
Donderdag 24 april 1969
31c jaargang no. 4
Uitgave drukkerij Weever» 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

30 APRIL

Zondag 27 april a.s. is het alweer twee jaar
geleden, dat de misschien toekomstige kroon-
prins Willcm-Atexander Claus Gcorge Fcr-
dinand werd geboren.
Er gingen toen spannende dagen aan vooraf
en met een verademende juichkrect kon prins
Bernhard na ontvangst van het gcboortebe-
richt aan zijn gasten verkondigen: „Hij is er!
't Is een jongen!" Vreugde in het hele land.
Nu zal er een stroom cadeautjes naar Groot
Drakestein vloeien en de mooiste daarvan is
waarschijnlijk voor het jarige prinsje wel de
échte ponywagen, gemaakt door enkele van
Neerlands laatste rijtuigmakers te Houten
(Utrecht).
Omdat de verjaardag op zondag valt, steken
n'c maandag de vlag uit.

FEESTDAG

Als we dan toch koninginnedag vieren, mo-
gen we gelijk even denken aan die andere
jarige op deze dag: aan de heer Picter van
Vollenhovcn.
Toen hij zijn eerste twintig verjaardagen
vierde, vlagde Nederland ook al op 30 april,
maar nooit zal hij bevroed hebben, nog eens
riinist zijn koningin te staan op het bordes
van paleis Soestdijk op beider verjaardag en
ook het middelpunt te zijn van de feestelijk-
heden in en om het paleis.
Vader Van Vollenhovcn is het nu, met het
eenjarige prinsje Maurits op de arm van
prinses Margriet. Het koninklijk huis heeft
zich wel uitgebreid in de laatste jaren . . .
Maar de heer Van Vollenhoven blijft er heel
rustig onder. Misschien wordt juist die eigen-
schap ook zo in hem gewaardeerd: hij is de
huiselijkheid zelve.

I)c grote dag nadert weer met de spontane oranjefeesten, met rondtrekkende
fanfares, verkled&kinderen, volks.spelen, wedstrijden, puzzleritten, snprtdemon-
straties, grote e^^leine optochten, traktaties voor onze jongster^^i
tegenwoordig OOK al voor de alleroudsten, c/c aubades voor de hniï/emecsters,
de oranjebals en de taptoes tot besluit.
Als we nog geen koningin hadden, zou hare majesteit moeten icorden uitge-
vonden. Geen volk viert op één dag in het jaar zo de verbroedering en de
eenheid. Hoe is het nog mogelijk, dat er mensen zijn die op 30 april vergeten
de vlag uit te steken!

Programma van het Oranjefeest te Vorden
08.00 uur -
08.15 uur Klokluiden

08.15 uur Samenkomst van de kinderen van de
lagere scholen op het schoolplein van
de Openbare Lagere School te Vorden.

08.30 uur Aubade voor het gemeentehuis en toe-
spraak door de edelachtbare heer A. E.
van Arkel, burgemeester en ere-voor-
zitter van de Oranjevereniging.

08.30 uur Oriënteringsrit per fiets voor school-
kinderen van 11 tot en met 14 jaar.
(Nadere mededelingen hierover ge-
schieden op school.) Leerlingen in de-
ze leeftijdsgroep die een school elders
bezoeken en gratis mee willen doen,
kunnen zich op dinsdag opgeven van
4 tot 6 uur 's middags op het adres
Schoolstraat 17 (de heer Zeevalkink).

09.00 uur Optreden van de komische goochelaar
prof. Herbe Maison in het Nutsgebouw
voor de kinderen van de eerste tot en
met de vierde klassen van de lagere
school. (Afloop van deze voorstelling
ongeveer 10.30 uur.)

09.30 uur Oricnteringsrit per fiets voor de leef-
tijd van 15 jaar en ouder. Opgave en
start voor deze rit op het schoolplein
achter de OLS dorp.
Prijsuitreiking voor deze groep om
16.30 uur in de zaal van hotel Bakker.

09.30 uur Vogelschieten voor dames en heren in
de nabijheid van het gymnastieklokaal.
Geeft u op en toont uw vaardigheid.
De prijs voor de schutterskoning is een
fraai horloge. Inleggeld vogelschieten
f 1,50. Tevens gelegenheid tot buks-
schieten personele baan en vrije baan.

Uitroeping schutterskoning en uitrei-
king van de prijzen voor het vogel-
schieten om 16.30 uur in de zaal van
hotel Bakker.

14.00 uur Grote motorcrossdemonstratie van de
VAMC „De Graafschaprijders" op het
terrein „Wassinkskamp" aan de
Nicuwstad achter bakker Schurink.

Gratis entree.

In de pauze een oranjeveldloop op het-
: elf de terrein, waaraan door de voet-
balverenigingen zal worden deelgeno-
men, t.w. heren van 16 jaar en ouder.
Vervolgens het tweede deel van de
demonstratie en onmiddellijk daarna
prijsuitreiking voor de deelnemers aan
de demonstratie en de veldloop. ,,De
Graafschaprijders" en de veldlopers
rekenen op een massale opkomst.

Vrijkaartjes voor de draaimolen die de
kinderen op school ontvangen, moeten
voor 16.00 uur worden gebruikt.

16.30 uur Uitroeping en huldiging van de schut-
terskoning.

Uitreiking van de prijzen voor het vo-
gelschieten.

Uitreiking van de prijzen voor de oriën-
teringsrit per rijwiel voor 15-jarigen
en ouder.

Huldiging en prijsuitreikingen in de
zaal van hotel Bakker.

Muzikale medewerking van de
muziekvereniging
„Sursum Corda"



ENORME
JUBILEUM

SUPIKMARKT AANBIEDINGEN
PRESENTEERT

3 stuks

300 gram

heerlijk voor bami en nasi

MAGERE VARKENSLAPPEN

500 gram

98

VARKENSFRICANDEAU

500 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKE

SNIJWORST

PALINGWORST

BACON

GEBRADEN GEHAKT

150 gram 89

150 gram 79

100 gram 99

100 gram 58

eft puut

STOOFPEREN

K AS ANDIJVIE

FLINKE KOMKOMMER

GOLDEN DELICIOUS

GROTE SINAASAPPELEN

2 kilo 95

half kilo 69

voor 79

per kilo 89

10 voor 179

JUBILEUMCHEQUES

zorg dat u er geld van maakt

Tegen inlevering van cheque no. 10
500 gram varkenslever of 500 gram vlees-
ribjes of 500 gram runderstaart met
75 CENT REDUKTIE

Tegen inlevering van cheque no. 11

l kg PRACHT BANANEN

normaal 109, op uw cheque

Tegen inlevering van cheque no. 12

6 STUKS
HEERLIJK APPELGEBAK

normaal 198, op uw cheque

34

>3

Azet
UITJES

potje

69

Grote
TAART-
BODEMS

98

Maggi
GROENTE-

SOEP

nu per pakje

50

Klfflthamer
GEMBER

KOEK

^98

9 ORANJE-
KNOTSEN

49

SOEP-
BALLEN

2 blikjes

119

WASLIJN-
DRAAD

met metaal-
kern, 10 m

69

Hero

ROZEBOT-
TELJAM

pot van 130

120

Grote
EMMERSET

350

dop-
erwten

middelfijn

literblik

KNACKE-
BROD

Blauwe bussen
VIM

nu 2 bussen

99

GOLDEN WONDER

chips
grote baal

van 109 nu

89

2 grote
pakken
SUNIL

van 240 nu

195

Sinaas
VRUCHTEN-
LIMONADE

2 flessen voor

98

MENTOS-
ROLLEN

|3 rollen van 81

nu

69

pindakaas
per pot

Jampot

KNAK-
WORST

nu

89

Ijzersterke

DWEIL

89

Geurts

JAM

per pot

79

3 GROTE FLESSEN

NU SLECHTS

89
DIDO

papieren
zakdoekj.

