHEN

N.B. Je kunt ook telefonisch kontakt opnemen:
05750-5551 toestel 353.

OF WANNEER JE ONDERSTAANDE STROOK
INVULT, DAN HOOR JE NADER VAN ONS.

Aan H. J. REESINK & CO. N.V., ZUTPHEN, Havenstraat 7

Ondergetekende (inaam en adres invullen)

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over de mogelijkheden om in uw
bedrijf te komen werken. Zij verzoekt een afspraak te maken voor een
bezoek 's avonds bij u op kantoor/bij haar thuis *)

') s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.



30e jaargang no 50

blad Contact
Donderdag 13 maart 1969

Laatste vergadering 'Ringelenbergfonds'

De laatste vergadering van het bestuur van het zgn.
„Ringelenberigfonds". Het vermogen van dit fonds werd
in de 150 jaar van haar bestaan 'gevormd door vrijwilli-

ge giften van partikuliren. Het is nu, door onze Neder-
landse regering, i.v.m. de Algemene Bijstandswet, ge-
nationaliseerd.

De Graafschaprijders
Bij de zaterdag in Neede gehouden betrouwbaarheids-
rit werd door de Vordense motorclub met dertien rijders
deelgenomen. Deze rit, over een afstand van 185 km,
was goed georganiseerd en telde bovendien mee voor
het landelijk kampioenschap.
Het team van „De Graafschaprijders" bestond ditmaal
uit Jan Lenselink, Dick Pardijs en Jan Oosterink. Len-
selink en Pardijs beëindigden de rit met O strafpunten,
terwijl Oosterink uitviel. Dit betekende 500 strafpunten
maar desondanks werd het Vordense team toch nog
tweede.
„De Graafschaprijders" nam deze middag voor het eerst
deel met een seniorenteam dat bestond uit de rijders W.
Veenstra, P. Bergsma en F. Jansen. Deze rijders deden,
het bijzonder goed en eindigden op de eerste plaats met
O strafpunten.
Individueel kwamen de leden van „De Graafschaprij-
ders" tot de volgende resultaten: W. Bielderman O straf,
punten; J. Broekhof O strafpunten; T. Eggink O straf-
punten en H. Hoftijzer l strafpunt.
Zaterdag 15 maart neemt een Vordens team deel aan de
betrouwbaarheidswedstrijd in Marum (Friesland) terwijl
29 maart wordt deelgenomen aan de Overijsselrit die
wordt georganiseerd door de motorclub uit Holten.

„De Graafschaprijders" organiseerde zondagmiddag een
oriënteringsrit over een afstand van ca 50 km. De rit
die was uitgezet door de heren Wolsheimer en Klein
Brinke, voerde de ruim vijftig deelnemerö(sters) geheel
door de omgeving van Vorden. Start en finish waren bij
café Schoenaker, waar de heer H. Klein Brinke na af-
loop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. D. J. Denneboom, Deventer, 16 straf-
punten; 2. G. J. van Ark, Vorden, 35 strafpunten; 3. W.

D. Wisselink, Halle, 41 strafpunten; 4. H. J. Schutte,
Barchem, 70 strafpunten; 4. D. C. Onstenik, Vorden, 82
strafpunten.
Auto's B-klasse (eigen leden): 1. E. Wijers, Doetin-
chem, 65 strafpunten; 2. B. Regelink, Vorden, 70 straf-
punten; 3. G. te Veldhuis, Vorden, 95 strafpunten; 4. B.
Memelink, Vorden, 127 strafpunten.
Bromfietsen: 1. G. Brandenbarg, Vorden, 27 strafpunten;
2. G. J. Faber, Zutphen, 72 strafpunten.
Motoren: 1. H. Oolbekkink, Holten, 106 strafpunten,.
A.s. zaterdag 15 maart organiseert „De Graafschaprij-
ders" een dropping met na afloop snert eten in het troep-
huis van de David I Alford

Zaterdag trok een gezelschap van „De Graaf schap rij-
ders" naar Doorn om daar de welverdiende hulde in
ontvangst te nemen ter gelegenheid van het behalen van
het kampioenschap van Nederland (oriënteringsritten).
Aanwezig waren de rijders J^BL Bakker, W. Hendriks
en D. J. Rouwenhorst met dwPfaartlezens W. Rouwen-
horst en echtgenote, mevrouw Rouwenhorst, J. van Ark.
De heren H. A. Wolsheimer en H. G. Klein Brinke, die
eveneens deel uitmaken van het team, konden evenals
kaartlezer C. Kerkziek door omstandigheden niet bij de-
ze huldiging aanwezig zijn.

Nadat er 's morgens in Doorn allereerst was vergaderd
over de LCC-ritten, vond 's middags de officiële huldi-
ging plaats. Uit handen van de voorzitter van de LCC-
kommissie mocht het team van „De Graafschaprijders"
een fraaie beker in ontvangst nemen, terwijl er voor de
rijders een persoonlijke herinnering was in de vorm van
een plaquette. De voorzitter van de afdeling Gelderland
t.w. de heer Van Dongen uit Zutphen, was eveneens bij
deze huldiging aanwezig.

\mm
ZONDAGVOETBAL

DVOA I Vorden I
Nu de moeilijkheden rondom Vorden I, wat betreft de
begeleiding etc., opgelost zijn en Hendriksen door zijn
medespelers tot aanvoerder is gekozen, zijn de geel-
zwarten vol enthousiasme aan hun wedstrijd tegen DV
OA begonnen.

Ondanks de grote ijver die de Vordenaren aan de dag
legden, slaagden zij er niet in de nederlaag te ontlopen,
al dient hierbij vermeld te worden dat Vrouwe Fortuna
deze middag beslist op de hand van de thuisclub was.
De wedstrijd stond qua spel op een redelijk peil. Na
tien minuten kwam de bal uit een voorzet van rechts
voor de voeten van Ruiterkamp, die te zacht op doelman
Berkelder terugspeelde waardoor linksbinnen Palings
gemakkelijk kon scoren l—0. Drie minuten later werd
het door dezelfde speler 2—0. Vijf minuten voor de rust
verkleinde Jansen na een prachtige pass van aanvoerder
Hendriksen de achterstand tot 2—1.

