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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

ZONDAG 4 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur de weieerwaarde heer M. C. W. Smit
jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. A. J. G. Dronkert uit Geesteren
Gelselaar
19.00 uur ds. J. Jurjens uit Deventer

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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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

Geboren: Johan Hendrik, zoon van G. B. J. Kruis-
selbrink en J. B. Debbink.
Ondertrouwd: A. Hoetink en H. J. Grotenhuijs;
Chr. de Groot en M. A. Hartman.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST

Voorganger:

Onderwerp:

zondag 4 mei om 10.00 uur

de eerwaarde heer M. C. W. Smit
hulppredikcr alhier

„WIE MOET HET ZIJN"

v.v. Vorden bestaat 40 jaar
Eind augustus zal de voetbalvereniging Vorden
het 40-jarig bestaan herdenken. Deze gebeurtenis
zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Door het be-
stuur is een feestkommissie aangewezen die zal
trachten het ieder zoveel mogelijk naar de zin te
maken.
Behalve een reunie van oud-leden, de officiële
opening van het sportveld, staat er voor zaterdag
30 augustus een feestavond op het programma.
Het dansorkest „The Moodchers" en het trio Bom-
hof uit Apeldoorn zullen hun medewerking aan
deze avond verlenen. Verder ligt het in de bedoe-
ling dat er 's middags een receptie zal worden ge-
houden.
Ook voor de junioren zal t.z.t. wat op touw gezet
worden. Voorts ligt het in de bedoeling dat er op
zondagmiddag 31 augustus een jubileumwedstrijd
zal worden gespeeld.

Sport- en spelavond Jong Gelre
Aangezien de afdeling Laren door omstandighe-
den verstek had moeten laten gaan, hielden de
dames en heren van Jong Gelre afdeling Vorden
een onderlinge sport- spelavond. Er waren wed-
strijden in tafeltennissen, sjoelen, dammen en
schieten.

Bij de dames waren de verschillende uitslagen:
Dammen: 1. J. Weenk; 2. R. Pelgrum; 3. G. Ste-
geman. Tafeltennis: 1. D. Oortgiesen; 2. H. Ko-
ning; 3. T. Pardijs. Sjoelen: 1. D. Oortgiesen; 2.
T. Pardijs; 3. F. Voos.
Bij de heren waren de uitslagen:
Dammen: l . B. Rossel; 2. B. Memelink; 3. en 4.
R. Mennink en M. Pelgrum. Tafeltennis: 1. H.
Broekgaarden; 2. B. Koning; 3. W. Oortgiesen.
Sjoelen: 1. H. Broekgaarden; 2. B. Memelink; 3.
en 4. E. Muller en J. Koning. Schieten: 1. J. Ko-
ning; 2. B. Harmsen, H. Broekgaarden en G. Nij-
enhuis.

Straatnamen en huisnummering
buiten de bebouwde kom
Ter uitvoering van het raadsbesluit tot naamge-
ving aan straten en wegen buiten de bebouwde kom
zal binnenkort worden begonnen met het plaatsen
van de straatnaamborden. De hierbij behorende
nieuwe huisnummers zullen in een later stadium
worden aangebracht.

Er wordt naar gestreefd de nieuwe huisnumme-
ring voor l oktober a.s. aan de hoofdbewoners
mede te delen. De nieuwe huisnummering zal in-
gaan op l januari 1970. Teneinde verwarring te
voorkomen is het gewenst dat voor die datum al-
leen de oude huisnummers worden gebruikt en
vanaf die datum uitsluitend de nieuwe nummers.

Om de inwoners van Vorden en andere belangheb-
benden vertrouwd te maken met de nieuwe straat-
namen zal hiervan in de loop van 1969 een kaartje
worden uitgegeven.

Diploma-uitreiking
Lagere Landbouwschool

In het schoolgebouw aan de Hengeloseweg vond
de uitreiking plaats van de diploma's aan 21 leer-
lingen van de Bijz. Lagere Landbouwschool onder
leiding van de direkteur, de heer G. J. Bannink.
In zijn openingswoord verwelkomde hij in het bij-
zonder de talrijk aanwezige ouders, burgemeester
Van Arkel, de direktrice van de Chr. Huishoud-
school, mejuf f rouw G. Disbergen, afgevaardigden
van verschillende coöperatieve instellingen en
standsorganisaties alsmede enige bestuursleden.