ERG GEMAKKELIJK

NU PER PAK

ITALIAANSE

tomaten
puree
3 BLIKJES

49

6 stuks

abrikoien gebakjes

ERWTEN-
WORTELEN

2 literblikken

nu

119

DRUIVEN-
SAP

wit of rood

nu

109

3 blikjes

SARDINES

99

Pak

SUJA
LUIERS

109

Literblik

ANANAS

nu

119

Vitella

INSTANT-
PUDDING

3 pakjes

99

Literblik

FRUIT-
COCKTAIL

189

Herba

BRUINE
BONEN

pot

89

Disc-o-matix

tonnetje
ZEEP-

POEDER

van 725 nu

498

WOENSDAG 30 APRIL DE GEHELE DAG GESLOTEN

Alles onder één wat een gemak



Te koop:
50 cc Kreidler crosser
met RS cilinder 4 versn.
G. A. Eggink - Vorden
Hoge Weide D 164

Te koop:
kunstmeststrooicr
voor paard
Th. Zents C 120 Vorden

De ene Trouw
is de andere waard!
DOKO de komplete
hondemaaltijd
Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53
Vorden - Telefoon 1318

Broedeitjes te koop van
onderstaande krielen
Koekkoek Wyandotten
Buff Wyandotten
Barnevelder a 40 et p. st.
W. Tragter Vorden
Zutphenseweg 95

Te koop:
B.B. opfokzeugjes N.L.
3 j/2 maand oud en een
MRY vaarskalf
A. J. Oltvoort, tel. 6674
Wildenborch

Te koop:
eetaardappelen ijsselster
A. Lichtenberg
B 17, Kiefskamp

Gevraagd:
Tijdelijke hulp
in de huishouding
wegens ziekte der tegen-
woordige voor hele
of halve dagen
Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 Vorden

Te koop gevraagd:
voederbieten
G. J. Bargeman
't Wilmerink, tel. 1658

Te koop:
roodbonte drachtige
vaars, bijna a.d. telling
H. Willems
Linde Vorden

Te koop:
jonge geitebok
J. W. Golstein
Nieuwstad

Wegens plaatsgebrek
bieden wij te koop aan:
l oliestook huishoudkach.
waarop goed kan worden
gekookt
l atag gasstel met 3 grote
branders geschikt voor
flessen- en aardgas
alles in prima staat
}. W. Polman
Dorpsstraat 22 Vorden

Te koop:
r.b. maalkalf
A. Wolsheimer, C 121a
Galgengoor Vorden

Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop:
z.g.a.n. kolenkonvektor
17.000 kal.
Dr C. Lulofsweg 12
Vorden

Te koop:
bromfiets merk Little
Honda, zeer goed onder-
houden
Beumer, E 42
tel. 05752-6661

Te koop:
Vorkjesschudder AEBI
zo goed als nieuw
A. J. Vruggink
'Riethuis' Delden

Wegens aanschaf van
bandrekorder te koop:
Stereo pick-up merk Si-
trophoon, 8 mnd. oud
tel. 05752-6613

Te koop:
zgan. Mobylette
bromfiets weinig gebr.
H. Jansen D 137
Kranenburg Vorden

Voor alle
verzekeringen
en belastingzaken

D. VOLKERS
De Stroet 11 - Vorden

Telefoon 1929

Y

Op zaterdag 3 mei a.s. hopen onze lieve
ouders, behuwd- en grootouders

G. VREEMAN
en
G. /. VREEMAN-NORDE

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven, is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, april 1969
Burg. Galléestraat 11

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Toch nog onverwacht, ging heden van ons
heen, mijn lieve man, onze lieve en zorgzame
vader

MARINUS MARTINUS WOLSING
echtgenoot van G. F. Bartels

op de leeftijd van 54 jaar.

G. F. Wolsing-Bartels
Freek
Martin
Henk
Geert

Vorden, 18 april 1969
Julianalaan 20

De begrafenis heeft plaatsgehad dinsdag 22
april op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Op 18 april jl. overleed, in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, vrij onverwacht, ons
geacht personeelslid, de heer

M. M. WOLSING

op de leeftijd van 54 jaar.

Gedurende bijna 18 jaar heeft hij zijn beste
krachten gegeven in het belang van de Coöp.
Ver. ,,De Eendracht" te Vorden, hetgeen bij
ons in dankbare herinnering zal blijven voort-
leven.

Bestuur en kommissarissen.

Op 18 april jl. overleed, in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, vrij onverwacht, onze
geachte medewerker, de heer

M. M. WOLSING

op de leeftijd van 54 jaar.

Zijn ijver en plichtsbetrachting zal bij ons in
dankbare herinnering blijven voortleven.

Direktie en personeel
CLV ,,De Eendracht" te Vorden

Nog onverwacht ging van ons heen, op de
leeftijd van 54 jaar, onze trouwe vriend en
medewerker, de heer

M. M. WOLSING

Een groot verlies voor bestuur en leden afd.
Mercurius Vorden. Zijn nagedachtenis blij-
ven wij eren.

18 april ging nog onverwacht van ons heen
de oprichter en voorzitter van onze buurtver-
eniging, de heer

M. M. WOLSING

Zijn nagedachtenis blijven wij eren.

Buurtver. Julianalaan

Geheel onverwacht ging van ons heen, mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

GERRIT JACOBUS MARTINUS
echtgenoot van H. J. Nijland

in de ouderdom van 73 jaar.

Vorden: H. J. Martinus-Nijland

W. H. Martinus
W. Martinus-Aantjes

Apeldoorn: D. ten Lohuis-Martinus
G. ten Lohuis

en kleinkinderen

Vorden, 20 april 1969
Prins Bernhardweg 6

De begrafenis zal plaatshebben donderdag
24 april om 12.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, de heer

G. J. MARTINUS

in de ouderdom van 73 jaar.

Bestuur, direktie en personeel
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

Vorden, 20 april 1969

Met diep leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van ons geacht bestuurslid, de heer

G. J. MARTINUS

Zijn ijver en plichtsbetrachting zullen wij
nimmer vergeten.

Bestuur en leden
ANAB afdeling Vorden

WOKIEN
l N) DE
zoro..

GEN IET VAN 06
ZOMER • IN

HUfSEL/bKHEID
SuiTEM.
VAKJ UW

WONINGINRICHTING

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

GEMEENTE VORDEN

Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voor-
nemens zijn in afwijking van het geldende
bestemmingsplan, aan de heer K. A. A. Rou-
wenhorst, Prins Alexanderweg 58, Huis ter
Heide ( U . ) , met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
vergunning te verlenen voor het bouwen van
een woonhuis met bedrijfsgebouw op het ter-
rein, gelegen aan de Kostedeweg, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie D, nr. 1052.

Tot 9 mei 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen schriftelijk be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen.

Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 24 april 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel.

de sekretaris,
J. V. Plas.

TIENERKASTEN
nu slechts ƒ 54,

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tapijt in de betere klasse voor jong, voor
oud, voor hip, voor chic uit wol, uit nylon
en uit Acrilan 12 soorten in 86 kleuren,
kamerbreed en in tegels. PARADE tapijt
heeft altijd iets bijzonders.

ADVIS URVOOR

HO IER WONEN

in diverse modellen

NU OOK MET
REVOLVERZAKKEN

wapen- en sporthandel

eeds doeltreffend!

Vorden Telefoon 05752-1272

VOORDELIGER PER 3
<&M3j9

sSSS&Sfe. een klinkende
Ĉ*3
CO >9co<

profijt aktie!
Kijk maar. U kunt klinkende munt
verdienen. U moet er dan wél
op tijd bij zijn. Want dit zijn
uitzonderlijke buitenkansjes voor
mensen die bij de tijd zijn!

BADDOEKEN

Fijne rulle badstof,
medaillon decoratie
en keuze
uit diverse kleuren.
Per stuk ƒ3.95

3 stuks 0_25

WAFELDOEKJES

In frisse, kleurige
streep. Doekjes die
u elke dag gebruikt.
Per stuk 75 cent.

3 stuks i.80

WASHANDJES

Heel handzaam,
prettige stof, zelfde
motief als baddoe-
ken. Per stuk 80 et.

3 stuks 1.95

DAMESZAKDOEKEN

Een fijn zakdoekje
voor in uw handtas.
Per stuk 40 cent.

3 stuks 0.98

THEEDOEKEN
Leuke ruit. Nemen
veel water op. Keu-
ze uit diverse kleu-
ren. Per stuk ƒ 1.50

3 stuks 3.95

HERENZAKDOEKEN

Royaal formaat.
Mannelijk dessin.
Diverse kleuren.
Per stuk 80 cent.

3 stuks 1.95

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Telefoon 1396

IDEALA LAKENS
EN SLOPEN

Sterk, hagelwit,
royaal formaat, uit-
stekende kwaliteit,
l-pers. (150 x 2.50
m) per stuk 10.75

3 stuks 27.90

2-pers. (180 x 2.50
m) per stuk 12.95

3 «uk, 327°
Bijpassende slopen
l pak a 2 stuks ƒ 6.50

3 pakken
è 2 stuks 16:50

KEUKENDOEK

Mooie badstof in
diverse kleuren (wit-
te ondergrond, ge-
kleurde blokken ge-
ïllustreerd met sla-
couvert, koffiepot
en kopjes). Per stuk
ƒ2.50

3 stuks 5.81

STOFDOEKEN

Mooie zachte stof,
behandelen uw meu-
belen als fluweel,
per stuk 65 cent.

3stuks l.69

VITAKRAFT
Singperlen

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53
Vorden - Telefoon 1318

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
1% RENTE
Stukken & ƒ 1000,—.

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

VERLOTING v.v. VORDEN

Op de volgende lotnummers zijn prijzen ge-
vallen:

1891 - 3365 - 4684 - 2391 - 141 - 2655
2980 - 2880 - 670 - 3201 - 2085 - 1225
1470 - 2658 - 2075 - 2044 - 1680 - 842
3407 - 1508

Prijzen afhalen vóór l juni op zaterdag- of
zondagmiddag in de kantine op het voetbal-
veld.