Na een kwartier spelen in de tweede helft omspeelde
Nijenhuis de DVOA-achterhoede 2—2. Uit een van de
zeer gevaarlijke door linksbuiten Geerlings genomen
corners, kopte midvoor Jansen de stand naar 3—2. Een
indirekte vrije schop voor het doel van Vorden werd in-
geschoten*, Berkelder redde fraai, waarna Hendriksen
hands maakte. Uit de toegekende strafschop schoot
Geerlings raak 4—2. Even later opnieuw een strafschop
voor DVOA, doch nu stopte Berkelder de penalty. De
bezoekers gaven zich nog niet gewonnen en het was
Nijenhuis die uit een corner van Jansen achterwaarts
raak kopte 4—3. Bij een DVOA-aanval raakte Hendriks
de bal kwijt aan Geerlings waarna uit diens voorzet de
volkomen vrijstaande rechtsbuiten Beerthuizen de stand
naar 5—3 kopte. Tien minuten voor tijd werd het nog
5—4 na een voortreffelijke solo van Nijenhuis.

Vorden II - - Sp. Lochem II
In een niet al te best gespeelde wedstrijd heeft Lochem
de thuisclub een verdiende 0—3 nederlaag toegebracht.
De bezoekers waren over alle linies de betere ploeg en
hadden vrijwel de gehele wedstrijd een veldmeerderheid.
De voorhoede van Vorden, bracht er deze middag niet
veel van terecht en schiep zich slechts sporadisch een
kans. Het eerste half uur was Lochem wel veelal in de
aanval doch moeilijk kreeg doelman Golstein het in deze
periode niet. Lochem nam uiteindelijk de leiding toen de
rechtsbuiten via de handen van Golstein scoorde O—1.
Een minuut later was het opnieuw raak. Door een mis-
ser in de Vordense voorhoede verscheen de rechtsbin-
nen vrij voor doel en hij maakte geen fout O—2. De
Lochemse keeper had het aan de andere kant zeer ge-
makkelijk.

In de tweede helft opnieuw een iets meer aanvallend
Lochem. Na 20 minuten liepen de bezoekers d.m.v. de
linksbinnen uit tot O—3. Aan de andere kant liep de
Vordense voorhoede verschillende malen in de goed door
de Lochemers opgezette buitenspelval. In de resterende
minuten verzuimden de bezoekers de voorsprong te
vergroten, hierbij dient vermeld te worden dat doelman
Golstein op fraaie wijze zijn doel verdedigde.

Vorden III — Be Quick IV
De derde uitgave van Vorden heeft de kans op het kam-
pioenschap weten te behouden door in een. goed ge-
speelde wedstrijd met 7—l van Be Quick te winnen.
Bij Vorden stak Golstein in een produktieve bui. Na tien
minuten was het deze speler die met een fraaie omhaal

het eerste doelpunt liet aantekenen 1—0. Halverwege
de eerste helft was het opnieuw Golstein die raak schoot.

Vlak voor rust werd het 3—O door een doelpunt van
Stegeman.
In de twede helft passeerde Klein Brinke enkele spelers
om vervolgens de stand op 4—O te brengen. Op vrijwel
identieke wijze scoorde Golstein het vijfde doelpunt
waarna Klein Brinke het halve dozijn vol maakte. Na-
dat de uitstekende doelman Bannink gepasseerd werd
door een schot van de Zutphenise midvoor, bepaalde Gol-
stein vlak voor tijd de stand uit een pass van Nieuwen-
huis op 7—1.

AZC VI — Vorden IV
De Vordenaren behaalden tegen AZC een verdiende
overwinning. De gehele wedstrijd waren de bezoekers
sterker die er na 15 minuten in slaagden de stand op
O l te brengen door een doelpunt van Holsbeke. Nadat
de thuisclub de gelijkmaker had laten aantekenen, niam
Vorden een hoekschop door Zweverink. De hoog voor
doel geplaatste bal werd door Hoevers ingekopt l—2.
Zweverink verzuimde de voorsprong te vergroten door
een penalty te missen. Holsbeke bracht de ruststand op
l—3 waarna dezelfde speler halverwege de tweede helft
de eindstand op l—4 bepaalde.

Markelo III — Ratti I
Ratti's eerste dat al enige weken bovenaan staat in haar
afdeling, heeft zondagmiddag twee belangrijke puntjes
binnengehaald door de uitwedstrijd teigen Markelo III
met l—7 te winnen.
In de eerste helft was het spel matig, waarbij de groen-
witten met de wind tegen geen kans kregen om de
hechte defensie van Markelo te doorbreken. Wel kon
Lichtenberg vanuit een corner nog een hard schot op
het doel lossen, maar dit had geen resultaat. Ook bij de
thuisclub bleek de voorhoede machteloos en niet in
staat doelpunten te maken, doordat de Ratti-verdediging
een onoverkomelijk sruikelblok vormde. De rust ging
dan ook in met een O—O stand.

Na de hervatting kreeg Ratti een licht overwicht en
probeerde de Markelose verdediging onder druk te zet-
ten. Een der Markelose spelers maakte tijdens een
schermutseling voor zijn doel hands waarna Haverkamp
de toegestane strafschop feilloos benutte O—1. De bal
was nauwlijks afgetrapt of midvoor Jansen knalde de
bal naar voren waarbij Lichtenberg in laatste instantie
zijn harde schot beloond zag O—2. Ratti's rechtsbuiteni
had bijna de stand op O—3 gebracht maar zijn schot
stuitte via de binnenkant van de paal het veld in. Links-
buiten Bijen bracht met e^kchuiver vanaf de zestien-
meterlijn hierna de stand op O—3, waarna Lichtenberg
vanaf de zijlijn een hoge bal voorzette die onhoudbaar
voor de keeper bleek O—4. Een kombinatie tussen Bijen
en Lichtenberg werd door laatstgenoemde met een fraai
doelpunt afgerond O—5. Een nonchalant wegwerken in
de achterhoede kostte Ra]^«ierna een tegenpunt l—5
waarna» Lichtenberg, die cKe middag goed op dreef
was, voor l—6 zorgde. Vlak voor tijd kon Bijeni, na
enkele tegenstanders handig te zijn gepasseerd, de
eindstand op l—7 brengen.

lente komt!

Baakse Boys II - Ratti II
Ratti II kreeg in Baak een kleine l—O nederlaag te
inkasseren tegen de reserves van Baakse Boys. Gezien
het feit dat Ratti met twee nivallers speelde en met
tien man verscheen, was dit resultaat niet slecht. In de
eerste helft lukte het geen van beide ploegen te scoren
al kon Ratti praktisch niet in de aanval gaan omdat
de verdediging alle bijstand vroeg.