Spreker wees er vervolgens op dat men moet leren
leven bij de tijd doch dat men niet overmoedig
moet worden. Hierna werden enkele mededelingen
gedaan aangaande het komende melkexamen. Het
jaarlijkse schoolreisje zal dit jaar naar Duitsland
gaan. Verder bracht spreker dank aan de heer G.
Bogchelman welke belast ^fteweest met de lei-
ding van de melkcursus.

Burgemeester Van Arkel reikte hierna de diploma's
uit aan alle 21 leerlingen, nadat hij vooraf deze
had gelukgewenst met het behaalde resultaat, waar-
in spreker ook de ouders vagade leerlingen betrok.
Spreker spoorde de leerliiigBf aan nog verder te
gaan studeren aan een Middelbare Landbouw-
school, of cursussen te gaan volgen, landbouwbla-
den te gaan lezen en zich aan te sluiten bij een
jongerenorganisatie. Met betrekking tot die leer-
lingen, die niet verder gaan studeren aan een Mid-
delbare Landbouwschool citeerde de burgemeester
een gedeelte van een artikel van de heer Lenselink
uit ,,De Boerderij" van 12 maart jl. waarin deze
o.a. zegt: ,,De doorsnee jongen die het beroep van
boer kiest, is niet het leertype, maar het ,,doe-type".
Waarom zou het ,,doe-type" niet een goed onder-
nemer kunnen worden? Het gaat in de eerste plaats

niet om de knappe jongetjes, maar om ,,flinke" ke-
rels. Namens de kommissie van toezicht wenste de
burgemeester de jongelui alles goeds toe voor de
toekomst.

De heer H. Pelgrum schetste in korte trekken het
schoolleven en bracht hij mede namens zijn andere
gediplomeerden het personeel van de school dank
voor het genoten onderwijs en bood hun een blijk
van waardering aan.

Mejuffrouw Disbergen sprak namens de Chr.
Huishoudschool haar gelukwensen uit, de heer
Graaskamp deed dit namens de GMvL en de
CBTB, de heer R. Mennink namens de Jongeren
Organisaties, de kassier de heer G. Eskes van de
Raiffeisenbank namens de Vordense coöp. instel-
lingen. Als laatste sprd^t dankte de voorzitter
van hè schoolbestuur, de^Ker A. J. Lenselink, het
personeel van de school voor wat zij in het afge-
lopen jaar in het belang van de school en leerlin-
gen hadden gedaan en wenste hen voor het nieuwe
cursusjaar Gods zegen toe.

De heer G. J. Bannink j^B hierna voor in dank-
gebed.

Aan de navolgende leerlingen werd het einddiplo-
ma uitgereikt: A. J. Mennink; H. F. Eggink; G. J.
Klein Brinke; A. G. v. d. Meij; G. J. Pelgrum; G.
J. Ruiterkamp en E. Wentink allen uit Vorden; H.
G. te Brake; F. J. Blom; W. A. Harmsen; G. A.
Heijink; G. J. Knoef; E. Menkveld; J. W. Wullink
en M. Wullink allen uit Hengelo Gld; F. B. Kap-
per; J. G. A. Korenblik; G. H. Stokkink allen uit
Warnsveld; E. J. W. Kornegoor uit Steenderen;
G. E. Achterstraat uit Brummen en H. Berenpas
uit Eefde.

Afscheid en kennismaking
trainers v.v. Vorden

Woensdagavond hebben spelers en bestuur van
de voetbalvereniging Vorden afscheid genomen
van trainer E. Voskamp, terwijl tevens kennis
werd gemaakt met de nieuwe trainer de heer D.
Top uit Zutphen.

Namens de vereniging bracht de heer H. B. Ems-
broek, sekretaris-penningmeester van de vereni-
ging, de heer Voskamp dank voor hetgeen hij voor
Vorden heeft gedaan. Helaas hebt u door de on-
regelmatige opkomst van de spelers niet alles uit
het eerste elftal kunnen halen. Toch hebben we
wel profijt gehad van de kennis die u op de wel
aanwezige spelers hebt overgebracht. Namens be-
stuur en de leden overhandigde de heer Emsbroek
de scheidende trainer een boekenbon.

Vervolgens heette de heer Emsbroek de nieuwe
rainer, de heer Top, een hartelijk welkom bij Vor-
den. De heer Top heeft in zijn jeugd voor GVAV
uit Groningen gespeeld en is jaren aanvoerder en
voetballer van Be Quick uit Zutphen geweest.
Tijdens de periode bij Be Quick Zutphen heeft hij
zich niet alleen als voetballer, maar ook als leider-
aanvoerder van zijn ploeg ontplooid, dat destijds
het Ie klasserschap van de KNVB bereikte.