Het bestuur.



Autoverhuur
zonder rhauff eur >

Voor goede
rywielreparatte naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAOTEB

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

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

Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

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

YOOR

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VOOR UW
schoenreparatie

WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het chem. reinigen van
OVERGORDIJNEN, DE.
KENS EN TAFELKLE-
DEN.
Tevens uw adres voor ver-
ven, onz. stoppen en over-
hemdenreparatie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
me j. Dijkman Lochemse-
weg 52a

laars, en
• "-Rntiekantoor

' » v TFEBTTRG
*->hinV 1 Vorden
- 1P531

!t«Mnid<leling hij aan- en
«•rUoop van onroerende

• •••(••ren
Taxatie», verzekert n jfen en

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

• V K K H E M D E N
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
M \ NCHETTEN

Looman Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan vl Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

CVIVQ
ACKERMAN &
SACHTLEVEN N.V.

Oostzeestraat 2 - Zutphen

Wij zoeken op korte termijn voor onze
steeds groeiende groothandel in
levensmiddelen

ADM. KRACHTEN
(mannelijk of vrouwelijk)

* Prettige werkkring op een
modern kantoor

" Goed salaris

" Gunstige sekundaire arbeids-
voorwaarden.

Ook zij die binnenkort examen
doen, kunnen solliciteren.

Schrijft u even aan bovenstaand adres of
neem desgewenst telefonisch kontakt met ons
op (05750-7251 toestel 17) voor het maken
van een afspraak.

Voor al uw

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

wel toevallig
als u deze

kast zoekt

Het kan natuurlijk. Maar welke kast u ook in uw
hoofd hebt, wij hebben hem in onze zaak. Of anders
op onze toonzaal in jRuur/o, waar ivij met 124
andere Oost-Nederlandse meubelzaken onze
collecties presenteren. Enorme keus. Prachtige
kwaliteiten. Een stuk "achterland" tvaar u
plezier van hebt. Op elk meubel slaat de vertrouwde
naam GS. Kan niet beter!

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

DAMES- EN
HERENRIJWBELEN

in prijzen vanaf ƒ 145,-
kompleet met lamp, slot en jasbe-
schermer.

Keuze uit meer dan 50 stuks fiet-
sen in prijzen voor iedere beurs.

Neem een kijkje in onze show-
room, het verplicht u tot niets.

Ook in kinderfietsen een
ruime keus

Fietsen is beter, een betere fiets
koopt u voordeliger bij

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogellikheden en over de
nieuwe 6y2% spaarbrieven.

VORDEN, H. VAN DE BROEK
Wilhelminalaan 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer R. Ottens, C
127 te Vorden, met toepassing van artikel
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening!
vergunning te verlenen voor het uitbreiden
van de verpleeginrichting „Nuova", gelegen
aan de Zutphenseweg, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie K, nr. 3334.

Tot 9 mei 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen schriftelijk be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen.

Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 24 april 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel.

de sekretaris,
J. V. Plas.

Konïnginnefeest Hengelo Gld
WOENSDAG 30 APRIL

DANSEN

Concordia
vanaf 3 uur orkest ,De Zwervers'

Zaal Langeler
vanaf 6 uur orkest ,,The Wande-
res"

VOOR NIEUWE

och, u weet het. Het adres

HELMINK
ti ENORME KEUS
* PRIMA SERVICE EN . .

* VOORDELIG IN PRIJS

Woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Een houten wand?
Die kunt
uzelf maken!
Bruynzeel - ook specialist in
betimmering - levert dat warme,
karakteristieke natuurprodukt
dat aan elk interieur een
voornaam cachet en een
intieme beslotenheid geeft.
Bruynzeel profielstroken zijn
verkrijgbaar in verschillende
houtsoorten: parana pine,
grenen, oregon pine, basralocus
en red cedar.
Ruime keus in houtsoorten en
profielen!

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen) - Schoolstraat - Vorden

l pak Spar koffie deze week 159 cent

3 PAKKEN RIGA MARGARINE van 120 et voor 108 et

2 FLESSEN SPAR APPELSAP NU 98 et

2 POTTEN APPELMOES . van 144 et voor 129 et

400 gram vruchtensnoepjes 98 cent

200 GRAM SNIJWORST 99 et
100 GRAM LUNCH WORST 47 et
2 PAKKEN PETIT BEURRE SLECHTS 98 et
l ONTBIJTKOEK van 90 et voor 69 et

l blik doperwten extra fijn van 160
voor 98 cent

(maximaal 5 per klant)

Tegen inlevering van deze bon
l FLES RANJA VOOR 125 CENT

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS «PAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

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".
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^Kerkdiensten

ZONDAG 27 APRIL .

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Bokhoven uit Neede

10.00 ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. G. F. Hajer van Ede
19.00 uur ds. G. F. Hajer van Ede

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuff rouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no,
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Gerdina Johanna, dochter van J. Weenk
en B. G. Rossel; Ronald Hendrikus Albertus, zoon
van J. Jansen en W. Nijhuis.
Ondertrouwd: Joh. Kettelarij en H. J. Nijenhuis.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Gerrit Jacobus Martinus, 73 jaar, echt-
genoot van H. J. Nijland.

Vordense

Winkeliersvereniging

Koninginnedag 30 april a.s. ~ijn

alle winkels

DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Het bestuur.

Wehme-nieuws
Donderdag l 7 april jl . werd aan de bewoners van
ons tehuis wederom een ontspanningsavond aange-
boden door het Prinses Irenefonds, verzorgd door
het Thomassen mannenkoor uit Rheden, onder di-
rektie van de heer Nijland. Tevens werkten hieraan
mee de gitarist en zanger, de heer Rooseboom.
Het programma was als volgt samengesteld: Gees-
telijk lied (W. Kind), Negro spiritual (Melchior
Browne), Pelgrimskoor (Richard Wagner) met
pianobegeleiding van de dirigent, Slavenkoor (Ver-
di) Oud Hollandse liedjes (Fernand van Durme) ,
Tröstering musiek, Nachtgesang im Walde (met
pianobegeleiding) Russisch volkslied (Martin Koe-
kelkoren), Jagerlied uit der Freischütz, en als toe-
gift het zeer bekende lied Der Zwölf Rauber, met
als solist de heer Everts.
Het programma werd afgewisseld met het optreden
van de gitarist-zanger met twee eigen komposities
over onze Veluwe, en Tiroler volksliedjes, en Oos-
tenrijkse jodelliedjes, terwijl hij zijn optreden be-
sloot met Piet Paaltjes, Heimweh, Schön ist die
Jugendzeit en Loewende klokken, wat enthousiast
meegezongen werd.

\Vij mochten terugzien op een prachtige avond, wat
namens alle aanwezigen werd vertolkt door een
welgemeend dankwoord van mejuffrouw Reusink.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

OVER EEN UITTREDE
Velen van u zullen met verbazing kennis geno-
men hebben van het feit, dat ik orde en priester-
schap verlaten heb. Dit blad heeft toentertijd aan-
dacht besteed aan mij toen ik respektievelijk fran-
ciskaan, priester en missionaris werd. Ik acht het
daarom uw recht om u iets te vertellen over de
achtergrond van deze laatste beslissing.
Het is uit eerlijke overtuiging dat ik deze stap ge-
zet heb en het is beslist geen sprong in het duister.
Drie jaar heb ik van nabij kennis kunnen maken
met de werkelijkheid van een onderontwikkeld land.
Ik heb daar mijn ogen, oren, en hart niet in mijn
zak gehouden. Ik heb daar meer geleerd dan on-
derwezen. Zolang de problemen van politiek en
kerk bekeken blijven worden van het kleine, koude
Nederland, komen we geen steek verder. Alle ge-
beurtenissen in kerk en maatschappij, die nu de
gemoederen in beweging houden, kunnen goed en
positief uitgelegd worden, als de horizon van de
aandacht maar eens echt verbreed wordt tot alle
mensen van goede wil. Het denken vanuit het
systeem moet radikaal doorbroken worden. Wie
de liefde heeft voor de armen heeft de wet vervuld.
We zitten in kerk en maatschappij in een wirwar
van wetten en bepalingen, die niet duidelijk de be-
lichaming zijn van de liefde. De konsekwenties
van het feit , dat alle mensen broers en zusters zijn,
zijn nog maar half getrokken. Maar we mogen niet
kleingelovig zijn. God heeft de wereld niet verla-
ten, hij laat zijn kinderen niet aan hun lot over.
Ook al zou een moeder haar eigen kleinen verlaten,
God verlaat de wereld nooit; dat leren ons de oude
profeten al. Wraarom zouden we ons dan zo bang
moeten maken voor het eerlijk zoeken naar liefde,
zoals zich dat tegenwoordig bij de jongeren open-
baart. Niemand is slecht van harte. We mogen nie-
mand veroordelen of oordelen, omdat we nooit het
hart van de ander volledig kennen. Er bestaat geen
toeval in de wereld. Alles heeft een zin, ook al zien
we dat op het moment van het gebeuren nog niet.
Maar de Heer leeft nog, Hij is midden onder ons.
En Hij is midden onder ons, wanneer we alleen
door de zuivere liefde bezield zijn. In zekere zin
doet het niet terzake of je katholiek, protestant,
communist, socialist, atheïst, hindoe of islamiet
bent. Wie in de liefde is, is in God. Dat is de een-
voudige boodschap van het evangelie.
Vanuit mijn studie van filosofie en theologie, en
vanuit mijn ervaringen met heilige hindoes en is-
lamieten ben ik alles opeens anders gaan zien. Ik
zag dat ik alles moest verliezen om alles te gaan
winnen. Ik kan het niet in ̂ ^paar regels uitleggen.
Daarom heb ik een boek geschreven dat half juni
ongeveer op de markt zal komen. De titel van het
eerste boek zal zijn: de wereld is mijn kerk. Mis-
schien denkt u dat ik wartaal spreek, maar dan
vergist u zich. Wacht u geduldig het boek even af.
Ik wil het zelf eerst nog ii^fct engels en urdu ver-
talen, om een goede afze^e hebben en om mijn
toekomstplannen mogelijk te maken.
Ik zal niemand en geen enkele instituut veroorde-
len, mag ik dan beleefd verzoeken, dat u ook niet
al te overhaastig oordeelt of veroordeelt. U hoort
nog van me.