Na de thee gelukte het de Boys het enige winnende
doelpunt te scoren. Een over links genomen hoekschop
belandde via de lat bij de Baakse middenvoor die van
dichtbij gemakkelijk kon inschieten l—0. Ratti pro-
beerde nog een gelijkspel uit het vuur te slepen maar
zowel het schot van Takkenkamp in het zijnet als de
fraaie kopbal van Horsting hadden geen sukses.

Ratti III - - Keyenb. Boys III
In eigen home verloor Ratti II met flinke cijfers (l—5)

van het bezoekende Keyenburgse Boys Hl. De thuisclub
speelde met de wind in de rug, maar de gasten namen
het initiatief in handen. Nadat Hoebink enkele malen
zijn doel van een doorboring had gered, gelukte het
linksbuiten, Wolters om de score voor de Boys te ope-
nen O—1. Ratti antwoordde niet felle tegenaanvallen
maar men hield het spel te kort waardoor de gasten
steeds op tijd konden ingrijpen. Na een half uur was het
weer de Keyenburgse linksbuiten die met eerMage bal
scoorde O—2. Enkele minuten voor rust wist Ratti een
doorbraak te forceren en wist de snel sprintende mid-
voor Roelvink handig langs de uitgelopen doelman de
stand op l—2 te brengen.
Na de thee kregen de Boys een grote veldmeerderheid
en wisten zij dit ook in doelpunten uit te drukken. Nog
driemaal moest Hoebink in het net duiken waardoor de
eindstand l—5 in het voordeel der gasten werd.

ZATEKDAGVOETBAL

Ratti II - - Deeskensveld I
De Ratti-reserves afdeling zaterdag kregen het in eigen
huis zwaar te verduren tegen een der koplopers in hun
afdeling t.w. Deeskensveld I, welke met een l—5 over-
winning weer huiswaarts keerde.
De bezoekers konden al vrij spoedig de leiding nemen
maar dankzij een fraai doelpunt van de voet van mid-
voor Huizinga werd de balans weer in evenwicht ge-
bracht. De gasten bleven hierna opdringen en slaagden
er in om de Ratti-doeiman nog voor de rust voor de
tweede maal te passeren l—2.
Na de hervatting bleef Deeskensveld sterk in de aan-
val en schiepen zij zich herhaaldelijk mooie scorings-
kansen. Doelman Groot Enzerink moest nog driemaal
zwichten waardoor de eindstand op l—5 werd bepaald.

Voetbalprogramma
Het programma voor de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor het a.s. weekend als volgt uit:
Vorden I—Vios I; Longa H—Vorden II; SHE Hl—Vor-
den IV; Hercules BI—Vorden BI; Zutphania B2—Vor-
den B2; Vorden Cl—De Hoven Cl; Vorden C2—Wil-
helmina SSS C3.

Het programma voor de s.v. Ratti luidt als volgt:
Bax V—Ratti II; Ratti III—Pax IV; Ratti Al—Soci Al;
Hercules Cl—Ratti Cl.

WATERPOL.O

Vorden I - - De IJssel II (heren)
Een voor de tweede achtereenvolgende maal met enkele
invallers uitkomend Vorden I heeft voor de winterkom-
petitie van het distrikt Twente—IJsselstreek zaterdag-
avond in het Sportffondsenbad te Deventer met de rake
cijfers 2—9 verloren van De IJssel II.

De Deventernareni waren deze avond goed op dreef en
wisten met snel uitgevoerde aanvallen de Vordense de-
fensie dikwijls voor onoplosbare problemen te stellen.
Bij snelle doorbraken gelukte het achtereenvolgens de
midvoor en rechtsvoor van De IJssel al spoedig de stand
op O—2 te brengen. Bij Vorden moest het gevaar meestal
komen van de in zijn eentje opererende midvoor Ver-
stoep die het vizier echter in deze wedstrijd niet goed
had gesteld. Nog voor de rust werd aan de andere
kant doelman Oudsen, die overigens in goede vorm
stak, tweemaal gepasseerd.

In de tweede helft opnieuw een beter spelende Deventer
ploeg. Uit een pass van Holsbeke kwam de bal bij Ver-
stoep, uit diens inzet haalde de Deventer doelman de
bal door het doel hetgeen l—4 betekende. Met een af-
standsschot werd het hierna l—5, waarna de thuisclub
snel uitliep tot l—7. Aan de andere kant schoot Verstoep
tegen de lat.' Even later was het dan toch raak toen
Verstoep uit een pass van Parmentier wel de roos trof
2—7. Dit was tevens het laatste feit van de Vordenaren
die in de laatste minuten nog toe moesten zien hoe de
eindstand 2—9 werd berikt.

Vorden I - - De IJsselmeeuwen I
Deze geilijkopgaande wedstrijd is door de gelukkigste
ploeg, in dit geval De IJsselmeeuwen, met 2—3 gewon-
nen. In de eerste helft kregen de Vordense speelsters
niet veel kans, aanvallend tenminste. Bij de Zutphense
dames moest het gevaar komen van de snelle mevrouw
Helmsing. Door haar toedoen slaagde De IJsselmeeuwen
er in bij de rust een O—2 voorsprong te nemen, dankzij
goed profiteren van enkele dekkingsfouten in de Vor-
dense achterhoede.

In de tweede helft kwamen de Vordense dames flink op-
zetten. Na enkele ogenblikken was het Jet Smit die er
in slaagde de achterstand tot l—2 te verkleinen,. Toen
het er naar uitzag dat de gelijkmaker spoedig geboren
zou worden, viel aan de andere kant plotseling een doel-
punt toen Marijke Schuppers de bal door het doel haal-
de l—3. Vorden liet zich hierdoor niet ontmoedigen en
na een goede kombinatie tussen Truus Oonk en Jet
Smit kwam de bal bij Gerrie Smit die echter voor open
doel miste. Even later herstelde zij zich en bracht zij de
stand op 2—3. Wat Vorden hierna ook probeerde, in de
stand kwam geen verandering meer.

Revanche voor waterpoloërs ?
Het eerste zevental van de Vordense zwemclub gaat a.s.
zaterdagavond naar Deventer om daar te trachten re-
vanche te nemen van de vorige week tegen De IJssel II
geleden nederlaag. Dit betekent voor Vorden de voor-
laatste wedstrijd voor de winterkompetitie. Op 29 maart
rest alleen nog de in Enschede te spelen wedstrijd te-
gen Piranha.

