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Uitgave drukkerij Weevers v/h Woltera, 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
ZONAG 23 MAART

Hervormde kerk
8.30 uur ds. W. H. Sorber

10.15 uur ds. L. J. C. Visbeek

Kapel Wildenborch
10.00 uur mejuffrouw Stok uit Eefde

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. J. Hasper uit Gees
19.00 uur ds. H. J. Hasper uit Gees

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 10.00 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. Lulofs, telefoon
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 DIERENARTSEN
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).

BURGERLIJKE
. STAND

Geboren: Gerharda Berdina, dochter van J. A. Roeter-
dink en J. A. Rothman; Johan Willem Anton, zoon van
A. Geurds en J. H. M. Roelvink; Werna Norbedina Ma-
ria, dochter van W. J. M. Lenting en J. H. Luimes; Ka-
red Johan Geert, zoon van K. Meenink en G. A. Nijhof;
Clementine Catholine Antoinette, dochter van W. B. J.
Lichtenberg en I. J. H. Smeenk.
Ondertrouwd: A. A. M. Groenendaal en J. J. M. van
Snellenberg.
Gehuwd: H. H. M. Rouwenhorst en B. H. A. Kasteel.
Overleden: G. J. Boesveld, 71 jaar, echtgenoot van H.
E. Bouwman; B. J. Rossel, 73 jaar, echtgenote van A.
Voorhorst; F. H. Knoche, 84 jaar, weduwnaar van J. H.
Sonderen; A. A. Mol, 60 jaar, weduwnaar van J. W. te
Winkel.

Ouderavond
Chr. Huishoudschool
Dinsdagavond 11 maart werd er in het schoolgebouw
aan Het Hoge een ouderavond belegd voor de ouders
van de leerlingen. De bijeenkomst werd geopend door de
voorzitter van de kommissie van beheer, de heer A. J.
Lenselink. In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter
er zijn vreugde over uit, dat ook deze avond weer uit
de opkomst van de ouders blijkt, welk een goede ver-
houding er is tussen school en ouders.
Hierna werd de leiding van de avond overgedragen aan
de direktrice van de school, mejuffrouw G. Disbergen.
In haar toespraak stelde mejuffrouw Disbergen een
aantal punten aan de orde, die voor leerlingen, ouders
en school van belang zijn. O.a. wees zij op het belang
van een goede vervolgopleiding voor de meisjes.

Nadat er een kopje koffie werd geserveerd, kregen
de ouders die dat wensten, de gelegenheid met de be-
treffende docenten over de vorderingen van hun kinde-
ren te spreken. Van deze gelegenheid werd een dank-
baar gebruik gemaakt.
Hierna was het woord aan een toneelclubje uit de leer-
lingen, die onder leiding van mevrouw Zwitser, mejuf-
frouw Van Reenen en de heer De Gruijter, het stuk:
„De Vingermannetjes" had ingestudeerd. Dat er goed
was gestudeerd, bleek wel uit de vlotte manier waarop
er gespeeld werd. Aan het slot mochten speelsters en
leiding een welverdiend applaus in ontvangst nemen.
Na een dankwoord van de direktrice aan .speelsters en
leiding, werd deze avond door mejuffrouw Disbergen
gesloten.

Aan alle inwoners van Vorden
Over zes weken hoopt het bestuur van de Oranjevereni-
ging Vorden de verjaardag van Hare Majesteit op
feestelijke wijze te herdenken. Ongeveer 1000 kinderen
tussen 6 en 14 jaar bezoeken dit feest. In totaal ont-
vangt de Oranjevereniging ongeveer ƒ 800,— aan kon^
tributies.
Bedenkt u vervolgens dat van dit geld moet worden
betaald: een groot deel van de draaimolenikosten, een
kinderprogramma in het Nutsgebouw voor de kleinen,
de huur voor de zaal, een groot deel van de oriënterings-
rit voor de overige schooljeugd met de daaraan ver-
bonden prijzen en tot slot nog een kleine traktatie voor
alle 1000 schoolkinderen.
Het bestuur is alle medewerking van harte dankbaar,
maar met deze beperkte geldmiddelen ziet het de toe-
komst wat somber in. Bij enig nadenken zult u mis-
schien een oplossing vinden om uw Oranjevereniging uit
de impasse te helpen.
Wellicht komt uw oplossing overeen met onze plannen,
doch daarover de volgende week nadere mededelingen.

Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden.

Kontaktavond
Donderdag 13 maart jl., werd in het gebouw van de
Chr. Huishoudschool aan Het Hoge de jaarlijkse kon-
taktavond gehouden van kommissie van beheer, direk-
tie en personeel van de Chr. Huishoudschool en de Bijz.
Lagere Landbouwschool.

Deze avond stond onder leiding van de direktrice van de
Huishoudschool, mejuffrouw G. Disbergen, die als gast-
vrouw optrad.

In haar welkomstwoord deelde zij mede, dat de direktie
van de Huishoudschool getracht had deze avond te ver-
zorgen. Vervolgens werd er een afwiselend programma
afgewerkt waarvan het hoogtepunt gevormd werd door
het optreden van de heer J. Wagenvoort uit Hengelo
(Gld) die voordroeg uit eigen werk, grotendeels in de
eigen streektaal geschreven. Tussen de bedrijven door
was er een uitgebreide gelegenheid de inwendige mens
te versterken en met elkaar van gedachten te wisselen.
Het was dan ook al vrij laat geworden, toen deze gezel-
lige avond door de direktrice van de Huishoudschool
werd gesloten.

De coöp. landbouwvereniging ,,De Eendracht" hield on-
der leiding van de heer G. W. Winkel een goed bezochte
jaarlijkse ledenvergadering. In zijn open inigs woord wens-
te spreker de heer Klein Brinke, die zijn werkzaamheden
als direkteur van de vereniging per 30 juni 1968 be-
ëindigde, van harte beterschap en sprak woorden van
dank voor het werk dat door hem als direkteur in het
verleden voor de landbouwvereniging is verricht.
Ook de heren Aalderink en Wolsing, die al gedurende
lange tijd ziek zijn, werden van harte beterschap toe-
gewenst.

In zijn overzicht merkte de voorzitter op dat het afge-
lopen boekjaar de omzetten aan mengvoeders belang-
rijk zijn toegenomen, mede als gevolg van de uitbrei-
ding van de varkensstapel. Het is te hopen, aldus spre-
ker, dat de vleesprijzen zich zullen handhaven, zodat de
varkenshouderij op de gemengde bedrijven meer zeker-
heid biedt voor een lonenend^^ploitatie. De boer is niet
gebaat met sterk schommeleilwe prijzen. Men is alge-
meen van mening dat de vooruitzichten in de varkens-

i-ij "-mistig- zijn. De rundveestapel heef* zich de
laatste jaren belangrijk uitgebreid. Het inkomen uit de
melkveehouderij geeft voor het landbouwbedrijf een
behoorlijke basis. In het vo^^ar van 1968 is er voor
de ruwvoederwinning veel geroeid, al waren de om-
standigheden om te oogsten vaak minder goed. Dit heeft
tot gevolg gehad dat de omzetten aan ruwvoeders en
kalkammonsalpeter wat minder zijn geweest.