Nu de heer Top bereid is gevonden de training
van Vorden op zich te nemen (ook zal de heer Top
het elftal zondags begeleiden) sprak de heer Ems-
broek de hoop uit dat ook de spelers hun bereid-
willigheid zullen tonen. Spreker hoopte op een
prettige samenwerking. Na nog op de prachige ak-
komodatie gewezen te hebben besloot de heer Ems-
broek zijn toespraak en wenste hij de vereniging
veel sukses met de nieuwe trainer.

Namens de spelers van het eerste elftal bracht
aanvoerder D. Besselink de heer Voskamp dank
voor hetgeen hij t.b.v. de spelers heeft gedaan.
Ook van hem mocht de scheidende trainer namens
de spelers een blijk van waardering in ontvangst
nemen.

De heer Voskamp toonde in zijn dankwoord aan-
genaam verrast door de blijken van waardering
die hij mocht ontvangen. Het is nu eenmaal het lot
van een voetbaltrainer, het ene jaar hier en het
andere jaar daar. De heer Voskamp die zondags
niet bij het eerste elftal aanwezig kon zijn, vond

het jammer dat van de aanvankelijk geplande twee
trainingsavonden er door gebrek aan belangstelling
er slechts één avond door kon gaan. Dit is jammer
voor de vereniging want een club met 7 senioren-
elftallen moet toch zeker met het eerste elftal in
de KNVB spelen. Het mooiste geschenk voor mij
zal z i jn . dat Vorden volgend jaar onder de bekwa-
me leiding van de heer Top kampioen zal worden,
aldus de heer Voskamp die er aan toevoegde het
volgend seizoen de verrichtingen van Vorden
nauwlettend te zullen blijven gadeslaan.

Hierna was het woord aan de heer Top, die de
woorden van de heer Voskamp onderstreepte door
te stellen dat voetbaltrainers „zwervers" zijn. Tot
de spelers: er wordt van jullie gevraagd anderhalf
uur per week te trainen en als je er dit niet voor
over hebt dan moet je naar een lager elftal. Vol-
gens de heer Top is er in Vorden zeker de mo-
gelijkheid om de 4e klas KNVB te bereiken. Ik
hoop op de volle medewerking van de spelers en
kan het niet tolereren dat een eerste elftalspeler
niet op de training verschijnt, aldus de nieuwe trai-
ner van Vorden die op donderdagavond l mei zijn
werkzaamheden bij Vorden zal aanvangen.

EHBO-examens
Maandagavond werden de deelnemers (sters) van
de door de EHBO afdeling Vorden georganiseerde
cursus gedurende het winterseizoen geëxamineerd.
Het examen werd afgenomen door de examinator
arts W. F. van de Wetering de Rooy uit Almen.

Voor de cursus meldden zich aan het begin 29
deelnemers, 9 vielen gedurende het seizoen af, zo-

11 MEI MOEDERDAG

Wilt u voor de a.s. moederdag speciaal de
aandacht op uw zaak vestigen in het meest
gelezen blad Contact?

Geef dan uw copy vroegtijdig door, dan kun-
nen wij er méér zorg aan besteden, doch ui-
terlijk a.s. dinsdag 12 uur. Nadien kunnen
wij geen plaatsing garanderen.

Redaktie.

dat er voor 20 een examen was. Hiervan konden
er twee wegens omstandigheden niet aanwezig zijn.
Zij zullen in de gelegenheid worden gesteld bin-
nenkort elders hun bekwaamheid te tonen.

Het theoretische gedeelte werd schriftelijk afge-
nomen, hetgeen door velen met hoge cijfers be-
haald werd. De examinator verheugde zich over
de goede prestaties en behoefde van de 18 kandi-
daten er slechts één af te wijzen, hetgeen hij een
uitstekend resultaat noemde.

De geslaagden zijn de dames H. J. Klein Bramel;
G. H. Klumper; M. A. G. Lichtenberg; A. W.
Welsink; A. Siebelink; W. Zents; H. J. Zweve-
rink en Sietsma en de heren H. Bijzitter; J. H. van
Dijk; F. W. M. Eijkelkamp; G. H. Nijenhuis; G.
W. Plijter; A. Ploeger; H. A. Wolsheimer; W.
M. Siebelink en H. W. van de Woude.