De heren II van Vorden spelen zaterdagavond in het
Sportfondsenbad te Apeldoorn tegen OKK I uit Eer-
beek. Dit is een wedstrijd voor de winter/zomerkompeti-
üe.



HET IS GEEN NEP . . .

flitsen bij daglicht
maakt uw foto's beter !

Bij het zien van deze twee foto's is de eerste reaktie van menig foto-ama-
teur: „Dat is nep . . . ze hebben dezelfde foto twee keer afgedrukt; één
keer licht en één keer donker".

Maar als u de opnamen echt goed bekijkt, ziet u wel beter. Bij de ene
opname werd gebruik gemaakt van een extra vleugje flitslicht . . .

Dat vleugje flitslicht, afkomstig van het kleinste type flitslamp, verhel-
derde de schaduwen zodanig dat deze niet meer zo roeterig op de prent
staan.

Op onze voorjaarsexpositie

'Beter Wonen'
kunt u meer dan

60 karpetten
in prachtige dessins, kleuren en
kwaliteiten bewonderen.

Wij hebben zelfs speciale
expositie-aanbiedingen in
karpetten

Uw adres, ook voor karpetten

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14

Wat is ml. het geval?

Juist bij felle zon zijn de schaduwen extra donker. Vooral waar het por-
tretjes betreft is dit minder prettig; de gezichten worden onherkenbaar.
Kijkt u nog maar even naar het gezichtje van het meisje rechts op foto 1.
Is het voor normale zwart-wit foto's vaak goed om een zgn. invulflitsje
te gebruiken, bij kleurenfilm is het nog veel beter. In de schaduwen worden
kleurenfoto's vaak wat blauw of purperachtig. Dit is in feite niets anders
dan een zekere weerschijn van de blauwe lucht, die gehoorzaam door de
kleurenfilm wordt geregistreerd. Om dat ietwat overdreven blauw in de
schaduwen weg te werken, doen de er het beste aan daar wat extra
zonlicht te laten schijnen. Een gewoon blauw flitslampje geeft een licht -
soort af, die nauwkeurig overeenkomt met het normale zonlicht. Dit flitsje
brengt evenwicht in de lichtverhouding en uw dia is stralend en helder.

Heus, het is geen gekkenwerk als u oude fötorotten met een flitser over
het zonnige strand ziet gaan.

Nieuw
Een nieuw broodsoort?

Ja!
TARVO WIT BROOD
ES GEHEEL NIEUW !
DE SMAAK IS BIJZONDER GOED
EN U BLIJFT ER SLANK BIJ !

SCI H i Hl N K HAKT I i KT

DAGELIJKS VOOR U

Te koop gevraagd: Man-
gels. G. Vliem „de Eerste-
ling" Vorden

Voor goede
rijwiclreparatie naar:

RLIWIELBEDBIJF
TRAGTEB

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

Wapen, en sporthandel

Martens

REKTBFIKATIE

In de advertentie van de fa Albers supermarkt
staat in een deel der oplaag bovenaan de pag.
vermeld: „Kalfsleverworst 400 gram aan een
stuk, geen 1,69 maar 1,39". Dit moet echter zijn:
500 GRAM. Red.

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Verloren: Wieldop van NSU
auto. Terug te bezorgen bij
H. K. van Gelreweg 37 te
Vorden.

SILVESTER BRENGT
SFEER IN UW HUIS

SILVESTERTAPIJT BRENGT U
EEN ZEER RUIME KEUS IN

uitvoering, dessin en
kleur
EN . . , DE PRIJZEN ZIJN ZODA-
NIG DAT U DE GEWENSTE
SFEER IN OVEREENSTEMMING
MET UW PORTEMONNEE KUNT
BRENGEN.

DE VOLLEDIGE STALEN
KOLLEKTIE HEBBEN WIJ TER
UWER BESCHIKKING

Voor Silvestertapijt naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DAMMEN

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge kompetitie van de Vordense dam-
club DCV deed zich vrijdagavond een verrassing van de
bovenste plank voor. De onbetwiste kampioen Nijenhuis
moest nl. een afgebroken partij uitspelen tegen Wassink.
De jeugdige Wassink kwam bijzonder goed voor de dag
en wist de partij in zijn voordeel te beëindigen.

Verder werden voor de onderlinge kompetitie de vol-
gende wedstrijden gespeeld:

Van Dijk—Tr Beest l—1; Esselink—Offereins 2—0;
Wesselink—Roozendaal 2—0; Oukes—Klein Kranenbarg
O—2; Hulstijn—Heuvink l—1; Wassink—Breuker l—1;
Wansink—Sloetjes 2—0; Nijenhuis—Wiersma 2—0;
Geerken—Wentink 2—0.

Ondanks zijn misstap staat Nijenhuis in groep A nog
fraai bovenaan met 28 punten uit 18 partijen; Breuker
bezet de tweede plaats met 18 punten uit 13 partijen;
A. Wassink bezet met 17 uit 15 de derde plaas, terwijl
Klein Kranenbarg de vierde plaats inneemt met 17 pun-
ten uit 16 partijen..

Doordat Heuvink niet verder kwam dan remise, heeft
in groep B thans Dimmendaal de leiding met 21 punten
uit 13 partijen. Heuvink is tweede met 20 uit 13; Hoe-
nink derde met 19 punten uit 16 partijen en Esselink
vierde met 17 punten uit 14 partijen.

VOLLEYBAL,

Sukses voor heren van Dash
In de Zutphense Hanzehal zorgden de Vordense heren
van Dash I voor een komplete verrassing door koploper

WW uit Warnsveld met 3—l te kloppen. De Vordena-
ren konden hierdoor WW naar de derde plaats ver-
wijzen en, kunnen, bij een eventuele overwinning op lei-
der Hercules II uit Zutphen nog gelijk bovenaan komen,
waardoor er een beslissingswedstrijd om de bovenste
plaats zal moeten worden gespeeld.

In de wedstrijd tegen WW was de eerste set voor Dash
(15—11), maar WW sloeg terug en won met 13—15,
waarna de Dash-heren met 15—2 en 15—6 aan alle on-
zekerheid een einde maakten.

In de 2e klas dames waarin Dash I en II spelen, is de
eerste kampioenstitel bekend geworden; Set Up IV uit
Zutphen hees de kampioensvlag door een mooie 3—O
zege op Volgo I uit Gorssel.