Verder deelde spreker mede dat er besprekingen gaan-
de zijn tussen het CEBECO en de bij haar aangesloten
verenigingen. Het doel van deze besprekingen is te ko-
men tot een struktuurwijziging, wat o.m. zal inhouden
dat landbouwverendgingen die de wens te kennen geven
er aan deel te nemen, in de toekomst haar grondstoffen
uitsluitend van CEBECO dienen te betrekken. Op een

in december jl. gehouden ledenvergadering van CEBE-
CO' hebben de aangesloen verenigingen zich in principe
met grote meerderheid uitgesproken om aan de struk-
tuurwijziging verder te werken. Ook zijn er al geruime
tijd besprekingen gaande om tot en vorm van samen-
werking te komen met de landbouwvereniging Hengelo
Gld)—Linde en Ruurlo. Deze besprekingen zijn nog niet
zo ver gevorderd dat men aan een voorstel toe is. Mo-
gelijk dat in een verder stadium over deze aangelegen-
heid met de leden een beslissing moet worden genomen.
Door de CLO-kontrole die toezicht houdt op de grond-
stoffen en de samenstelling van de mengvoeders, werd
de vereniging het afgelopen jaar weer in de klasse uit-
muntend geplaatst.

De heer Koning gaf een toelichting op de balans en de
resultatenrekening. Na de afschrijving van ƒ 131.871,30
resteerde een kommercieeLj^sultaat van ƒ 35i.297,99. De
totale omzet aan geld be^Hkg ƒ 7.213.624,26 terwijl de
omzetten in kilogrammen 21.280.109 bedroegen. In ei-
gen bedrijf werd gemengd 12.928.770 kg ofwel 1167000
k.54' meer dan het voorgaande boekjaar. Aan opslag
boerengraan werd ingenomen 1.585.000 kg welke hoe-
veelheid voor een groot Seal in de kombineperiode werd
aangevoerd. Verder deed^B heer Koning nog enkele
mededelingen omtrent de personeelsbezetting.

Het voorstel van het besuur om een half percent van
de afname der leden over het boekjaar 1967/1968 bij
te boeken op de ledenrekening werd door de vergadering
goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werd voor de heer G. W.
Winkel gekozen de heer W. H. J. Kornegoor. Bij de
verkiezing van kommissarissen werd voor de heer H. J.
Ruesink gekozen de heer D. Lettink en voor de heer
L. Gotink de heer D. Pardijs. De heer B. ten Have werd
als kommissaris herkozen.

Toneelgezelschap LEKTON
PRESENTEERT U HET SPAN-
NENDE EN TEGELIJK HUMORIS-
TISCHE TONEELSTUK

«De Spooktrein»
in 3 bedrijven van Arnold Ridley.

/atcrdag- 22 maart a.s. 7.30 uur in het Nutsge-
bouw te Vorden.

DE NETTO-OPBRENGST WORDT
GESCHONKEN AAN HET JEUGD-
CENTRUM.

Toegang ƒ 2,—, kinderen tot 16 jaar ƒ 1,25.

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij sigaren-
magazijnen Boersma, Eijerkamp en Hassink.

Muzikale show Trix Horsting
Geen enkele van de vele aanwezigen die zaterdagavond
de „Trix Horstingshow" in de Kranenburg hebben ge-
zien, zullen nog durven ontkennen dat dit jeugdige ta-
lent uit eigen plaats hen een onvergetelijke avond heeft
bezorgd.

Zaal Schoenaker was geheel gevuld met vele, aanvan-
kelijk nieuwsgierige, ingezetenen die wel eens wilden
zien en horen wat Trix Horsting op muzikaal gebied
te bieden had. Men is zeker niet teleurgesteld naar huis
gegaan, want wat Trix in haar in totaal meer dan twee
uur durende show wist te presteren, was werkelijk de
moeite waard.
Ongedwongen bracht zij op vlotte wijze een geheel zelf
in elkaar gezet repertoire, wat gezien, haar leeftijd van
13 jaar een grote prestatie is.

Nadat broeder Canutus Schilder ofm namens de mis-
sieclub, waarvoor de opbrengst bestemd was, een har-
telijk welkom tot allen had gericht, kwam Trix op de
planken. Het was duidelijk te merken dat zij geen plan-
kenkoorts had - men herinnert zich waarschijnlijk nog
haar debuut voor een achttal jaren geleden toen zij als
vierjarige op het jaarlijkse carnaval aller harten vero-

verde met haar spontane kinderliedjes. Nadien heeft zij
bepaald niet stilgezeten en met medewerking van fra-
ter Bonnier muziekleraar uit Borculo, is er geschaafd
aan haar stem, mimiek enz. Het resultaat was zater-
dagavond wonderbaarlijk. Bijzonder leuk was haar op-
treden voor de pauze met bekende songs. Haar akteer-
talent kwam goed tot uiting in het muzikale schetsje
waarin zij zuster Clivia foutloos nabootste en met be-
kende wijsjes het publiek al dadelijk op haar hand kreeg.

Dat zij in staat is zelf haar liedjes te komponeren bleek
uit „Want ik moet nog naar school toe". Met een lied
van de dansende kozak besloot zij haar optreden voor
de pauze.
Een half uur lang vermaakte de zaal zich hierna met
het bekende Bingospel waarbij de missieclub een flinke
opbrengst werd toebedeeld.

Frater Bonnier verzocht na de pauze de medewerking
van de aanwezigen voor zijn pupil om de titel van het
best gezongen liedje aan hem toe te willen sturen.
Na enkele verzoeknummers bracht broeder Canutus
hartelijk dank voor deze avond waarbij hij de hoop uit-
sprak haar nog dikwijls op de planken te mogen zien.
Ook de familie Horsting dankte hij hartelijk, hij bood
een fraaie wandversiering aan.

Het was een zeer geslaagde avond waarbij gebleken is
dat de muzikale kwaliteiten van het jeugdige Vordense
meisje op verstandige en verantwoorde wijze worden
gebruikt.

Wehme-nieuws
Donderdag 13 maart jl. werd aan de bewoners van ons
huis door het Prinses Irenefonds een cabaretavond aan-
geboden welke door zijn veelzijdigheid zeer in de smaak
viel.

De avond werd verzorgd door het cabaretgezelschap
„De Koekstad", onder leiding van de bekende cabaretier
Tonny Leerink, met medewerking van de pianist Bas
van Dalen, zangeres Atie van Paren en goochelaar Pe-
ter Croonie. De verschillende nummers werden prima
gebracht, waarbij tot groot vermaak van de aanwezigen
ook enkele bezoekers voor medewerking werden uitge-
nodigd. Ook de pianist wist door het spelen van een aan-
tal liedjes uit onze voorbije tijd de hele zaal mee te
krijgen waardoor de stemming er aardig in kwam.

Te vlug naar veler mening was het einde aangebroken
waarna met een gul applaus en een- woord van dank
door mejuffrouw Reussink, de avond werd besloten.

,De Graafschaprijders"
Zaterdag jl. vond in het Friese Marum een betrouw-
baarhoidsrit plaats over een afstand van 120 km. Aan
deze rit, die meetelt voor het kampioenschap van Neder-
land, werd door de Vordense motorclub „De Graaf-
schaprijders" met acht leden deelgenomen,. De deelne-
mers hadden het tijdens deze rit niet gemakkelijk, want
het trajekt was één grote modderbrei.

Desondanks hebben de Vordenaren het er goed afge-
bracht. Het team dat hoog geklasseerd staat, bestond
deze wedstrijd uit de rijders D. Pardijs, J. Lenselink en
J. Broekhof. Van hen beëindigden Pardijs en Broekhof
de rit met O strafpunten hetgeen een gouden medalje
opleverde. Lenselink liep 500 strafpunten op.
Individueel deden W. Bielderman en H. Hoftijzer het
ook goed, want ook zij kwamen met O strafpunten in
het bezit van een gouden medalje.
Bij de senioren liep W. Veenstra 7 strafpunten op en
P. Bergsma 97.