Antoon Mullink, D 155 Kranenburg-Vorden.

i
Jong Gelre
De lezing van Peter Hissink voor de afd. Vorden
van Jong Gelre, die aanvankelijk rond de Pasen zou
worden gehouden, moet tot een nader te bepalen
datum worden uitgesteld aangezien Peter Hissink
nog in Italië verblijft , aldus werd ons door het be-
stuur medegedeeld.
Zaterdag 26 april is er een provinciale voorjaars-
vergadering in Tivoli in Arnhem. Hier zal o.a. de
heer Bouman, peda-goochelaar uit Delft, de mid-
dag vullen, 's Avonds voert de winnende afdeling
van de toneelwedstrijd het stuk op waarmee ze de
eerste prijs hebben behaald. Dit is de afdeling
Twello.
De dames van Jong Gelre beleggen op maandag-
avond 28 april een ledenvergadering in hotel ,,De
Zon'. Mevrouw J. A. van Lente zal deze avond
een demonstratie houden over kosmetika.
Zaterdag l 7 mei wordt er een provinciale oriënte-
ringsrit gehouden in de Betuwe. Hieraan zullen
leden van de afdeling Vorden meedoen. Er wordt
gereden in een A- en B-klasse, 's Avonds is er
een kulturele wedstrijd in Tiel.
Zaterdag 7 juni gaan leden van Jong Gelre naar de
landdag Gelriade te Eist. Voorts bestaat er gele-
genheid een vakantiereis te maken naar Könings-
winter in Duitsland. Deze reis is uitgezocht door de
reiskommissie van de Ring en is gepland van za-
terdag 5 ju l i tot en met donderdag 10 juli. Men
kan zich opgeven bij de heer R. Mennink voor
l mei a.s.

„De Graafschap"

Tijdens de streekwedstrijden die zaterdagmiddag
in Ruurlo werden gehouden, verrichtten een vier-
tal leden van de Vordense rijvereniging ,,De Graaf-
schap" goede prestaties.

Door het onderdeel springen tot een goed einde te
brengen, gelukte het B. Wunderink met Zirona;
B. Wagenvoort met Gumanda en J. Krijt met Dolly
tot L-ruiter te promoveren. De jeugdruiter G. J.
Wunderink werd met Gonny eveneens L-ruiter in
zijn klasse.

Attentie

Inwoner uit Vorden in bezit van krèmekleurige
DAF personenauto, welke in de avond van 15
april 1969 is geweest in café ,,de Houtwal" te
Gorssel, kan zich in verband met vermissing van
een gouden ring, waarin de naam ,,Gerda" voor-
komt, vervoegen op het groepsbureau der rijkspo-
litie te Vorden, Raadhuisstraat 5.

de heer H. Denk 40 jaar melkbezorger

Uit de geweldige belangstelling, welke aan de dag
gelegd werd op deze receptie, die door het bestuur
van de Vordense coöp. zuivelfabriek werd aange-
boden aan melkbezorger H. Uenk wegens een 40-
jarig dienstverband, is duidelijk naar voren ge-
komen de belangrijke plaats, die hij gedurende deze
40 jaar heeft ingenomen.
Naast bestuur, direktie en personeel der fabriek
waren vele ingezetenen w.o. burgemeester Van
Arkel en talrijke huisvrouwen naar zaal Eskes ge-
komen om de jubilaris en zijn familie te komplimen-
teren met deze heuglijke gebeurtenis en cadeaus
aan te bieden.
Nadat de direkteur der fabriek, de heer M. Groen,
allen een hartelijk welkom had toegeroepen, richtte
allereerst burgemeester Van Arkel het woord tot
de jubilaris. Het deed hem genoegen te kunnen
mededelen, dat dit feit ook bij het hoogste gezag
in Nederland niet onbekend was gebleven en waar-
dering had gevonden, waardoor hij de jubilaris
de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau, op de borst kon spelden.
De voorzitter der fabriek, de heer G. W. Winkel,
roemde eveneens het werk van de heer Uenk als
melkbezorger en liet dit vergezeld gaan van een
enveloppe met inhoud en een attentie voor me-

vrouw Uenk. Tevens feliciteerde hij, namens het
bestuur, de heer Uenk met zijn ontvangen konink-
lijke onderscheiding.
Namens de huisvrouwen-klanten, sprak mevrouw
Besselink de heer Uenk toe en getuigde van een
prettige verhouding. Naast de jubilaris had zij ook
het paard van de melkbezorger niet vergeten en
bood voor de trouwe viervoeter een grote doos
suikerklontjes aan.
De direkteur vond het prettig de heer Uenk te
mogen toespreken, omdat bij een 40-jarig jubileum
duidelijk naar voren komt de trouw aan het bedrijf
en de liefde voor zijn werk. Hij overhandigde, na-
mens de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, de
zilveren medaille en de oorkonde voor een 40-jaar
aaneengesloten dienstverband.
Namens het personeel sprak kollega-melkbezorger
G. J. Gotink en vertrouwde dat de samenwerking
onderling op dezelfde wijze zou mogen doorgaan.
Hij bood eveneens een enveloppe met inhoud aan
en mevrouw Uenk bloemen.
De jubilaris zelf tenslotte haalde nog enkele herin-
neringen uit het verleden op en dankte een ieder
voor de belangstelling en de ontvangen cadeaus.
Ongetwijfeld voor de jubilaris, zijn vrouw en kin-
deren een onvergetelijke dag.

Receptie
Zoals wij reeds in ons oiad mededeelden, bestond
de firma Albers aan de Nieuwstad op 4 april jl.
75 jaar. Dit was voor de firma aanleiding om op
woensdag 16 april in hotel Bakker voor iedere be-
langstellende een receptie te houden. De opkomst
was dan ook enorm. ^B
Onder de zeer talrijke aanwezigen zagen wij het
voltallige kollege van B & W met de gemeentese-
kretaris, diverse raadsleden, de beide plaatselijke
Hervormde predikanten, vertegenwoordigers van
de Vordense Winkeliersvereniging, mensen uit de
zakenwereld enz.
Het woord werd gevoerd door de heer Bruins, di-
rekteur van Lammers groothandel N.V. uit Aalten
die de firma Albers met dit jubileum gelukwenste

en welke spreker het persoonlijk kontakt in de han-
del het belangrijkste vond. Spreker liet zijn woor-
den vergezeld gaan met de aanbieding van een
prachtig schilderij.
De voorzitter van TIP uit het rayon Aalten, de
heer A. Bruns, was de tolk van deze organisatie om
de firma met deze mijlpaal van harte geluk te
wensen.

De heer Albers zowel als de heer Bogchelman (fir-
manten) dankten de sprekers voor hun waarde-
rende woorden en cadeaus. Een grote schat van
bloemen bedekten de tafels en het podium, bij het
getal honderd hielden wij op met tellen, alsmede
een grote hoeveelheid cadeaus mochten de firman-
ten in ontvangst nemen van klanten en kollega's
winkeliers.

Ratti 1 afd zondag kampioen afd. N 3e klas G.V.B.