Dash I leverde hier een ware veldslag tegen de Bruvoc-
reserves uit Brummen, waarbij de puntjes uiteindelijk
werden verdeeld 2 - 2 (setstanden 7—15, 15—10, 9—15
en 16—14).

De Dash-reserves speelden twee wedstrijden. Tegen Wil-
helmina IV uit Zutphen werd een verdienstelijk 2—2
gelijkspel behaald (8—15, 15—8, 12—15 en 15—6)
maar tegen de Bruvoc-reserves moest men met 3—l
het hoofd buigen (13—15, 15—3, 15—9 en 15—8).

Met nog slechts een wedstrijd te spelen kunnen de Vor-
dense dames (Dash I) zich prima op de tweede plaats
handhaven. De stand is hier: 1. Set Up IV 13—25; 2.
Dash I 13—22; 3. Bruvoc H 11—14; 4. Volgo I 12—13;
5. Wilhelmina IV 12—10; 6. Set Up V 13—10; 7. Dash II
13—5; 8. Volgo II 13—1.

De stand bij de heren is: 1. Hercules II 17—23; 2. Dash
I 15—26; 3. WW 16—25; 4. Wilhelmina Hl 15—19; 5.
DKE I 14—13; 6. Set Up IV 16—13; 7. Hercules III
16—12; 8. Wilhelmina II 15—8; 9. Volgo I 15>—5; 10.
Volgo II 16—1.

DE MOOISTE KOLLEKTIE

SCHOENEN EN
TASSEN
VINDT U BIJ

„HET SCHOENENHUIS"

Leuke beige en blauwe tasjes, leuk in
kombinatie met onze voorjaar.s-
schoenen.

KOM EENS VRIJBLIJVEND ONZE

KOMBINATIE

Hush-Puppiesschoen
en Hush-Puppiestas
AANPASSEN

JANSEN

Dorpsstraat 34 - Vorden

BILJARTEN

Biljartkampioenschap

In café Schoonzicht in De Hoven worden a.s. vrijdag
21, zaterdag 22 en zondag 23 maart de biljartkampioen-
schappen driebanden gehouden, uitgaande van het dis-
trikt Zutphen en Omstreken. Het beloven spannende
wedstrijden te worden.

Vordense biljarters verloren

Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT
stelde deze week wel erg teleur door de uitwedstrijd Le-
gen De Plikaan I met 7—O te verliezen. De individuele
uitslagen waren: H. Eikelboom 128 (128)—J. Klein
Hekkelder 279 (187); J. Lievers 121 (121)—H. Zieve-
rink 114 (112); H. Jebbink 88 (88) H. Meyerman 95
(52). Klein Hekkelder bracht het in deze ontmoeting tot
een hoogste serie van 56 caramboles.

KOT II deed het al niet veel beter al slaagde Remmers
er in de ontmoeting tegen DLS II in de eer te redden
zodat hot uiteindelijk een 2—5 nederlaag werd. De L;C
detailleerde uitslagen waren: W. Pardijs 220 (102)
J. Bosman 174 (174); J. Wijnbergen 121 (80)—A. Lauck-
hart 141 (141); W. Remmers 95 (95)—G. ten Have 121
(96). Bosman bracht het tot een hoogste serie van 61
caramboles.

De verdere uitslagen in klasse Cl waren: DLS I—De
Poorte I 3 4 ; De Pauw I—Voorst I 2—5; De Kroon I
—De Pauw I 5 2. Hoogste serie J. W. Wi-.mTS van
DLS I nl. 105 caramboles. De .stand luidt monuMitcH
1. DLS I 16—68; 2. Pelikaan I 15—65; 3. DLS II 16—63;
4. Poorte I 15 60; 5. Voorst I 15 57; 6. KOT I 16 :>7;
7. Pauw II 15—51; 8. Kroon I 15—50; 9. KOT II 16—48;
10. Voorst II 15—47; 11. Pauw I 16—29.

In klasse C2 werd slechts een wedstrijd gespeeld nl.
Carambole I—Voorst III 9 - 0 . De stand luidt: 1. Poorte
II 13—71; 2. Carambole I 14—70; 3. KOT III 13—67; 4.
Pauw III 13—47; 5. Voorst III 13—40.

In klasse C3 leed KOT IV in de uitwedstrijd tegen de
Lindeboom I een 7—2 nederlaag. Hier waren, de indi-
viduele uitslagen: C. Eikelboom 77 (77)—B. v. d. Straa-
ten 77 (40) ; K. J. Franken 77 (77)—W. Seesink 69
(35); J. Franken 69 (69)—G. van Hunen 62 (22) ; H.
Denkers 62 (47)—H. Eggink 62 (62). K. J. Franken
bracht het tot een hoogste serie van 20 caramboles. De
overige uitslagen waren: Pelikaan II—Lindeboom II 8

1 ; Kroon II--de Pauw IV 7 2. De stand luidt hier:

1. DLS III 16-95; 2. Lindeboom I 17—95; 3. Pelikaan
II 17-94; 4. Kroon II 17 92; 5. Poorte III 16--86; 6.
Pauw IV 17—57; 7. KOT IV 17—43; 8. Lindeboom II
17—41.

Het vijfde viertal van KOT kon het evenmin bolwerken
en verloor thuis met 2—7 van de Poorte IV. De indivi-
duele uitslagen waren: J. Stapper 62 (47)—Geerlings
53 (5(3); A. J. Boers 53 (53)—Kalf 53 (24); G. Sleuring
44 (35)—Vermeulen 44 (44); J. Vriezekolk 44 (34)—
Wisseborn 44 (44) . Verdere uitslagen waren: Voorst IV
—DLS IV 5—4; Carambole II—Pelikaan III 4—5; DLS
IV—Pauw V 4—5; Pauw V—Voorst V 2—7; de Kroon
III—Lindeboom IV 9—0. De stand luidt hier: 1. Kroon
IH 15—95; 2. Lindeboom III 16—83; 3. Voorst IV 15—
80; 4. DLS IV 16—79; 5. KOT V 16—74; 6. Carambole
II 16—70; 7. Poorte IV 16—67; 8. Voorst V 17—65; 9.
Pelkiaan UI 16—63; 10. Pauw V 15—60; 11. Lindeboom
IV 16—43.

Speel sportief !