Zaterdag 29 maart nemen de Vordenaren deel aan de
Overijsselrit die wordt georganiseerd door de motorclub
Holten. Het team van Vorden zal dan bestaan uit Par-
dijs en Broekhof, terwijl in de plaats van Lenselink Biel-
derman of Hoftijzer deel van het team zal uitmaken.

De voor jl. zaterdagavond door „De Graafschaprijders"
geplande dropping moest vanwege de weersomstandig-
heden uitgesteld worden. Vermoedelijk zal de dropping
nu plaatsvinden eind april/begin mei. De Vordense pad-
vinderij zal na afloop zorgen voor een flinke portie snert.

22 maart
25 maart
25 maart

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

Herv. Vrouwengroep dorp
Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw
Uitvoering tonelvereniging „Lekton"
in het Nutsgebouw
Dropping Jong Gelre
Ledenvergadering GMvL
Vergadering vogelvereniging „Ons
Genoegen" in hotel ,,De Zon"
Ouderavond Prinses Julianaschool In
de Kapel, Wildenborch
Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in „'t Wapen van Vorden"
Laatste Nutsavond met Vordens To-
neel en na afloop bal
Herv. Vrouwengroep Linde
Samengestelde wedstrijd landelijke
rijvereniging „De Graafschap"
Vergadering KPO in zaal
Schoenaker Kranenburg
Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Herv. Vrouwengroep Linde
Ringvergadering Herv. Vrouwengr.
Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.
Provinciale oriënteringsrit Jong
Gelre
Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub
Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker
Ronde van Vorden

l april
7 april

8 april

10 april
16 april
16 april
21 april

7 mei
10 mei

10 mei

10 mei

21 juni

De besturen vam 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

Raadsagenda
Openbare vergadering van de raad dezer gemeente op
woensdag 19 maart 1969 's avonds 8 uur in het ge-
meentehuis.

Aan de orde is:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Vaststelling „verordening op de rekreatiewoonver-

blijven".
5. Wijziging gemeentelijke bouwverordening.
6. Aanschaffing van gereedschappen materialen en

meubilair voor het vak handenarbeid op de open-
bare lagere dorpsschool.

7. Aanschaffing dia-projektor met scherm en tafel
voor de openbare lagere school Linde.

8. Aanvraag ex artikel 72 der Lager onderwijswet
1920 van het bestuur van de Vereniging voor Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs in de Wildenborch
e.o.

9. Vaststelling bedrag per leerling voor het gewoon
lager onderwijs over 1969, ex artikel 55 bis van de
Lager-onderwijswet 1920.

10. Uitgifte in erfpacht van het gemeentebos aan de
heer L. Verkijk te 's-Gravenhage.

11. Vaststelling uitkeringsverordening funktioneel-leef-
tijdsontslag.

12. Vaststelling reglement van orde voor de vergade-
ring van de raad der gemeente Vorden.

13. Bogrotimgswijzigingen.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.



Ibers
presenteert:

ZE ZIJN ER WEER

Waalse
tuinbonen
VOOR DE POOT

500 GRAM

Mit
SLAVINKEN

RUNDERSTAART

3 stuks

500 gram

MALSE BIEFLAPPEN
(bakken als biefstuk) 250 gram

FIJNE VERSE WORST
OF SAUCIJZEN 500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

98
148
158
218

MALSE RIBSTUK
500 gram

HAAGSE LEVERWORST

HAUSMACHER

BOERENMETWORST

BLOEDWORST

HAM

150 gram 59

per stuk 79

150 gram 89

150 gram 49

150 gram 98

SUPERUNIE

ROODMERK KOFFIE 59
pak 250 gram 1,95 nu

GRONINGER

KOEK

van 121

nu

98

SPERCIEBO-

NEN plus

DOPPERS fijn

2 halve blikken

115

SUN

MARGARINE

in kuip je

nu

39

Jonker Fris

BRUINE
BONEN

blik van 85

nu

79

VENZ DIKKE

REPEN

van 120

nu

109

CHOCO-

HAGEL

groot pak 109

nu

99

CNOCOLAADJES 29
200 gram nu

MONTALIA

ITALIAANSE VERMOUTH
grote fles van 3,75 nu

VAATJES

SKIP

nu met

f 2,-

REDUKTIE

JAN HAGEL

heerlijk koekje

per pak

79

Lekker
snoepje

ADVOCAAT-
BLOKJES

200 gram

69

LIMONADE-

SIROOP

per fles

slechts

89

Gold pack

INSTANT-

PUDDING

3 pakjes

99

Superunie

TAFEL-

MARGARINE

4 pakjes

89

RAAK

VRUCHTENLIMONADE 19
?. literf lessen van 1,38 nu

Colombo

KOFFIE-
MELK

Literfles

nu

149

ZOETE IM-
PORTWIJN

Muskateller of

Donna Rosa

1,6 lit. van 375

nu 325

Literblik

PERZIKEN

nu

139

WITTE

PEPER

busje 50 gram

nu

van 98

KANEEL

busje 50 gram

nu

105

Literblik

ANANAS

nu

119

en

MALSE KASSLA 2 grote kroppen 69

GEK. BIETEN ]/2 kg 45

GOLDEN DELICIOUS 2 kg 159

HANDSINAASAPPELEN

per netje l kg 109

KLEIAARDAPPELEN 5 kg 109

Heerlijke vissticks

10 STUKS 1.19
Diepvries haantjes
HEERLIJK VAN SMAAK

HEEL KILO NU 2.89



GASHAARDEN
Te koop: nieuwe gashaar-
den 10.000 caloriën ƒ 375,—
tevens nog enkele overja-
rige gashaarden met aan-
trekkelijke korting.
Wij ruilen ook uw kolen- of
oliekachel in !
Nieuwe kolenconvector
ƒ 375,—
Tevens nog ruime voorraad
gebruikte kolen, en olie.
convectors en kachels.
Voorts te koop een als nieu-
we Siegler-oliekachel voor
ƒ 475,—.
Als zeer speciale aanbie-
ding hebben wij voor u de
nieuwste Solex bromfiets
voor ƒ 298,— (met inruil)
GEBRS. BULTEN
Ds. van Dijkweg 17, Doe-
tinchem, tel. 08340-5712 of
3552

Gevraagd: Net kosthuis
voor jongeman. Brieven on-
der no. 52-1 bur. Contact

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorten

Doe-het-zelf-centrum
Haringen

Gevraagd te huur: Huis of
gedeelte van huig voor
klein gezin. Inlichtingen
bureau Contact

Welke jongen wil zaterdags-
morgens brood bezorgen ?
Bakkerij Hoornenborg,
telefoon 1303

Te koop: Zware eiken pos-
ten. H. Smallegoor, Almen-
seweg 58, telefoon 1723

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel 15 cent per kilo.
G. J. Pardijs, B 84 Hack-
fort

Te koop: G.o.h. kolencon-
vector, Pelgrim 10.000 cal.
J. van Houte, Nieuwstad 47

Voor
ZONWERING
naar

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Te koop: Pelgrim keuken-
kachel met gietijzeren bin-
nenpot; een elektrische oven
een babybad en 2 baby-
troons. Te bevragen H. K.
van Gelreweg 35