Door met liefst 7—O de thuiswedstrijd tegen het
bezoekende Witkampers III uit Laren te winnen
is Ratti I afdeling zondag er in geslaagd om de
zozeer begeerde kampioenstitel in de 3e klas afd.
N der GVB te behalen.
Omdat Klein Dochteren, dat ook nog een kans
op de titel had, zondagmorgen haar uitwedstrijd
verloor en ook gegadigde DEO II te ver in pun-
tenaantal achterstond, was het duidelijk dat de
Rattianen bij een eventuele overwinning de vlag
konden hijsen.
Ratti bleek haar opstelling grondig gewijzigd te
hebben; Lichtenberg stond nu als rechtsback, J.
Schoenaker bezette de rechtervleugel. Inplaats van
F. Baakman speelde nu H. Takkenkamp, na een
lange rustperiode, weer mee terwijl B. Overbeek
naar de linkshalfplaats was verhuisd.
Na enige wisselende aanvallen kon Ratti het initia-
tief in handen nemen. Middenvoor M. Jansen zorg-
de na tien minuten voor de openingstreffer bij een
scrimmage voor het Witkampersdoel l—0. Hoewel
de Witkampersploeg geenszins in de defensie ging
verplaatste het spel zich geleidelijk naar de Laren-
se speelhelft. Een fraai schot van Bijen scheerde
net over de lat, waarna linksbuiten Takkenkamp
met een hard schot Ratti een 2—O voorsprong gaf
waarmee de rust inging.
Na de thee hadden de groenwitten hun opstelling

wederom gewijzigd. Schoenaker stond nu op de
rechtsbackplaats, terwijl Lichtenberg als rechts-
buiten meer snelheid in de aanval bracht. Het La-
rense doel werd nu geregeld onder druk gezet.
Aanvankelijk kon doelman Zweverink enkele har-
de schoten keren; ook een kogel van Bijen, die te-
gen de paal schoot en in tweede instantie door
Takkenkamp werd naastgeschoten, trof geen doel.
Na tien minuten werd het 3—O toen Bijen een
hoog genomen hoekschop over rechts op fraaie
wijze achter de verbouwereerde keeper stootte.
Het hek was nu van de dam en even later kon
Bijen een pass van Mullink uitstekend in koppen
4—0. Inmiddels was Takkenkamp wegens een bles-
sure door Heuvelink vervangen, terwijl J. ter Scheg-
get bij Witkampers moest uitvallen. De Writkam-
persdefensie kreeg het steeds moeilijker. Heuvelink
schoot Ratti naar een 5—O voorsprong waarna
Lichtenberg vijf minuten voor tijd de stand op
6—O bracht. Ratti-doelman Huitink, die in de
tweede helft bijna geen ballen kreeg, moest hierna
nog even zijn kunnen tonen doordat Witkampers
midvoor Goorman een doorbraak forceerde. De
jeugdige Ratti-midvoor Heuvelink maakte aan alle
onzekefheid een einde door de stand op 7—O te
bepalen, waarmee Ratti verdiend had gewonnen.
Na afloop werden de spelers enthousiast gelukge-

wenst.



Simavikollekte
De kollekte voor de Simavi, bestemd voor de me-
dische hulp in de tropen, heeft in Vorden weer
een prachtig resultaat opgeleverd, nl. ƒ 2.546,05.
Hartelijk dank aan alle gevers en kollektanten voor
hun spontane medewerking.

VVD over bestemmingsplan

Op dinsdag 22 april jl. werd door de plaatselijke
afdeling van de VVD in motel ,,De Zon" een in-
lichtingenavond georganiseerd betreffende het Vor-
dense bestemmingsplan.
Hiervan werd druk gebruik gemaakt door bewo-
ners van de buitengebieden wier eigendommen in
dit plan zijn opgenomen.
De heer J. W. M. Gerritsen heeft velen van uitvoe-
rig advies gediend. Op deze avond is gebleken dat
de inwoners van ons dorp hoe langer hoe meer
beginnen te beseffen dat dit bestemmingsplan een
belangrijke gebeurtenis is voor de gemeente Vor-
den.
Vorden, bekend om zijn natuurschoon, heeft in dit
plan een ingewikkelde indeling in klassen met daar-
aan verbonden tal van voorschriften, die in vele
gevallen een zeer beperkende invloed kunnen gaan
uitoefenen op de ontwikkeling van onze gemeente.
Dit bestemmingsplan zal te zijner tijd in de ge-
meenteraad behandeld worden.

Jaarvergadering KIVO
De KIVO hield in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" een matig bezochte jaarvergadering on-
der leiding van de heer H. Huurnink. In zijn wel-
komstwoord heette hij in het bijzonder welkom de
heer Bussink van de gezondheidsdiens ten de heer
G. J. Klijn van de Gelders-Overijselse Zuivelbond
te Zutphen en de heer J. Wechgelaer, veearts en
adviserend bestuurslid.
De vereniging telt thans 1098 elden met 13037
dieren. Verder wees de voorzitter erop dat 1968
zowel voor de KIVO als de landbouw in het alge-
meen een goed jaar was geweest. Ook het finan-
ciële gedeelte stemde tot volle tevredenheid zodat
het inseminatiegeld niet behoefde te worden ver-
hoogd. Het drachtigheidspercentage was zeer goed
te noemen. In verband met de BTW zal over 1969
het inseminatiegeld een kleine stijging moeten on-
dergaan. Er is thans een streven naar grotere een-
heid. Ook denkt men over de bouw van een groot
laboratorium.
Wat de samenwerking met Laren en Ruurlo betrof
kon gezegd worden dat het een prettige samenwer-
king was. Men moet alles rustig bezien, aldus
spreker, doch bij dat alles voorwaarts gaan en bij
de tijd blijven.
De heer Schippers, administrateur, werd dank ge-
bracht voor zijn akkuraat beheer. Ook de heer
Wechgelaer en Regelink werden dank gebracht
voor wat zij in 1968 ten dienste van de vereniging
hadden gedaan. De inseminatoren werden even-
eens dank gebracht voor hun nauwgezette arbeid
in het afgelopen boekjaar.
Medegedeeld werd dat de vereniging twee nieuwe
stieren had aangekocht. Bij de bestuursverkiezing
werd de aftredende voorzitter, de heer H. Huur-
nink, herkozen. De heren R. J. Kornegoor, G. J.
Zweverink, A. G. Gotink, J. A. Hilderink en G. J.
Keiholt werden ook herkozen.
Hierna hield de heer G. J. Klijn een inleiding over
„de betekenis van het eiwit in de melk". Spreker
wees er op dat het eiwit voor de kaasmakerij van
groot belang is. Ook de uitbetaling van de melk
geschiedt thans naar vet- en eiwitgehalte. Een en
ander werd met cijfers verduidelijkt. Na beant-
woording van enige vragen bracht de voorzitter
de heer Klijn dank voor zijn duidelijke uiteenzetting.

50 jaar Jong Gelre Warnsveld
Daar onze vereniging op 25 en 26 april haar jubi-
leum hoopt te vieren, verzoeken wij u, redaktie, of
u hierover een artikel in Contact wil plaatsen.
Begin 1913 vatten enkele leerlingen van landbouw-
scholen in Gelderland het plan op een oud-leer-
lingenvereniging in het leven te roepen nl. de BOG.
Zes jaar later, op 19 mei 1919 werd de afdeling
Warnsveld opgericht. De vereniging, thans Jong
Gelre geheten, Viert dit jaar haar gouden jubileum.
Op de eerste vergadering werd de kontributie vast-
gesteld, na enige diskussie, op ƒ 1,25 per jaar. Er
gaven zich toen 37 leden op. In die tijd hield men
zich voornamelijk bezig met de problemen op het
landbouwgebied, er werden proefvelden aangelegd
kursussen gehouden, er werd veel studie gemaakt.
(O.a. van pluimvee en fruitteelt.) Zo ging dit tien-
tallen jaren door totdat in 1948 het programma
grondig werd gewijzigd. Een van de oorzaken was
de fusie met de BOLH, de landbouwproblemen
maakten gedeeltelijk plaats voor voordrachtavon-
den en wedstrijdavonden. Het doel van de BOG-
BOLH was driedelig nl. a) het zoveel mogelijk
versterken van de band tussen de jongeren uit alle
geledingen van de plattelandsbevolking; b) het
ontwikkelen en vormen van de leden op maatschap-
pelijk, kultureel en zedelijk gebied en het behande-
len van de ideeële belangen van het platteland; c)
het bevorderen van een gezond zelfbewustzijn en
de ontplooiing van de plattelandsbevolking in de
samenleving. Dit doel staat ook in de statuten van
Jong Gelre zoals de vereniging sinds 16 september
1965 heet.
Vroeger waren de leden alleen leerlingen van land-
bouwonderwijs. Tegenwoordig kan iedere jeugdige
inwoner van de gemeente Warnsveld en omgeving
lid worden.

Elke maand wordt een bijeenkomst gehouden waar-
voor vaak een gastspreker wordt uitgenodigd. Bo-
vendien zijn er regelmatig wedstrijdavonden-dagen
dansavonden, droppings etc. Ook worden er kur-
sussen georganiseerd. Zo is er een schoonheids-
kursus voor dames geweest, een kursus koken en
spreken in het openbaar voor dames en heren.
De afdeling telt op het moment ruim 80 leden. Vrij-
dag 25 april is er in de Pauw een gezellige avond
met receptie en verder wordt er een luchtig pro-
gramma geboden dat door eigen krachten tot stand
is gekomen.
Zaterdag wordt hetzelfde programma gebracht
voor iedereen. Deze avond wordt besloten met een
gezellig bal.