Hush Puppies - Fa Jansen 't Schoenenhuis - Vorden



HALLO MENEER DE UIL
WAAR BRENGT U ONS NAAR TOE

NEE NEE . . . NIET NAAR HET BEKENDE

FABELT JESLAND MAAR NAAR DE GROTE (U

TOCH OOK BEKENDE)

Voorjaarsexpositie
'Beter Wonen
IN HET NUTSGEBOUW TE VORDEN

Openingstijden :
Donderdag 13 maart van 18.00 tot 22.00 uur
Vrydag 14 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 15 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zondag 16 maart van 14.00 tot 18.00 uur

l LOOPT I ) \N IN HET SPROOKJESLAND VAN

ti TAPIJTEN

ti KARPETTEN

ti GORDIJNSTOFFEN

iï VITRAGE

# en ander WONINGTEXTIEL

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

GEMS METAALWERKEN N.V.
VORDEN — ZUTPHENSEWEG 1-11

heeft plaats voor:

A Prima ongeschoolde kracht
voor diverse werkzaamheden.

B Bodemperser

C Elektrisch lassers

D Jonge krachten
die gratis opgeleid willen worden tot NVL-elek-
itrisch lasser, argon-arc-lasser, bankwerker of ko-
perslager.

Sollicitaties aan bovengenoemd adres aai.b. met vermelding van de funkties
A, B, C of D. 's Zaterdags eventueel bij de personeelschef aan huis: Zutphense-
weg 65, Vorden (na telefonische afspraak) 05752-1549.

&*rs GEKNIPT! '

Donderdag

Speklappen

Vrijdag en zaterdag

Speklappen
Runderlappen
Verse worst

500 gram 1,60

500 gram 1,60
500 gram 2,90
500 gram 2,75

Voor de boterham

Tongeworst 150 gram 0,93
Pekel vlees 150 gram 0,93
Boerenmetworst 150 gram 0,90
Boterhamworst 150 gram 0,60

Kant en klaar nasi of bami, wat een gemak
en met veel vlees er in. Probeert u het eens

Vt ijdag en zaterdag
bij 500 gram 100 GRAM GRATIS

'sWOENDAGS NA HALF EEN GESLOTEN

Rund- en vaRtensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

HOEFIJZER
iry

adidas
met de

voetbalschoen
der kampioenen

Wapen- en sporthandel

Martens
altrr/s doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden . Telefoon 05752-1272

RUIME PECHTASSEN
pracht cadeau, kosten overal 9,60

alleen deze week 6,25
zolang de voorraad strekt.

Garage TRAGTER

Mode
voorjaar 1969

Keurkollektie Oxford
en Groninger stijl-
groepkostuums

Terlenka regenjassen

Kolberts

Blazers

Pantalons

KOMT U VRIJBLIJVEND OOK EENS EVEN
KIJKEN

RAAOHUISSTR.. VORDEN

Wanneer u meent dat uw kind in
aanmerking komt voor uitzending
naar een

gezondheidskolonie
wilt u dit dan opgeven aan uw huis-
arts of bij één der wijkzusters?

Van maandag tot en met vrydag van l tot 1.80
uur n.m. is één der wijkzusters altijd in het Groe-
ne Kruisgebouw aan de Burg. Galléestraat.

Het bestuur.

Ver. ophaaldienst voor
huisafval te Vorden

VERGADERING
op maandag 17 maart 8 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden".

AGENDA:

Nogmaals bespreking opheffing ophaaldienst.

Het bestuur.

GASVERWARMING
IDEAAL!

Gashaarden
Gasfornuizen
Gevelkachels

VOORLICHTING EN SERVICE
LANDELIJK ERKEND GASFITTER

f
LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

GEMEENTE VORDEN

OPENBARE
BEKENDMAKING

inzake ontwerp-
bestemmingsplannen

De burgemeester der gemeente Vorden brengt ter
openbare kennis, dat vanaf maandag 24 maart
1969 gedurende één maand ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage liggen de hierna ge-
noemde ontwerp-bestemmingsplannen gemeente
Vorden 1969, met de daarbij behorende bestem-
mingsomschrijvingen, -voorschriften en toelich-
tingen:

a. Vorden 1969, betrekking hebbend op het ge-
hele gemeentegebied, met uitzondering van de
dorpskernen, dan wel de buurtschappen, Vor-
den, Kranenburg en Medler-Tol;

b. Vorden-Zuid 1969;
Vorden-Noord 1969;
Kranenburg 1969;
Medler-Tol 1969.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijke
bezwaren indienen tegen deze ontwerpen.

Vorden, 12 maart 1969.

SOLEX BROMFIETSEN
worden ƒ 20,— duurder. Oude pr\js
ƒ 349,—. Als extra reklame, zolang
onze voorraad strekt, ontvangt u

f 50,— voor uw oude
bromfiets

Bromfietsbedrijf TRAGTER

Gevraagd in herstellingsoord

„De Decanije"

VERPLEEGHULP

SOLLICITATIES AAN DE DIREKTRICE

INVERSA TEXTIEL

KWALITEITSTEXTIEL

VELE HONDERDEN BETERE

TEXTIELZAKEN IN NEDERLAND

VOEREN DIT MERK, WIJ ZIJN

EEN VAN DEZE ZAKEN.

INVERSA BETEKENT DAAROM

VOOR U

„gegarandeerd goed"

Uw inversa-zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

NIEUW!!

SKEELERS
NU HET HELE JAAR DOOR
SCHAATSEN ZONDER IJS

SKEELERS

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

HEEFT ZE

GEVRAAGD:

HULP
in machinale afdeling f\jnhoutbewer-
king

OF LEERJONGENS

BIJENHOF's
FIJNHOUT BEWERKING

Industriew. 2 . Vorden - Tel. 1216 ('s avonds 1617)



Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphertaeweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

HARDBOARD
77 x 204 cm
ƒ 3,55 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Adverteren doet verkopen

Zo maar eens een
schilderachtig
vakantieplaatje!

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

WA NDSCHROTEN
uit voorraad lever-
baar

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

TL-ARMATUUR
+ lamp + Starter

NU VOOR ƒ 15,95
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

EEN RIJK GEDEKTE TAFEL
VOOR WEINIG GELD!