Te koop: Voederbieten.
G. J. Vruggink, B 67
telefoon 1590

Te koop: Een eerlijke bra-
ve derdekalfs dragende
roodbonte koe, bijna aan de
telling bij G. Broekgaarden
B 47, Delden

Te koop: Biggen en een
guste, koe. J. W. Wesselink
't Elshof

Te koop: 15 biggen.
E. Pardijs „Lange End"
Vorden

VOOR41 UW

40*6
^P'irirniiifiKLEDING

Wapen, en sporthandel

Martens
eds doeltreflendl

Zutphenseweg - Vorden

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

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

ENVERF
VAN

BEHANG

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Behang
meer dan 100 soorten, direkt uit
voorraad

Ruime parkeerruimte

Enorme sortering

Billijke prijzen

Vinyl wandbekleding
afwasbaar, duurzaam, kras- en
stootvast. Grasweefsels ook in
tegels

Suwide
voor het beplakken van deuren
eiken, teak, noten. Rollywood

Schildersbedrijf UITERWEERD
RUUKLOSEWEG 35 — TELEFOON 1523

PIETER S. VAN DUUREN
en
WILLY OFFEREINS

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaatshebben op don-
derdag 27 maart a.s. om 14.30 uur ten ge-
meente huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Gereformeerde
kerk te Vorden om 15.00 uur door de wei-
eerwaarde heer ds. Bos van Halle.

Tooropstraat 47, Assen
Nieuwstad 51, Vorden
maart 1969

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: Tooropstraat 47, Assen.

Schaatsen zonder ijs!
JA NATUURLIJK MET

SKEELERS

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

SKEELEN IS EEN SPORT VOOR

HET HELE GEZIN

1

Door een noodlottig ongeval is van ons heenge-
gaan onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en
tante

ANNIE HARTMAN
echtgenote van Jozef Dickmann

op de leeftijd van 40 jaar.

Uit aller naam:

Wed. W. J. Hartman
A. A. M. Snoeik-Hartman
P. N. Snoek en kinderen
B. A. Krabbenborg-Hartman
J. B. Krabbenborg en kinderen
A. H. A. Hartman
J. W. Hartman-Booltink en kinderen
J. Onland

Vorden, maart 1969

De begrafenis heeft plaatsgehad op zaterdag 15
maart 1969 te Hengelo (Gld).

De Paasdagen vallen
al op 6 en 7 april a.s.

Wilt u nog een japon of
pakje maken?

WIJ HEBBEN VOOR U WEER
EEN MOOIE SORTERING IN

STOFFEN

KOMT U GERUST EENS KIJKEN
BIJ

KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe. Beekbergen, Voorst

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

b.v. PHILIPS draaitop

inruil

U betaalt slechts

159-
50.-

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

Beeld en Toon
K Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 170 03

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

BEZOEKT OP VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 MAART A.S. ONZE

GROTE

VOORJAARSSHOW
van

landbouwworktuigen

VANAF VRIJDAGMIDDAG 2 UUR GEOPEND

Tevens heropening van de winkel

en smederij

Uw komst op een dezer dagen zullen wij zeer op prijs
stellen.

H. J. BERENDS
SMEDERIJ . IJZERWAREN EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

LINDE E 27 a — VORDEN

150 gram lever 98 cent

200 GRAM SNIJWORST 98 CENT

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING van 117 et voor 98 CENT

l POT YORKER KNAKWORST 98 CENT

l fles Spar Sinas van 63 et voor 57 cent

1 LITERSBLIK PERZIKEN 179 CENT

4 CHOCOLADEREPEN è, 50 GRAM 98 CENT

500 GRAMS PAK KOFFIE 265 CENT

2 PAKKEN HONIG TOMATENSOEP 153 CENT

l zak aardappelen a 2!/2 kilo 59 cent

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

IN ONZE SUPERMARKT IS PLAATS VOOR EEN

NET WINKELMEISJE

REMMERS Supermarkt
Zutphenseweg 41 Vorden Telefoon 1281

Hei*gci tapijt
VOORDELIG (geen verval)

(5 jaar schriftelijke garantie)

A FORMAAT 50 x 50 TEGELS

Vraag eens naar Heugavelt of Heugaflor

ZIE ETALAGE

(Officieel dealer Heugafelt voor Vorden en omstreken)

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Nordmende-Telefunken
radio en televisie

Koop bij de man die ook repareren kan I Ook voor kleuren tv

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 3813

MAAK NU VOORDELIG
KENNIS

MET PANTY-NYLONS
Fantastisch. Geen lastige knellende
gordeltjes meer. Panty-nylons zitten
comfortabel, geven u bewegingsvrij-
heid en... zijn nu zo voordelig dat
u beslist kennis moet maken.
Prima pasvorm.
De prijs? nu slechts

H.LUTH

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

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 teigen deze ontwerpen.

Vorden, 12 maart 1969.

De burgemeester van Vorden,
van Arkel.

Lektuur Rode Kruis

Wij menen goed te doen in herinnering te bren-
gen, dat u de gelezen tijdschriften en boeken
kunt doen bezorgen bij de voorzitter van de af-
deling Vorden van het Nederlandse Roode Kruis.

Het bestuur, doch bovenal de duizenden invaliden
en chronische zieken, zeggen u bij voorbaat har-
telijk dank.

H. Folmer, voorzitter, Nieuwstad 44 n, tel. 1563

MOTRAC N.V. ZUTPHEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

A) een typiste
ULO of gelijkwaardige opleiding en type-
diploma zijn vereist.

B) een fakturiste
Typediploma vereist.

C een monteur
welke na opleiding dienst zal gaan doen
als service-monteur voor onze vorkhef.
trucks.

Wij bieden voor de diverse funkties een
prettige werkkring tegen een goed salaris
in een vooruitstrevend bedrijf.

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres Pollaan 49

Inplaats van konvokaties

G.M.v. Landbouw
AFDELING VORDEN

Uitnodiging voor de

ledenvergadering
op dinsdag 25 maart a.s. 's avonds
om 7.45 uur in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

AGENDA:

Opening en notulen.

Verslag Vordens

Verslag kommissierapport „De toekomst van de
landbouw".

Bespreking a.s. zomeruitstapje. (Voorstel naar de
Philips- en DAF-fabrieken te Eindhoven.)

Korte inleiding met nab^^eking door de heer
J. Nijkamp Lochem over: „Zijn praktische erva-
ringen als deelgenoot van een intensieve samen-
werkingsvorm met zijn buurman".

Rondvraag en sluiting.
Het bestuur.

OOK TOEGANG VOOR LEDEN
JONG GELRE (heren)

Adverteren doet verkopen

WEES

woonwys

WOONWIJS

WEGWIJS

::

C

KIES UW
GORDIJNSTOF
M ET OVERLEG!

Ulij maken u graagwegwijs

OPENBARE
VERGADERWG

Era:POLITIEHE PARTIJ

Binding-Rechts
OP DONDERDAG 27 MAART A.S.
IN ZAAjteAKKER TE VORDEN.
AANVALT 8 UUR.

Spreker, de heer J. S. Wijnia, Espel N.O.P, lan-
delijk voorzitter Binding-Rechts.

Onderwerp:

PLAN MANSHOLT EN DE
LANDBOUWPOLITIEK.

Vrije toegang

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw.
Kalfspate

200 gram 0,70
200 gram 1,10

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

Gehakt
Verse worst

500 gram 2,25
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
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

M f ara
Vergadering

donderdag 20 maart 's avonds 8 uur
in café „De Zon".

voorjaar
Keurkollektie

Oxford en Groninger
stijlgroep kostuums

Kolberts

Pant. blazers

Pantalons

Terlenka en

regenjassen

enz. enz.