Vriendelijk groetend, het bestuur.

Alweer zon speciale

„Schoenenhuïs"-aanbieding

A.s. vrijdag en zaterdag

Leuk open hiel
schoentje

met blokhak in blauw of beige

slechts f 17,90

„Het Schoenenhuis" iedere week
een andere voordelige aanbieding

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

P.S Bekijk eens onze
kollektie

dameshandtasjes

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
obnd hield een drukbezochte jaarvergadering in
zaal Eskes onder leiding van mevrouw Berenpas.
Na een kort welkomstwoord van de presidente,
verkreeg mevrouw Zeevalkink gelegenheid tot het
houden van haar jaarverslag. Hieruit delen wij
mede dat de vereniging thans 125 leden telt. Er
werden 6 bestuurs- en 7 ledenvergaderingen ge-
houden.
De penningmeesteresse, mevrouw Snoeijink, kon
een blij gezicht zetten met een ruim voordelig kas-
saldo. Met algemene stemmen werd mevrouw Bij-
enhof als bestuurslid herkozen.
De avond werd verder gevuld met een verloting
ten bate van Bartimeus en het houden van diverse
spelletjes. Vervolgens werden de leden aange-
spoord de bondsdag op 29 mei a.s. te Enschede te
bezoeken. Tenslotte werd het uitstapje naar de
Huishoudbeurs en Keukenhof resp. te Amsterdam
en Lisse, nader besproken.

Ned Bond van Plattelandsvr.
Onder leiding van mevrouw D. Jansen belegde de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een bijeen-
komst. De spreekster van deze avond was de be-
kende schrijfster Marijke van Raepenhorst. Zij
had als onderwerp: ,.Mensen op de brug" en ,,Spe-
len met de tijd".
Voor de pauze liet mevrouw Van Raephorst over
een brug vele types van mensen gaan. Dit deed zij
door middel van een gesprek tussen een grootvader
en een kleinzoon. De h^pneringen van de groot-
vader en de belevenissen^an de kleinzoon vorm-
den een groot kontrast. Dit kwam vooral ook uit
bij de oude en moderne gedichten waarvan mevr.
Van Raephorst gedeelten liet horen.
Na de pauze speelde mevrouw Van Raephorst met
het begrip ,,tijd". Zij liet^Êhaar voordrachten goed
uitkomen hoe betrekkelipc tijd is. Wel is het be-
langrijk wat men met de tijd doet en of men ach-
teraf bezien een goede inhoud aan de tijd kan ge-
ven. Mevrouw Jansen bracht de schrijfster dank
voor deze bijzondere avond.

Bond van Staatspensionering
De jaarvergadering van de afdeling Vorden van
de Bond van Staatspensionering in hotel „De Zon"
was slechts matig bezocht. De voorzitter, de heer
Harwig, verwelkomde de aanwezigen en sprak de
hoop uit dat desondanks een goede evrgadering
kon worden gehouden. Een groot aantal ingeko-
men stukken werden achtereenvolgens behandeld.
De penningmeester mocht een voordelig saldo mee-
delen. De aftredende bestuursleden de heren Har-
wig, Kip en Stapper sr werden herkozen terwijl
de heer G. Koerselman jr als nieuw bestuurslid
zijn intrede deed.
Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt.

Ontwikkelingsavond KPO
De laatste ontwikkelingsavond in het kader van
het winterprogramma van de plaatselijke afdelinq
der KPO werd wegens verhindering van de presi-
dente geleid door mevrouw Cuppers.
Zij heette speciaal welkom de heer Baars, verte-
genwoordiger van de Coveco. De heers Baars hield
hierna een deskundige inleiding over de Coveco.
Spreker bracht ook naar voren dat er in de slacht-
huizen ook zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en
zo snel mogelijk uiteraard. Men heeft daartoe de
meest moderne machines aangeschaft. Belangrijk
is natuurlijk ook dat de verwerking van het ge-
slachte vee tot vleeswaren voor de konsumotie op
zo hygiënisch mogelijke wijze moet geschieden.
De heer Baars gaf hierna een demonstratie in het
bereiden van hartige hapjes waarbij bleek dat er
uit de diverse ingrediënten en vleeswaren met een
beetje oefening prachtige schotels kunnen worden
aemaakt. De dames mochten van alle gefabri-
ceerde lekkernijen proeven en waren zeer tevreden
over de smaak.
Na een dankwoord tot de inleider werd nog ge-
sproken over het jaarlijkse uitstapje, dat op donder-
dag 22 mei a.s. per bus zal 'worden gemaakt. Men
gaat o.m. naar Kampen, Veluwe, Klarenbeek etc.
Medegedeeld werd dat men zich voor 11 mei a.s.
kan opgeven bij de bestuursleden.

Voetbalprogramma
Het programma voor de voetbalvereniging Vorden
luid voor a.s. weekend: Vorden II—De Hoven III;
Dierense Boys III—Vorden III; Vorden IV—De
Hoven VI; Steenderen Al—Vorden Al; Vorden
BI—AZC B2; Be Quick B2—Vorden B2; Brum-
men C3—Vorden C2.
Het programma van de s.v. Ratti luidt:
Voor de afdeling zaterdag: SSS E IV—Ratti I;
Ratti II—Sp. Haarlo II; Almen A2—Ratti A l ;
Ratti Cl—Warnsveldse Boys Cl.
Voor de afdeling zondag: Vios Beltrum III—Ratti
I; Hummelo en Keppel V—Ratti III.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

30 april Dansen Nutsgebouw van 2 uur
's middags tot 11.30 uur 's avonds
muziek Dukes

7 mei Herv. Vrouwengroep Linde
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.
8 mei Bejaardenkring ( l mei vervalt)

om 14.15 uur in het Nutsgebouw
10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-

dicaclub
10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal

Schoenaker
15 mei Voetzoektocht Vordense Hon-

denclub door fraaie omgeving
17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
11 juni Avondvierdaagse
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
H juni Avondvierdaagse
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
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 btf deze rubriek tussen/bijgevoegd

Vordense coop. zuivelfabriek

A a n onze clientèle,

Bij dezen brengen wij onder uw
aandacht, dat

woensdag 30 april en

donderdag l mei

niet zal worden gevent.

De direktic.

adidas
met cle

vootbalschoen .̂ fî
der kampioenen |pfgedep.

Wapen- en sporthandeJ

Martens
r, i it doeltreffend!

Vorden Telefoon 05752-1272

V/ij hebben voor u zeer voordelige

JONGENS- EN

MEISJESTRUITJES

korte mouw

ENKELE TWINSETS
en

MEISJESVESTEN

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

onberispelijk gelegd

daarom tapijtvrcugdc met Bin-
nenhuis tapijt.

Deze weck speciale

SLAAPKAMERTAPIJT-

AANBIEDING

\Veston slaapkarncrtapijt 300 cm
breed

voor ƒ 59,50 per
strekkende meter

Met onze bekende Binnenhuis-
garantie.

Uw adres voor betere tt'oninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"̂  FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752)13 14

Nu volop voorraad.

voetbedsandalen
Voor u gemakkelijk
kiezen.

Kijk eerst bij

*

schoenhandel
Onbetwist, dé sehoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

SIMCA1301/1501
Representatieve auto. 'n Voorname lijn en zeer
luxueus interieur. Grote kofferruimte. Nu ook de
1501 Spécial uitvoering met 160 km topsnelheid.
Maakt u eens een uitgebreide proefrit.

Automobielbedrij f
A. G. TRAGTER

!)5 . Vordrn _ 'IVIrfooii

H.H. ADVERTEERDERS

Copy voor het volgende nummer van Contact
dient uiterlijk maandag om 12.00 uur in ons
bezit te zijn, dit in verband met Koninginne-
dag (30 april). Contact zal dan in het dorp
dinsdagavond bezorgd worden, terwijl de
postbestelling normaal op donderdagmorgen
plaatsvindt. Red.

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Bloedworst 200 gram
Boterhamw. 200 gram
Leverworst 200 gram

Haas-, rib- en schouder -
karbonade 500 gram

Gehakt 500 gram
Verse worst 500 gram

Fijne rookw. 250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

0,60
0,70
0,60

2,98

2,25
2,60

1,10

1,00
1,40
3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerü

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470



Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweig . Vorden

AUTO-
VERZEKERING

met 40% schadevrij
korting. Speciaal la-
ger tarief voor be-
perkt autorijden tot
10.000 km.
Elders verdiende
korting wordt over-
genomen.