Kom even uw Nicolientje Tafelgar-
nituur uitzoeken. Zo'n set bestaat
uit een tafellaken van 120 x 150 cm
en 4 vingerdoekjes, keuze uit diverse
kleuren en mooie dessins. 1n oc
Normaal 12.95 - NU l U.00

H.LUTH

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 17 maart 1969

10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

ZAAL LANGELER
HENGELO G

A.S. ZATERDAG 15 MAART

DANSEN
voor jong en oud niet

„FERRY COMBO'

TELEVISIE
zwart-wit merk „Erres" geschikt
voor alle zenders

kompleet met microfoon, aansluitka
bels en geluidsband merk „Philips

prijs ƒ 239,—

PLATENSPELER
voor 45 en 33 toeren platen, diamand
naald, ingebouwde versterker, luid
spreker in de deksel, merk „Philips

prijs ƒ 139

U KUNT ZE ZIEN EN HOREN IN ONZE
WINKEL, ALLE DAGEN, IEDER UUR
ZOLANG ER VOORRAAD IS.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

In tal van nederlandse huizen behoort Silvester-tapijt tot de goede
toon en tal van bewonderaars steken er de loftrompet over.
Wanneer een enkele bewonderaar (toevallig en vertrouwelijk) de
prijs verneemt, is hij meestal verbaasd over de lage prijs voor
zoveel sfeer. Begrijpelijk!
Want sfeer is 'n extra van onpeilbare waarde en heeft geen prijs.
Daarom ziet Silvester-tapijt er zoveel duurder uit dan het in wer-
kelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts en virtuose dessin-ontwerpers cre-
ëerden in harmonisch samenspel de uitgebreide en gevarieerde

p* i r- -^^ollectie van Silvester. De Silvester-leverancier toont U gaarne het
L/6 lOTiTOmpGlj^p>rachtige assortiment, van superieure kwaliteit en dus met volle

garantie.
Hij onderscheidt zich door dit embleem... de „Silvester-sfeer-
sleutel..." Uw wegwijzer naar uw hoogstpersoonlijke noot met
Silvester. Verkrijgbaar vanaf f 85.- op kamerbreed. Vraag onze
gratis brochure „Silvester brengt sfeer in huis".

Houdt U van de sfeervol/e ballroom muziek
in de stijl van Victor Silvester ?

Wij lieten een speciale Silvester L.P. maken
met 12 geweldige dansnummers.
Zendt U een papieren rijksdaalder in een
envelop naar Silvester Veenendaal, Postbus
83 en U ontvangt omgaand de langspeel-
plaat en de f uil colour brochure ,,Silvester
brengt sfeer in huis".

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 44

KORT BEGRIP
Hoodpersonen in dit verhaal zijn: 1) Lia Jantina van Beinum, een dapper neder-
lands meisje van 23 jaar, dat tien joodse landgenoten aan de greep van de
duitse ,,Gestapo" heeft ontrukt. De tiende is: 2) een joods kind, nl. de 5-jarige
Raquel Chabot, dochtertje van een joodse chemicus, Léon Chabot, die door de
Duitsers wordt geprest tot medewerking aan een chemisch projekt. Daar hij die
medewerking weigert, zoekt de „Abwehr" (de duitse contraspionagedienst) z'n
dochtertje als gijzelaarster. 3) Martin van Anreh, rijksduitser en officier van de
„Abwehr", tracht Raquel op te sporen in opdracht van z'n chef, de psycholoog
en paranormaal begaafde dr Gloede. Hierbij ontmoet Martin Lia. De macht can
de liefde tussen Martin en Lia, maar ook de kracht van de opvoeding door
Martin's vader, vormen faktoren die sterker blijken te zijn dan de duits-nationaal-
socialistische tradite: „Befehl ist Befehl". 4) lan Kubizek, Hauptsturmführer SS
en Gestapochef, heeft Lia in z'n hotel „Der Manager" ontmoet: een driest initia-
tief van Lia, dat haar in de loop van het verhaal telkens parten speelt, daar
Kubizek er alles op zet de fysiek begeerlijke Lia in z'n macht te krijgen.
Randfiguren: a) dr Gloede, Martin's voornoemde chef. b) Ingrid, Martin's vroe-
gere vriendin, een gevaarlijke dame, die Martin niet aan Lia wenst te verliezen,
doch die tniussen (tijdelijk) buiten gevecht is gesteld door c) Adri Justus van
Ulzen, journalist, illegale strijder, die Martin aanvankelijk niet vertrouwde, maar
hem terstond alle hulp heeft toegezegd als Lia door Kubizek's mannen is ge-
vangengenomen en als hem blijkt dat Martin, in tegenstelling tot de opdracht,
het kind, Raquel, niet heeft overgeleverd aan dr Gloede. Van Ulzen werkt samen
met d) ir Wouter van Mastrigt, de kommandant van de plaatselijke illegaliteit en
met e) Reina, Lia's vriendin, die blind anti-duits is en ook Martin wantrouwt en
veracht, f) Pater umphrey, Kubizek's uiterlijke evenbeeld, die bereid is z'n le-
ven op het spel te zetten voor de bevrijding van Lia en de uitschakeling van
Kubizek, samen met g) Morbleue, een aanvankelijk dubieus lijkende Fransman,
die echter al lang met de illegaliteit blijkt samen te werken, h) Heinrich Höoth-
mann, Martin's kollega bij de „Abwehr", i) Sigi, Martin's chauffeur, j) Enny van
Ulzen, de echtgenote van Adri van Ulzen en anderen.

Hij had Dr Gloede nog niet gesproken, - had er zelfs geen ogenblik
bij stil gestaan hoe Gloede de verdwijning van Ingrid zou opne-
men, alsof Gloede uit zijn memorie was verdwenen. Gloede's ge-
dachten, seinen, die voorheen als etherische lichamen de ruimte
doorflitsten om zijn brein aan banden te leggen, sorteerden geen
effekt meer. Hij was zelfstandig, centrum van een wereld waarin
evenals vroeger werd gedacht en gehandeld, inplaats van gemedi-
teerd, inplaats van passief achter de feiten aangesukkeld of verble-
ven in contemplatieve stilte.
Toen ze wisten waar Lia gevangen zat, kon het plan een vaste vorm
aannemen. Ir van Mastrigt had een plattegrond van het oude ge-
bouw. Het was omvangrijk, drie etages, een sous-terrain en een bin-