KOMT U VRIJBLIJVEND ONZE KOLLEKTIE

OOK EENS BEKIJKEN

RAADHUISSTR.. VOROEN

Voor de

doe-het-zelver
hebben wij een grote kollektie

rijwielonderdelen

kettingen; voor. en achterassen; za-
dels; bellen; sturen; handvatten, dy-
namo's; achter- en voorlichten; snoe-
ren; spatborden; dragers; binnen, en
buitenbanden; velglinten; kogels; tu-
bes vet; pedalen; gnelbinders; spa-
ken; oliepoets en onderhoudsmidde-
len enz.

KOM KIJKEN BIJ

Rij wielbedr ij f
TRAGTER

Behendigheid is sterker dan kracht.

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l — Ruurlo l

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Let op!
EXTRA VOORDELIG

l liter zachte vieux
ƒ 10,65 . ƒ 9,15

ƒ8,65

Kersenbrandewijn

TIJDELIJKE AANBIEDING

Slijterij

„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 1391
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Tweede blad Contact 20 maart 1969

R a a k - en niet alleen om die
hippe spijker-(op-de)-kop gar-
nering! Let eens op dat uitge-
kiende trolteurmodel. met
,,platform" of ,,kabelrand". En
de kleurkontrasten die ANITA
ervoor bedacht zijn helemaal
het einde. Dus... rennen maarl

24.90

Fa Jansen
'T SCHOENENHUIS

Dorpsstraat 34 - Vorden

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 ._ Tel. 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

TL-ABMATUUR
+ lamp + starter

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

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Luxaflex
aluminium jaloeziën

Praktisch, duurzaam
en dekoratief

• MET 5 JAAR GARANTIE

Uw officiële dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor uw
tuin werkzaamheden

RUBBERKLOMPEN

SCHOENKLOMPEN

KORTE
RUBBERLAARZEN

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

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

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen, en sporthandel

Martens
tttdi doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Maak
van uw huis

eenthÉ!
LAAT ONS U ADVISEREN.

ZIE ONZE SPECIALE WOONVI-

SIEFOLDER.

Uw woninginrichter

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

tip

uit &wz& nieuwe

voorjaarskollektie
Acryl damespullovers

korte mouw, moderne kleuren

ƒ9,75

Nylon crepe damespullovers
mouwloos, moderne kleuren

ƒ 8,95

Terlenka damesjacks
2 zijden te dragen, nieuwste kleuren

ƒ 39,50

RAADHUISSTR.. VORDEN

KREBBERS&JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR i

PHILIPS
ELEVISIE

Serie1969

59cm Grootbeeld Houten kast

PRIJS 770.-
Inruilwaarde oudelt
Ü.V.23TX315A

! EXTRA
l

8 U betaalt dan
l slechts

mruP
premie

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
.K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

•ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050
VOORST Emperweg68 Tel:(0575Ö) 392

Gevr, voor onze broederij
mannel. en vrouw, personeel
(ook voor enkele halve of hele dagen per week)

Sollicitaties zowel schriftelijk als monde-
ling aan

N.V. Pluimveebedrijven

H. Garsen
Veldesebosweg 20 - Warnsveld
Telefoon 05750-4216

WV Vorden heeft grootse
plannen
Dat het volijverige bestuur van WV in deze gemeente
niet stilzit om voor het komende zomerseizoen weer
goed voor de dag te komen, bleek in de maandagavond
in café „De Zon" gehouden algemene ledenvergadering.
De voorzitter, de heer Van Ark el, feliciteerde in zijn
openingswoord de familie Hartman van hotel „De Zon"
met hun nieuwe aanwinst. Verder werd door de voorzit-
ter medegedeeld dat het kampeerterrein van de heer
Pelleniberg zal worden gemoderniseerd door het bouwen
van een eigentijds toiletgebouw. Nu Gedeputeerde Staten
van Gelderland een verklaring van geen bezwaar heb-
ben afgegeven als bedoeld in artikel 19 van de wet op
de ruimtelijke ordening, kunnen de plannen van de heer
Verkijk uit Den Haag om in het gemeentebos een kam-
peercentrum in te richten werkelijkheid worden. In de
raadsvergadering van vandaag zal het punt om dit
gemeentebos aan de heer Verkijk in erfpacht te geven
aan de orde worden gesteld. Dit kampeercen,trum zal
gelegenheid bieden tot het kamperen in tenten, het
plaatsen van een. aantal caravans en het plaatsen van
maximaal 20 bungalows. Er zullen 3 toiletgebouwen
worden gebouwd en een hoofdgebouw voor de beheerder
van het centrum, voorzien van een ziekenzaaltje, een,
kantoor en een kamp winkel. Een en ander wordt in

fasen uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling het terrein nog
voor dit seizoen in gereedheid te brengen voor kam-
peerders en caravanhouders. De gemeente Vorden kan
dus met ingang van het zomerseizoen 1969 beschikken
over een goed geoutilleerd kampeerterrein naast een
aantal bestaande terreinen voor zomerhuisjes, wat zeer
zeker voor de vele zomergasten die jaarlijks het mooie
dorp Vorden bezoeken een aanwinst zowel voor de WV
en de Vordense middenstand zal betekenen.
De achtkastelentocht blijkt nog steeds een grote toeris-
tische trekpleister te zijn. In 1968 namen aan deze
fietstocht 1393 personen deel. Onder leiding van de heer
Offereins werd aan de avondwandeling door 141 per-
sonen deelgenomen in het afgelopen seizoen. De vaste
zitbanken zullen vóór het seizoen 1969 opnieuw worden
gevernist.

Van het Waterschap van de Baakse Beek te Ruurlo en
de Ruilverkavelingskommissie werd voorlopig toestem-
ming verkregen aan beide zijden van de verbrede veen-
goot in het Vordense bos een wandelpad open te stellen
voor het publiek en wel vanaf de brug nabij boerderij
„Het Schimmel" tot de voetbrug bij het Knopenlaantje.
Het betreft hier uitsluitend wandelaars. Bromfietsers, rij-
wielen en ruiters worden dus niet toegestaan. Hier zul-
len twee zitbanken worden geplaatst met twee prulle-
manden.
Aan de heer D. Norde zal worden gevraagd een aantal
ruiterroutes uit te zetten. Om praktische redenen heeft
het bestuur besloten voortaan de funktie van sekretaris
en penningmeester door één bestuurslid te doen ver-
vullen. De heer G. W. Eijerkamp zal voortaan als zo-
danig fungereni.

De sekretaris bracht in zijn jaarverslag naar voren dat
de bungalows en de zomerhuisjes goed bezet waren in
het afgelopen seizoen, zo zelfs dat de eerste gasten om-
streeks Kerst en Nieuwjaar naar Vorden toekwamen.
De pensions hadden volgens spreker beter bezet kunnen
wezen. Behalve in georganiseerd verband wordt de acht-
kastelentocht ook veel op eigen gelegenheid gereden,
terwijl ook verschillende busondernemingen) elk jaar de-
ze tocht met hun gasten maken. De boerenbruiloft en
het touwtrekken trokken weer veel belangstelling. Ook
de Empo-wielerronde, georganiseerd door de Empo-
personeelsvereniging in samenwerking met een Winters-
wijkse wielerclub is eveneens een sukses geworden.
Aangezien de achtkastelensterrit georganiseerd door de
motorclub „De Graafschaprijders" zeer veel deelnemers
heeft getrokken ligt het in de bedoeling dit elk jaar te
herhalen.