Assurantiekantoor
JANSSEN
Ruurloseweg D 18
Vorden - Tel. 1460

Te koop: Een roodbont
nuchter vaarskalf.
H. J. Heuvelink, O. Bor-
culoseweg H Warnsveld

Gevraagd: Zit-slaapka-
mer. Brieven onder no.
4-1 bureau Contact

Te koop: Biggen. W. M.
Wassink bij den Bramel

Te koop: Zeer goed on-
derhouden bromfiets. So-
lex. E. M. Krauts, Ei-
kenlaan D 138g Kranen-
burg

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
me*

OEBK. WILUEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Pedicure
steunzolen

G. WUIXINK-LEBBEVK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Ventilators
Direkt uit voorraad

PHILIPS R AAM VENTILATOR
ITHO RAAM VENTILATOR
ITHO AANSLUITING
WASEMKANAAL
3 jaar garantie

1 54,-
ƒ 59,-

1 147,-

Enorme sortering W Jl X xVXx J_J £V
Ruime parkeergelegenheid

Billijke prijzen

SchildersbedrijfUITERWEERD
Ruurloscweg 35 - Telefoon 1523

S TUFKKIH (w> qlét UÖK^
keus uif
stoffen en ideale
vloerbedekkingen

UW ADRES
VOOR BETERE
WONING-
INRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL (05752) 13 14

Donderdag

Hamburgers
Gelderse schijven
Slavinken

3 stuks 1,05
3 stuks 1,05
3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst

m 2,90
500 gram 2,75

Voor de boterham

Boerenmetworst IS^ram 0,90
Ro pens 150 gram 0,93
Pekel vlees 150 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram Of60

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

MOTRAC N.V. Zutphen
Wegens uitbreiding van ons verkoopprogramma
vragen wij voor spoedige indiensttreding:

voor de afdeding onderdelen:
A. Een mannelijke medewerker voor de administratie van de on-

derdelenvoorraad.
Voor deze funktie strekt enige technische kennis tot aanbeve-
ling.

B. Een mannelijke medewerker voor de telefonische verkoop van
onderdelen.
Ervaring in een soortgelijke funktie en enige technische kennis
zijn gewenst.

Voor de afdeling expeditie:
C. Een mannelijke medewerker voor het verzendklaar maken van

onze werktuigen en machines.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan ons adresi
Pollaan 49.

VRIJETZJDSELEDING
HEINZELMANN SWEATERS
Velours en badstof. De nieuwe modellen sportmode '69
ontvangen

Wapen- en sporthandel

Zutphcnseweg - Vorden
Martens

tccds doeltreffend!

Ook voor U
is hier wel iets bij

WASAUTOMATEN

met echt roestvrij binnenwerk
Philips cc 1000 de enige wasau-
tomaat die centrifugedroog is
f 1699,— met inruil ƒ 1299,—
Erres volautomaat A W 43
ƒ 1149,— tijdelijk ƒ 799,—
Erres Tombomatic waskombinatie
ƒ 1049,— tijdelijk ƒ 799,—
Erres volautomaat AW 44
f 1029,— tijdelijk ƒ 699,—

STOFZUIGERS
Erres Jumbo f 179,-
Philips Draaitop

f 139,
ƒ 119.

TELEVISIE
Erres televisie, geschikt voor alle
zenders, prijzen vanaf ƒ 499,—

RADIO
draagbare radio ,,Philips" met
FM, in draagtas ƒ 99,50 ƒ 79,50
Draagbare radio, in tas
f 109- ƒ 69,50

AFSPEELAPPARATEN
Bandrecorder Philips met alle
toebehoren ƒ 299,— ƒ 239,—
Platenspeler met luidspreker in
deksel f 169,- ƒ 739,—
Cassettespeler voor afspelen
muziekcassettes ƒ 99,—

WARMTE
Ventilato
thermosta
f 48,50

hel 2000 w, met
n snoer

ƒ 42,50

SCHEREN

TUIN

Philips drjfkpps met tondeuse
ƒ 79,50 nJP ƒ 67,95
Philips driekops standaard
ƒ65 — nu f57,95
Philips batterijshaver f 29,95
Remington ,,Selectric"
f 98,50 met inruil f 73,50

Bloembak 80 cm lang
geen f 5,70 maar f 3,70
Gazonhark, staal, met steel
geen ƒ 6,55 maar
Droogmolen, roestvrije
uitvoering
waslijnlengte 30 meter
40 meter
50 meter

f 3,95

f 49,75
f 59,75
f 65,-

SCHOONMAAK
Bezemhanger ,,Tomado" f 0,30
Staalwol, per pakje
Natuurspons
Dweil
Handstoffer
Zeem (echt zeemleer)
Huishoudtrap, staal
vanaf

f 0,45
'f 0,98
ƒ 1,25
ƒ /,35
ƒ 3,60

ƒ 79,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 -15 46

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 TJUR

3 plastic overtrokken

kleerhangers
(ideaal voor no-iron)

voor slechts 99 cent

Koelkaststapeldozen
nu per stuk verkrijgbaar

deze week voor 48 et

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Grote Paar-

denmarkt

Meimarkt
op woensdag 30 april
te Hengelo Gld.

f 150,— GRATIS AAN PRIJZEN

Van 1 0 - 1 1 uur worden aan dames bonnen
w.o. waardebonnen uitgereikt die op de markt
besteed moeten worden.

Markt vereniging.

PORTLAND CEMENT

vanaf f 3,85 p. zak
eenmaal per week nieuwe
aanvoer, dus altijd goed.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Volgende week woensdag, Koninginnedag
wordt er door de Vordensc bakkers

GEEN BROOD

GEBAKKEN EN NIET

BEZORGD

Tevens zijn de winkels die dag

GESLOTEN

Vordense bakkersver.

GEVRAAGD:

Ie MONTEUR

liefst ook enige ervaring in uit-
deuken en spuiten.

GARAGE

Driekus Groot Jebbink
Vorden - Telefoon 05752-1794 of 1306

Vandaag, donderdag 24 april

doorlopende grote

VIVOLA-SHOW

in het Nutsgebouw.

's Middags van 2.30 tot 5.00 uur.

's Avonds van 6.30 tot 10.00 uur.

Gratis toegang

De vier VIVO-kruideniers

Fa Schoenaker

Fa Mcmelink

Fa Oplaat

Fa Kruip

Wie gaat er woensdag 7 mei mee met de bus
naar de

WERKTUIGENDAG
TE LIEMPDE N.Br.?

Opgave voor deelname voor vrij-
dag 2 mei bij

Smederij H. J. Berends
Linde - Telefoon 6730

Tuin kampeerstoelenp Doe-het-zelf centrum



Voor de tweede keert

GRATIS HAANTJES in de Dorpsstraat!
Op veler verzoek
herhalen de ZD-winkelier s hun sukses volle gratis haantjes actie

U weet het allemaal nog:

l volle ZD-spaarkaart = l groot haantje (waarde plm. f 3,50)

het 2*1 f
u bespaart veel,

als u zelf uw
vloerbedekking

legt,
zelf uw vitrages

en gordijnen
maakt.

uij geven u bij uu aankoop advies

WONINGINRICHTING

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

GEMEENTE VORDEN

Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer H. Groot Roes-
sink, B 11 a te Vorden, met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, vergunning te verlenen voor het bou-
wen van een woonhuis op het terrein gelegen
aan de Hengeloseweg, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie G, nr. 1340.

Tot 9 mei 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen schriftelijk be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen.
Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 24 april 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel.

de sekretaris,
J. V. P/as.

Te koop:
eetaardappelen pimper-
nel a f 9,- per mud
T. Leunk Wildenborch
Tel. 6702

Gelegenheid tot het in-
scharen van jongvee
Inlichtingen bij:
H. Gosselink Warnsveld
Lochemseweg 40
Telefoon 05751-317

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

biedt aan

T.L. armatuur
lamp + starter

voor slechts f 15,95

Cement
v.a. f 3,85 per zak

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
f 5,75 per m2

Veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg

voor f 2,95

Hardboard
vloerplaten

61 x 122 cm
f 1,35 per stuk

Betontegels
30 x 30 cm
afgehaald

53 cent per stuk

Hij is er:
DE NIEUWE

PUGH
VOOR MEISJES

Zijn naam is Puch Maxi en de
prijs

ƒ 499,-

Kom deze nieuwe Puch telg zien.
heus het kijken (en kopen) waard

BKOMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop gevraagd: ^^

NUCHTERE
STIERK AL VEREIS
voor het meathok.

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

Te koop:
een prima herenrijwiel
(merk Gazelle) met
versnellingsnaaf
De Steege 16 - Vorden

MEUBELEN KOPEN IS EEN
ZAAK VAN VERTROUWEN

KOOPT ZE DAAROM BIJ
UW MEUBELVOORRAA^
HOUDER.