nenplaats, 't Ging er nu om gewaar te worden in welk deel van
het gebouw, in welke cel Lia zat.
Martin had een drukke dag achter zich maar hij voelde geen ver-
moeidheid: hij had Morbleue opgespoord, ze hadden een zwarte
Horch weten te bemachtigen, niet nauwkeurig gelijk aan de wagen,
die Kubizek gebruikte, maar wie zou dat precies kunnen uitmaken
in het donker? Morbleue, kleurloze, maar intelligente reflexnatuur,
had het net van zijn relaties energiek aangetrokken. Samen met
Martin had hij de oogst ingehaald: automatische wapens en muni-
tie, handgranaten, een reusachtige zwarte uniform van de SS. Uit
„Der Manager"! Twee pantservuisten („wat wil je in vredesnaam
met die dingen aanvangen!" had Adri verzucht), benzine, chocola-
de, en een imitator, 't Laatste was hij zelf, kenner van verscheidene
stemmen van mensen, die in het derde rijk gezag uitoefenden.
Ze bevonden zich in een gunstig gelegen boerderij, niet ver buiten
de stad. Het was het nieuwe hoofdkwartier van Ir van Mastrigt, tot
wiens eigendom nu de oude hoeve behoorde. Er was een CID-
telefoonpost in gevestigd. Morbleue trachtte een verbinding tot
stand te brengen.
„We moeten Kubizek geen ogenblik rust gunnen. Hij heeft het
nog nooit zo druk gehad, - wacht eens . . ." Hij had kontakt ge-
kregen. Ze hoorden hem met een hoge stem tekeer gaan; daarna
legde hij de hoorn op het toestel. Met z'n natuurlijke, wat schorre
stem zei hij: „Hij is weggegaan, een kwartier geleden. Wat zei ie,
Wout?"

Van Mastricht zei: „Ik merkte op, dat wc onze speciale man er nu
naar toe zouden kunnen sturen, maar is hij ver genoeg? Wij moe-
ten hem de tijd gunnen om zich voor te bereiden. Zouden we
eigenlijk niet kunnen volstaan met één van onze afgerichte herders
mee te nemen? Wc hebben kleren genoeg van Lia".
Ze keken hem verrast aan. Reina's ogen straalden. Zijn baard was
geen blauwe schemer meer in de sterke, gezonde huid, maar een
volstrekte borstel.
„Wat vind jij, Adri?"
„Weet je, Wout, ik gooi de idee niet weg. Maar denk je dat zo'n
hond in een gebouw met trappen evenveel waard is als in het veld?
Ik denk aan het verrassende element, dat er beslist in moet zitten."
Martin wendde zich tot de ingenieur: „Morbleue heeft iets in zijn
koffer. Daarmee zouden we iemand kunnen laten zeggen waar zij
zit. Als wij één van hen te pakken zouden krijgen, bijvoorbeeld
met behulp van onze vriend, Humphrey! Hij hoeft alleen maar z'n
gezicht en z'n uniform te laten zien, veronderstel ik. Reina! Jij hebt
ze gezien! Zou jij er een paar kunnen omschrijven?"
Ze haalde haar schouders op. Toen wendde ze haar gezicht van
hem af. Het trof hem pijnlijk. In z'n uniform bleef hij ook hier het
voorwerp van de haat, die in deze hongerwinter tot een toppunt
was gestegen.
Van Mastrigt waarschuwde: „Reina! Het gaat hier om de waarheid.
Hoe zag de leider van hen er uit. Weet jij dat nog?"
Ze knikte: „Het was een kleine lenige man. Een akelig type. Een

kleine tijger, zo te zien. Hij gat Lia een spuitje . . ."
„Had hij een messcherp profiel. En was er ook een grote, lang/amc
man bij?" Het was Morbleue die het vroeg.
Haar gezicht klaarde op. Levendig knikte ze: „Zo was het precies".
Morbleue glimlachte: „Dat was Jantje. Jantje Egens en Andries
Hagen. Die grote zou je moeten pakken! Want Jantje is een linke.
Een ijskouwe!"
De abt streek zich met de magere hand vlug langs de hals. „Mag ik
iets zeggen?"
Van Mastrigt gaf hem een korte hoofdknik.
„Het is me, met uw permissie, alsof ik toneelspelers hoor praten.
Gelooft u werkelijk dat zo'n groene bereid zal zijn u alles uit te
leggen. Neem me niet kwalijk. Ik, eh, ik vind het allemaal nogal
naief."
Martin keek Morbleue aan. Diens vlugge oogjes glommen. I lij
klakte met de tong. Toen zei hij: „Geloof me, zeer eerwaarde pater.
Hij zal alles eerlijk en waarheidsgetrouw opbiechten. Als u er bij
wilt zijn, zult u toeten toegeven: „Een van de oprechtste biechte-
lingen van heel m'n leven". Maar dat hangt dan ook voor een groot
deel van de biechtvader af".
Pater Ambrosius, alias pater Schrijver, die tot nu toe had gezwegen,
zei met z'n zachte wat beverige stem: „U bent zeker een nazaat
van Karel de Grote: „Laat u dopen, Sakser, of ik onthoofd u eigen-
handig!"
Martin schudt z'n hoofd. Het zou heel anders gaan! Hij wil een
verklaring geven, maar de deur naar de deel wordt geopend. Er
verschijnt een man van forse statuur. De zwarte uniform zit hem
als voor hem gemaakt. Zwijgend brengt hij de Ilitlergroet. Z'n ge-
zichtstrekken lijken als verstard in een uitdrukking van afkeer,
maar hij is stram in houding en gebaar. Hij wordt van alle kanten
kritisch bekeken.
„Ik vind hem fantastisch!" zegt Reina overdreven. Ze kijkt om zich
heen wat de anderen ervan vinden. I laar glanzende zwarte pijpe-
krullen dansen over haar schouders.
Morbleue wiegt z'n wat kalende hoofd: „Comme-ci comme-ca", is
z'n sceptische kommentaar.
Martin wil Humphrey niet onzeker maken. Hij zegt: „U kunt goed
voor hem doorgaan. Er mankeert niets aan het uiterlijk, behalve de
sigaret dan. Maar 't ligt aan iets anders, 't ligt moeilijker. Ik xou
zeggen . . ."
Morbleue, die z'n pogingen bij de telefoon heeft voortgezet, plaatst
een rake opmerking.
Martin knikt beamend. „Dat probeer ik uit te leggen, André. Kijk,
pater Humphrey, u zou zich meer in de geestesgesteldheid van zo'n
SS-kapitein moeten verplaatsen. Om te beginnen moet u uw afkeer
ervan overwinnen. Die ligt er duimenclik op ... U moet het tegen-
deel uitbeelden, uitstralen! De trotse uitverkoren te zijn als Schutz-
Stafeel, beschermer van de Führer: „Unsere Ehre heisst Treue"!

(wordt vervolgd)