Het zwembad „In de Dennen" was wel de grootste trek-
pleister met 140.000 bezoekers. De zomertentoonstelling
in het schildershuis „Blaauwboer" trok meer belangstel-
ling dan het jaar tevoren. Het ledental bedraagt mo-
menteel 151. Van de gemeente Vorden werd een subsidie
ontvangen van ƒ 500,— over het afgelopen jaar.
De penningmeester kon een klein batig saldo mededelen.
Bij de bestuursverkiezii^ktelde de heer P. A. Baron
van de Borch van VorderT zich wegens drukke werk-
zaamheden niet weer herkiesbaar. De voorzitter dankte
de heer Van de Borch voor zijn in het bestuur ont-
plooide initiatieven en voor de prettige samenwerking
en sfeer die er steeds in hjtbestuur heeft mogen heersen
gedurende een twintigtsl^BCren. De voorzitter overhan-
digde de scheidende uit het bestuur een rokertje aan
wat door de heer Van de Borch onder zeer veel dank
werd aanvaard. Verder wenste de heer Van de Borch]
de vereniging nog vele jaren van werkzaamheid toe.
De aftredende bestuursleden t.w. de heren J. Bielderman
en H. Luth werden herkozen. In de plaats van de heer
Van de Borch werd gekozen de heer H. Westerhof.

Vervolgens werd het voorlopige zomerprogramma onder
de loupe genomen. Naast de achtkastelentochten van
woensdag 18 juni tot en met 27 augustus 1969 en de
avondwandelingen van maandag 16 juni tot en met
25 augustus zal het programma weer bevatten:
Een ouderwetse boerenbruiloft op de boerderij „Het
Schimmel" met medewerking van de Boerenkapel, een
pannekoekenavond eveneens op genoemde boerderij, een
sterrit van de motorclub „De Graafschaprijders" met
een achtkastelenrit. De Empo-wielerronde zal op zater-
dag 21 juni a.s. worden gehouden. Verder het optreden
van de folkloristische boerendansgroep terwijl de touw-
trekwedstrijden zo mogelijk op 16 en 30 juli a.s. zullen
worden gehouden met Vordense markt en enige kermis-
attrakties.

Uit de vergadering kwamen een aantal suggesties naar
voren o.a. om te komen tot verlichting van plantsoenen
het aanbrengen van banken op mooie plekjes in de ge-
meente en indien mogelijk een wat meer uitgebreide
tocht voor auto's rond de gemeente. Een en ander zal
in het bestuur een punt van bespreking uitmaken.
Namens de Vordenso Winkeliersvereniging dankte de
heer A. H. Dolphijn de voorzitter voor wat deze in de
afgelopen maanden voor de WV heeft willen en kun-
nen doen.
Het definitieve zomerprogramma zal zo spoedig mo-
gelijk worden vastgesteld.

AR en CH hielden forumavond
In zaal Eskes hielden de leden van de AR en CHU
kiesverenigingen maandagavond jl. een forumavond.
Het forum werd gevormd door de leden van de raad
t.w. A. J. Lenselink wethouder (AR), Z. Regelink (AR)
W. Norde (CHU) en G. J. Bannink (CHU).
De voorzitter van de CHU, de heer G. J. Bannink, open-
de de avond met het lezen van een gedeelte uit het Mar-
cusevangelie waaraa hij na gebed een kort openings-
woord sprak. De leiding werd vervolgens in handen ge-
legd van de heer Geerken (CHU) welke een kort inlei-
dend woord sprak.

Het forum kreeg een groot aantal vragen op zich af-
gevuurd. Zo werd er gevraagd: „Heeft christelijke po-
litiek nog zin?" en „Komen er in de raad ook principi-
ële vragen aan de orde?" In het antwoord werd als
voorbeeld <Je stad Rotterdam genomen, waar het een
probleem is wat eerst moet gebeuren of de krotoprui-
ming of de verfraaiing van het stadsgezicht. Wanneer
dit op Vorden moet worden toegepast dan blijkt het dat
veel mensen de krotten niet uit willen.

Ook werden veel vragen gesteld met betrekking op de
wegen* in de gemeente. Zo werd o.a. gevraagd waarom
de bochten in de Almenseweg bij de verbetering er niet
uit zijn gehaald. De wegen in de nieuwe wijken zijn te
smal terwijl de trottoirs hier en daar te breed van opzet
zijn. De bomen langs de weg geven ernstige ongeluk-

ken. Verder moeten volgens de vragenstellers er ge-
meentewoningen met garages komen. Mensen van bui-
ten Vorden kopen huizen in deze gemeente terwfll iets
minder financieel draagkrachtige mensen uit onze eigen
gemeente geen kans op een woning hebben. Ook gingen
er stemmen op om vroegtijdig de raadsvergaderingen
aan te kondigen in Contact met de agenda, de agenda
is meestal niet vroeg genoeg bekend.

Verder werd het punt inzake het ophalen van vuil en
huisafval aan de orde gesteld, moet dit van gemeente-
wege of door partikulieren worden gedaan? Ook von-
den de aanwezigen dat sommige raadsleden te oud wer-
den. Moeten de konfessionele partijen in 1970 samen op
één lijst uitkomen? Verder werden veel onderwerpen
aangesneden o.a. de huisnummering te Vorden, de aula,
het subsidiebeleid t.o.v. de jeugdverenigingen, jeugd-
clubs en jeugdorganisaties, verlening van subsidie aan
het dak van kasteel „Den Brameü".

Uit de gegeven antwoorden bleek dat de kastelen een
rem aan Vorden geven, maar toch ook weer zeer be-
langrijk zijn voor de ontwikkeling van de middenstand
en de exploitanten van hotels, campings, zomerhuisjes
e.d., dat sommigen een drie-eenheid en anderen een
twee-eenheid wensen bij het samengaan van de par-
tijen. De kiesverenigingen zullen zich eerst apart moe-
ten beraden en het plaatselijk samengaan hangt in
belangrijke mate af van het gesprek van de 18. De ge-
meenteraad en de partijen zullen zich moeten presente-
ren bij de jeugd. Op Villa Nuova is een rouwkamer be-
schikbaar. Verder dient er een jeugdraad te komen die
de gemeenteraad bepaalde richtlijnen voor het subsidie-
beleid ten aanzien van de jeugdorganisaties en vereni-
gingen kan geven, doch dat deze aktiviteiten uit de
jeugd zelf moet komen. Ook dient iedere agrariër en be-
zitter van grond of huizen de moeite te nemen het be-
stemmingsplan op de sekretarie (of bij een van de
raadsleden) te gaan bestuderen. Algemeen was men
van mening dat er in de a.s. herfst weer een dergelijke
avond moet komen, waarin de gemeentebegroting be-
sproken zal kunnen worden (dit vooral om de toekoms-
tige nieuwe raadsleden vast bekend te maken met de
gemeenteproblematiek).

De heer Lenselink ging na deze zeer belangwekkende
avond, voor in dankgebed.