Geen toonzaaltoeslag en onkosten
dus . . .

stukken voordelige^

Voor meer keus e/J ...
voordelige prijzen

UW WOONVISIEZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

MODE VOORJAAR 1969

HERENBLAZERS

in donkergroen en donker-
. iets moois

ƒ 89,-
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De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 49

Een zwaar aanhoudend geluid, links van haar; een bewegende wand,
een wand, die voorlangs een andere, vaste wand is gegaan? Een
geluid als van schuifdeuren die verborgen en zwaar over ijzeren
glijders gaan. Als bij toverslag verandert het rode schemerbeeld van
de kamer dat door een witte lichbundel wordt doorschoten, waarin
myriaden van stofjes dansen, licht dat op de tegenovergestelde
muur een trillend vlak projekteert.
Martin staat vóór haar, knap, in een keurig burgerkostuum. Z'n
glimlach stralend. Je zou je handen naar hem uitstrekken om hem
aan te raken! Ineens wordt z'n gezicht streng, afwijzend. Hij keert
haar de rug toe, verdwijnt uit het beeld. Als ze hem weer ziet, hangt
z'n hoofd voorover. Bloed en zweet heeft z'n kleren doorweekt, -
boven z'n hoofd de gebonden handen! Twee man die wild op hem
inslaan, doffe geluiden; mannen die trappen, bijna geluidloos. Het
gezicht dat hij nu naar haar opheft is onherkenbaar, voor het voor-
over valt. Het lichaam schommelt zacht in de touwen.
,,Halt!" roept de stem die men uit duizenden herkent: ,,was ist denn
hier passiert? Mensch! Ist das Van Anreh? Dass geht ja viel zuweit
. . . Haal een dokter, een bekwame chirurg, vlug! Ik wil z'n dood
niet. Elke dag wil ik een uitvoerig rapport over zijn toestand. Als
hij nog mocht opknappen, kan hij gaan waar hij wil."
De stem zwijgt. De beelden veranderen. Een zonoverstraald land-
schap met wuivende bloemen. Meisjes, gekleed in lange witte jur-
ken, leggen bloemen bij een graf vlak voor de zwart-gedrapeerde
kist, - een eenvoudig wit kruis. De naam van Martin er op. Op de
achtergrond aanzwellend rythmisch geluid. Een parade. Jongens, in
grijsblauwe uniformen met de breedvleugelige symbolen van de
Luftwaffe erop. Slaan in een somber rythme op omfloerste trommen.
Langzaam daalt de lijkkist, het dalen ervan veroorzaakt een zwaar
geluid alsof er een hele wand over ijzeren rails wordt geschoven,
het verloopt synchroon met de verandering in de kamer. De camera
leidde de blik naar een lichtende bol, - een gloeilamp, een klein
rood licht. Het al vertrouwde rode schemerbeeld van Lia's kamer
is teruggekeerd.
Lia had de laatste tijd niet vaak een film gezien. De laatste die ze
gezien had was die waarin Annie van Ees 't onvergetelijke „Boefje"
bracht, - voorafgegaan door de onvermijdelijke dokumentaires over
de duitse tankopmars in Rusland. Ze heeft dan ook geen idee van

de mogelijkheden, de truckages en het bedrog: ,,ze kunnen me van
alles wijsmaken, ook al ben ik geen ,,doetje", - ze kunnen me . . ."
Ze slaat de handen voor haar ogen. Om het gruwelijke waarbij ze
werd betrokken. Om de afschuw onderworpen te zijn aan dit systeem
dat zijn onderhorigen alleen al bespiedt, om zich des te beter aan
de tederste gevoelens van hen te kunnen vergrijpen. Ze voelt de
tranen branden achter haar oogleden, ze merkt dat traan na traan
opwelt, allengs versnellend tot een stroom, tot een geluidloos en
weldadig huilen.

Hoewel er ruim een etmaal was voorbijgegaan sinds Martin en
Ingrid met dezelfde opdracht maar met uiteenlopende bedoelingen
de Kommandatura hadden verlaten, had Dr Gloede de zaken rustig
op hun beloop gelaten, maar toen hem een telefoongesprek met
Kubizek werd aangemeld, vermoedde hij al dat zijn plan om rustig
de komst van de Amerikanen af te wachten, zou opgaan in rook.
Maar hij was benieuwd! Hij spitste z'n oren:
,,Herr Dr Gloede! Is u de reden bekend waarom Dr Van Anreh
zijn opdracht niet heeft uitgevoerd en zich evenmin bij u heeft ge-
meld?"
„Jawohl, Herr Hauptstumführer, dat is hier uiteraard bekend! (Kom
eerst maar eens uit je hinderlaag. Laat je staart maar eens zien,
gemidas-oorde SS-vlegel)."
,,Zo! Wat is uw konklusie dan Herr Dr Gloede?"
,,Deze: dat mijn mensen binnen het kader van hun opdracht zelf-
standig werken met een grote mate van vrijheid. Dit werk wordt niet
in de eerste plaats naar de tijd die zij erover doen, maar vooral naar
de resultaten ervan, beoordeeld."
Kubizek nam een lange pauze eer hij verder ging. En toen hij ver-
der ging legde hij tussen zijn mededelingen telkens een veelzeggend
zwijgen: „Juist, de resultaten! - Ja, daar komt het op aan, nietwaar? -
Maar wat u resultaten noemt, Herr Doktor Gloede! Van Anreh
heeft namelijk z'n toevlucht gezocht bij de ondergrondse - En
Fraulein Van Beinum - is allang „gecrosst", zit al aan de overkant!
- Phui, Herr Doktor! Wat u als erelid van de SS toch resultaten
noemt. Daar moet men zich werkelijk voor u schamen, Untersturm-
führer Gloede!"
Even dook Gloede ineen achter z'n bureau. Daardoor leek hij nog
kleiner dan hij was. Op zijn enorme kale schedel begonnen zweet-
druppels te blinken als kristallen. Kubizek had hem bij zijn rang als
„erenamtliches Mittglied SS" genoemd. En die rang was onder-
geschikt aan die van Kubizek. O, gewis: hij zou de Amerikanen of
Canadezen niet eens rustig kunnen afwachten. Hetgeen bijzonder
jammer was. En volkomen tegengesteld aan zijn eigen parool: „Geen

enkel risiko meer vlak voor het einde, - met uitzondering echter van
l punt: het kind. En de medewerking van de vader voor mij. Zodat
ik, Dr Gloede, na de nederlaag, een lukratief chemisch patent ter
beschikking heb!" Het was bijzonder jammer. Maar deze Kubizek,
deze lompe, bultige stier van Bazan, moest niet met z'n horens gaan
werken, want dan zou hij, Gloede, hem een ring door de neus boren
en hem, aan deze ring geleid, brengen waar hij niet zou willen zijn!
,,Herr Kubizek! (het ,,Herr" kwam er weer voor). Niet iedereen
kan altijd resultaten boeken. Als men alles vooruit kon weten! Ja,
dan had u geen littekens over uw bovenarmen en over uw schouders.
Dan was u allang Sturmbannführer geweest. Apropos! Bent u er
wel eens ooit achter gekomen, van wie die jodin, hoe heette ze ook
maar weer, ah! Jehoedith! Van wie Jehoedith benzine had gekregen?
En wie haar gezegd had, dat zij ondanks alles toch . . ."
Kubizek viel hem brullend in de rede: „Laten wij die geschiedenis
van de Cumières rusten, Herr Dr Gloede! Wij kunnen nu in ons
beider belang samenwerken. Tenslotte zult u ook willen weten,
waar juf f rouw Ingrid uithangt, niet waar?"
„Ja, Herr Kubizek! Machen wir einen „deal"!
„Einen „deal"? Phui, Herr Doktor! Sie sind wohl schon auf Ameri-
kanisch eingestellt? Einen „deal" mit Kubizek. Und dann ein
„deal" mit den Yanks, was? Maar goed, mijn zaak niet. Ik denk
er niet aan me over te geven. Ik vecht me dood voor Führer en
vaderland, Herr Doktor!"
„Aha! Ik weet dat u een dapper man bent, Herr Kubizek. U denkt
er niet aan u over te geven. Weet ik wel. En hoewel velen hun
vluchtplannen gereed hebben, zult u toch trouw blijven nietwaar?"
Gesprekspauze. Kubizek zwijgt. „Herr Doktor! Fraulein Ingrid, dat
aardige bleekneusje, dat hebben ze voor haar gezondheid naar 't
platteland gestuurd."
„Gestuurd?"
„Ontvoerd. Dezelfde illegalen, die Dr Van Anreh herbergen. We
zullen ze gauw genoeg achter slot en grendel hebben. En zeker
met uw medewerking, Herr Doktor. Mogen wij daarop erkenen?"
„Akkoord, Herr Kubizek. We zullen een plan maken. U helpt me
Fraulein Ingrid op te sporen. Ik lever Van Anreh aan u uit."
„En het kind?" (Kubizek)
„Het kind?"
„Ja, het kind."
„Als ik dat wist, Herr Kubizek! ( H i j dacht: als ik dat wist, Schma-
rotzer, dan mochten ze Ingrid houden en kon je Martin bovendien
van me cadeau krijgen) Wist ik het maar, Herr Kubizek! Er is er
één die het weet: dat is Fraulein Van Beinum!"

(wordt vervolgd)