Opheffing Vereniging tot
ophaling van huisvuil
De Vereniging tot ophaling van huisafval besloot in
zijn op maandagavond jl. gehouden vergadering in „'t
Wapen van Vorden" dat de vereniging ingaande l juli
a.s. ophoudt te bestaan.
In de eerste vergadering kon geen besluit worden ge-
nomen aangezien de statuten dit niet toelieten. Thans
kon er een besluit vallen afgezien van het feit dat er
van de 900 leden die de vereniging telt slechts 4 waren
verschenen. Ook van de zijde de gemeente en vereni-
gingen werd geen belangstelling getoond.
Mocht het evenwel niet gelukken de datum van l juli
a.s. aan te houden, dan is men alsnog bereid de defini-
tieve opheffinigsdatum te stellen op 31 december 1969.

Dodelijk ongeval
Ter hoogte van de boerderij „De Foeke" aan de Henge-
loseweg vond tegen ongeveer middernacht van vrijdag
op zaterdag jl. een aanrijding plaats door een brom-
fietser die de 60-jarige heer A. A. Mol uit Hengelo Gld
welke zich op de weg bevond, aanreed. Naar ons werd
medegedeeld sprong de heer M. plotseling vanuit de
berm de weg op. Zeer waarschijnlijk was deze met zijn
eigen bromfiets in de sloot langs de weg geraakt.

Kijkavond
Een groot aantal ouders maakte vorige week van de
gelegenheid gebruik om in de school aan Het Hoge
het werk van de lagere schoolkinderen te bekijken.
De leerkrachten gaven de nodige toelichting en ook nu
weer bleek hoe belangrijk het is als er een goed kontakt
is tussen school en huis.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden luidt voor a.s.
weekend: Vorden I—Ruurlo I; AZC V—Vorden IH; Sp.
Brummen V—VordenV; Vorden VI—Hercules H; Voorst
VH—Vorden VII; Wilhelmina SSS Al—Vorden Al;
Vorden BI—Voorst BI; Vorden Cl—Voorst Cl.

Het programma van de s.v. Ratti luidt: Zaterdagafde-
ling: Ratti I—EGVV II; Sp. Eefde Al—Ratti Al; Ratti
Cl—Almen Cl. Afdeling zondag: Angerlo Vooruit U—
Ratti H.

"

Jong Gelre keek in de toekomst
Jong Gelre afdeling heren hield in hotel Bloemendaal
een matig bezochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord heette voorzitter R. Mennink in
het bijzonder welkom de heer Nijkamp uit Lochem.
Verder werd medegedeeld dat in ringverband van 5
t/m 10 juli een uitstapje zal worden gemaakt naar Kö-
ningswinter in Duitsland. Op 28 maart zal in „'t Wa-
pen van Vorden" een gekombineerd vergadering met
de damesafdeling worden belegd. Als spreker zal dan
optreden de heer K. Bos uit Holten.

Als lid van de kaskommissie voor 1969 werd benoemd
de heer H. Arfman.
Op dinsdag 26 maart zal in „'t Wapen van Vorden" door
de GMvL een vergadering worden belegd waaraan ook
door leden van Jong Gelre heren zal worden deelgeno-
men. Als spreker zal dan optreden de heer NQkamp uit
Lochem.

Vervolgens behandelde de heer Nijkamp in korte trek-
ken het onderwerp: „De boerderij als firma". Spreker
wees er op dat het voor de landbouw in de komende pe-
riode, met name de kleine en middelgrote bedrijven
moeilijk zal zijn een bestaansmogelijkheid te veroveren.
We moeten in de toekomst, aldus spreker, naar grotere
bedrijven toe. Voor de zgn. tweemansbedryven zag hij
nog een toekomst. Het best leek spreker bv. twee be-
drijven van middelgrote als firma samen te voegen.

Na een diskussie over dit onderwerp te hebben behan-
deld bracht de voorzitter de heer Nijkamp dank voor zijn
inleiding.



VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

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

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

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor goede
rywielreparatie naar:

HIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

VOOR

' VAAR:
Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

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

OEBB. WLLLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,

2264

HARDBOARD
77 x 204 cm
ƒ 3,55 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

OVERHEMDEN-
SEPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Retexturingbedrijf
„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:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

WANDSCHROTEN
uit voorraad lever,
baar

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

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

VRIJETIJDSKLEDIM
HEINZELMANN SWEATERS
VELOURS EN BADSTOF. DE NIEUWE MODELLEN
SPORTMODE '69 ONTVANGEN

Wapen- en sporthandel
Martens

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a Vorden . Telefoon 05752-1272

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgeh. 53 et per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

BijonsisPastunette
het meest

veikochte merk.
Kom passen en
begrijp waarom.
Pastunette

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

EN HEEL GEZELLIGE

prullemanden van
stro deze week voor

zolang de voorraad strekt

Koerselman
Burg. Galléeatraat - Telefoon 1364

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 PORTEMONNAIE KUNT
BRENGEN.

DE VOLLEDIGE STALEN.
KOLLEKTIE HEBBEN WIJ TER
UWER BESCHIKKING

Voor Silvestertapijt naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Donderdag

Schouder--,
rib- en haaskarb. 500 gram 2,85
Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Schouder-, rib- en
haaskarbonade 500 gram 2,85
Dikke rib 500 gram 3,98
Verse worst 500 gram 2,75

Voor de boterham

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

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

Korselet, rondgestikte
vormbehoudende cups met beugel.
Voorpand van nylon-satijn en
kant. Dubbele elastische zij-
en achterpanden. In wit en zwart.
Cupmaten: AA t/m D 48,50

Silvester kleurexperts bespelen
het kleurengamma virtuoos!

Toonaangevende kleurexperts componeerden in samenspel met
vooraanstaande dessinontwerpers de ongeëvenaarde collectie
Silvester-tapijt, die qua uitgebreidheid, veelzijdigheid en kwaliteit
haar's gelijke niet heeft. Een meesterlijk assortiment, vol sfeer.
Sfeer heeft geen bepaalde prijs... sfeer heeft alleen een onschatbare
waarde. Daarom ziet het Silvester tapijt er zo veel duurder uit dan
het in werkelijkheid is. Uw Silvester-leverancier, herkenbaar aan
onderstaand embleem, de „Silvester-sfeersleutel" - toont U
gaarne onze collectie en adviseert U desgewenst bij het scheppen
van uw hoogstpersoonlijke noot met Silvester. Verkrijgbaar vanaf
f 85.- op kamerbreed.
Vraag onze gratis brochure ,,Silvester brengt sfeer in huis".

Houdt U van de sfeervolle 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!"

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 45

Als zij in de houding springen, dan gloeit hun de borst. Het bloed
trekt weg uit de wangen . . . Ik vind de gelijkenis met Kubizek
heel goed. Alleen wat meer overtuiging in het optreden. Ook wat
meer „Rücksichtlosigkeit". In dit kleine boekje, dat je zou moeten
lezen, staat het hele gamma. Tot het cynisme toe. Dat spreekt ook
uit hun strijdlied: „ . . . die schwarzen Truppen stehen, - sie wer-
den aus der Tirannei, - den Weg zur Freiheit gehen . . ." *) Neurie
dat lied! En denk ook aan de marcherende, wat schommelende
gang."
Hij zwijgt. Morbleue heeft opnieuw verbinding. Hij wendt zich
vlug tot Martin en Humphrey: „Luister!"
De overste lacht spottend. Martin negeert het hoewel hij zich
wrevelig afvraagt: „Waarom werkt die man steeds etgen? Hij zou
het toch overlaten aan pater Humphrey!" Hij legt de hand op diens
arm: „Opletten alstublieft. Nu kun je horen hoe Kubizek praat en
kommandeert. Let op dat zware, gedempte geluid".
Morbleue is een meesterlijke nabootser. Dat hij aan de andere kant
van de lijn ernstig wordt genomen, is wel het beste bewijs daar-
voor. Als hij heeft opgehangen, kijken de mensen op de grote deel
hem spannend aan. Hij veegt zich het zweet uit de ogen en knikt
naar Van Mastrigt: „Het is in orde. Hij komt naar de Parkwegkerk.
Laten we hem daar opvangen. Ik vind, dat me nu een glas wijn
toekomt", voegt hij er simpel aan toe.
Van Mastrigt zelf reikt hem de fles aan. Hij keert zich om naar
Adri en fluistert iets. Adri knikt instemmend. Hij neemt Hum-
phrey's arm. Hij neemt de verklede pater mee naar een zijvertrek.
Even later start er een auto. „De Horch", denkt Martin.
Dan zegt de overste: „Als ze die man, die Hagen, straks missen en
ze vragen Kubizek, dan zegt die zoiets als: „Donnerwetter, ich habe
gar nicht telefoniert. Dies ist ja reine Sabotage!" En dan brult hij
de hele boel in alarm."
Morbleue schudt z'n kalende hoofd. Hij verklaart geduldig: „U hebt
niet zo goed geluisterd, eerwaarde pater. Ik heb de man gezegd dat

*) . . . de zwarte troepen staan, - zij zullen vanuit de tirannie, - de
weg naar de vrijheid gaan . . ."

het hier een „sehr geheime Reichssache" betreft. En als hij niet
alleen is of hij dan vooral aan niemand wil zeggen waar hij heen-
gaat, en van wie de opdracht komt, begrijpt u wel?"
De abt schudt z'n magere hoofd: „Maar die grijze muis dan, die
daar de telefoon pleegt te bedienen."
Morbleue lacht waarderend: „U bent op de hoogte. Stel u gerust.
Die doet alleen overdag dienst. Bent u tevreden?" Als om verdere
ondervraging uit de weg te gaan, heft hij zijn glas op voor pater
Ambrosius en drinkt. Hij heft z'n glas opnieuw voor de kleine pater
en zegt prijzend: „Zonder uw wijze overtuigingskracht waren we
niet zover gekomen".
Pater Ambrosius schudt vlug z'n gebogen hoofd: „O nee! Het is
zoals onze overste heeft gezegd: Humphrey's eigen decisie. Maar
Humphrey heeft gelijk dat hij geen wapens zal gebruiken".
Martin kijkt de priesters nadenkend aan. Zou hij er ooit nog eens
achter komen wie er eergisteren bij de kerk met die mitraillette
heeft geschoten? Het ergert hem, dat dit detail tot nu toe voor hem
duister is gebleven. Hij voelt weer de stekende blik van de overste.
Hij konstateert: „U wilt mij iets vragen!" Hij denkt: „Nu krijgen
we het. Straks trekken zij zich ook nog terug".
De abt trekt de aandacht tot zich als hij met z'n gorgelend accent
nadrukkelijk de vraag stelt: „Wat gaat u zelf doen? U bedisselt
hier van alles en nog wat en iedereen knikt en doet wat u voor-
stelt. Het zijn zeker allemaal goeie verstaanders, die aan 't halve
woord van u genoeg hebben. Maar aan m'n verantwoordelijkheid
voor het leven van pater Humphrey ontleen ik het recht iets méér
te vragen. Namelijk dit: „Welke gevaarlijke taak denkt u bij de
overval dan wel op u te nemen?"
De vraag veroorzaakt een algemene stilte. Van Mastrigt fronst z'n
vervaarlijke zwarte wenkbrauwen. Dan beduidt hij Martin er niet
op in te gaan.
Martin heeft de vraag van de overste verwacht. Hij ziet er ook het
element van redelijkheid van in. Toch stemt het hem onaangenaam.
Omdat het van het begin af heeft vastgestaan dat hij, alleen met
Höothmann, Morbleue en Sigi, naar binnen moet, het spits moet
afbijten. De ondergrondse strijders willen zoveel mogelijk afzijdig
blijven. Het moet er namelijk uitzien als een twist tussen de SS en
de Abwehr, een vete om een vrouw, meer niet. Zodat de bezetten
de macht er geen redelijke aanleiding in kan vinden tot het nemen
van represailles tegen gijzelaars of onschuldige burgers. Dat was
bitter voor Martin. Hij was in de anderen teleurgesteld. Temeer
waar hij het steeds al, als zijn eigen speciale opgave had gezien

daar op te treden waar 't gevaar 't grootst zou zijn, dat is daar
waar Kubizek was. Omdat hij meende te weten hoe Kubizek, de
doder, zou moeten sterven. Hij heeft dit detail aan niemand ont-
huld. Adri heeft er wel naar gevraagd, maar hij, Martin, heeft ge-
zwegen. „Wat kan het jullie eigenlijk schelen als jullie het ons toch
alleen laat doen?" was het enige wat hij had geantwoord. En de
baas, Ir van Mastrigt, had beslist: „Laat het aan hem over, Adri.
Laten wij onze verantwoordelijkheden niet nog meer uitbreiden",
had hij gezegd, „'t blijft zoals het is afgesproken. Jullie halen haar
er uit. Indien nodig dekken we jullie aftocht naar het zuiden. De
enige outsider die met jullie daar binnen komt is de man, die als
„Kubizek" optreedt - zonder hem gaat 't nu eenmaal niet. Met het
clement van verrassing aan jullie kant, en met de list van een water-
dicht plan, moet je het kunnen opnemen tegen de twaalf of dertien
man, die daar op dat moment binnen zijn." Dat was het. Martin
besluit dat hij ook nu zal zwijgen, laten zij het maar zeggen. Hij
hoort de uitdagende stem van Reina, in wiens ogen hij misschien
nooit genade zal vinden: „Nu /eg eens wat, held, in de uniform
van de vijand!"
Nu is Van Mastrigt kwaad geworden. Hij loopt naar Reina's stoel
en zegt zacht: „Sta jij eens op. En kijk me eens goed aan. Luister!
Als jij m'n kapaciteiten om mensen te beoordelen in twijfel trekt,
dan is dat jammer. Maar ik heb hier de leiding. Omdat ik verant-
woordelijk ben. Wie het daarmee niet eens is moet het ronduit
zeggen, maar niet telkens vervelend doen".
Reina slaat haar ogen neer. Ze buigt iets naar hem over, haar lange,
glanzende pijpekrullen vallen voor haar ogen langs: „Vergeef 't
me, Wout!" fluistert ze.
De ingenieur wendt zich tot de geestelijken: „Wat deze jongeman
gaat doen, kan hij waarschijnlijk 't beste van ons allemaal. Ik ver-
trouw hem. En als u hem niet vertrouwt, kunt u zich alsnog terug-
trekken. Dan doen we het zonder uw hulp. Al is dat verd . . . las-
tig, nu wc eenmaal /over zijn en er weinig tijd meer is".
Aller ogen zijn op de overste gericht. Deze strijkt zich nerveus met
de lange, magere hand langs de hals. Zijn blik kruist die van pater
Amhrosius. De kle ine priester heeft de hand van de abt even
eerbiedig aangeraakt, l lij is vol aandacht voor /ijn overste. Hij /iet
er vermoeid, afgemat uit. Alsof hij een flauwte nabij is. Maar het is
al eerder gebleken dat niemand in z'n /wakheid sterker is dan
de/e gebogen, oude man. Langzaam brengt hij zijn handen omhoog.

(wordt vervolgd)