De voorzitter der afdeling, de heer J. J. van Dijk,
komplimenteerde tenslotte de geslaagden met het
behaalde resultaat en dankte de cursusleider dokter
De Vries en mejuffrouw Post voor hun goede zor-
gen en gedegen voorbereiding die tot zulk een uit-
stekende uitslag mocht leiden.

Opbrengst kollekte
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van SAKOR (kinderbescherming) heeft het mooie
bedrag van f 420,25 opgebracht.

Aktiviteiten zwem- en poloclub
Voor de zwemclub Vorden staat de komende
maanden weer veel op het programma.
Maandagavond 5 mei worden er in Vorden drie
wedstrijden gespeeld voor de winter-zomerkompe-
titie van het distrikt Twente-IJsselstreek. Aller-
eerst speelt de jeugd tegen HZC uit Hengelo O.
De dames van Vorden spelen tegen de dames I
van WWV uit Winterswijk. De heren II van
Vorden spelen tegen ZZC II uit Zwolle.

Op 10 mei gaat de jeugd van Vorden naar De-
venter om aldaar te spelen tegen De IJssel A.
Voor 5 juli heeft de heer Verstoep in Vorden een

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen b|j hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

6 mei Jaarvergadering carnavalsver.
,,De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

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-
denciub door fraaie omgeving

17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden

19 mei Ledenvergadering hengelsportver.
,,De Snoekbaars" in café Eskes

20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond In
zaal Eskes

31 mei Jeugddag op het gem. sportterrein
organisator ,,Sparta"

11 juni Avond vierdaagse
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse

14 juni Avondvierdaagse
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan

21 juni Ronde van Vorden

De besturen van de diverse verenigingen warden
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

adspirantentoernooi georganiseerd waaraan mee
zullen doen de IJsselmeeuwen (Zutphen); NZC
(Neede) en AZC (Apeldoorn).

14 en 15 juni gaan de heren I en de dames I naar
Neede om daar deel te nemen aan een tweedaags
waterpolotoernooi. Een week later vindt in Zut-
phen een tweekamp plaats met de IJsselmeeuwen.
Zaterdagavond 5 juli wordt in Vorden een polo-
toernooi (heren) gehouden waaraan zullen mee-
doen: De Vest (Naarden); NZC I (Neede);
Vorden en De IJsselmeeuwen (Zutphen).

12 en 13 juli gaan de dames I en de heren I naar
Winterswijk om daar deel te nemen aan een twee-
daags toernooi dat wordt georganiseerd door
WWV.

Schoolreisje OLS dorp
De kinderen van de klassen l tot en met 4 gaan
dit jaar op 30 mei een schoolreisje maken naar de
Waarbeek. De klassen 5 en 6 gaan van 24 tot en
met 27 juni op schoolreis.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

lente

GROTE FLES

Jus d'Orange
GEEN 98 MAAR

Medium Dry
SHERRY

fles

350

Bavaria
PILS

2 Euoflessen

89

CHOCO
MIMOSA
200 gram

89

IJSCUPS
O/"|/\ZUU gram

98

Div. soorten
zakjes

SNOEP
nu 2 zakjes

Quick
BOTER-

HAMPASTA
beker nu

•f A79

JONKER FRIS

Kersen jam
PER POT GEEN 135 MAAR

Reuze tube

MAYONAISE

nu

79

M AN DA-
RIJ NTJ ES

blikje van 122

nu

Martini
WAS-

KNIJPERS

zak 50 stuks
AA98

7\jax
ALLES

REINIGER
roKefles

^VOrtvan^oU voor

190

Venco
DROP

2 zakjes

98

W
PERMINTA

ROLLEN

5 Wen

4 betalen

BRUSSELSE KERMIS

Weekend biskwie
PER PAK

Mars
MILKY WAY

5 repen
. i f\f\ _,van i uu nu
89

COCOS-
KRANSJES

8 stuks

89

Monte Claro
LANDWIJN
van 225 voor

159

Croquette
BISKWIE
3 pakjes

89

PUDDING-
SAUS

div. smaken
2 flessen voor

69

SLASAUS

grote fles

98

HEERLIJK GEURENDE

Tabac zeep

PRACHT

TEKENKLEED
VOOR DE KINDEREN

189

DIEPVRIES
Kabeljauw

tilets
400 GRAM NU

1.29

Pingo
haantjes

VAN 1000 GRAM

2.98

HAMBURGERS 4 halen 3 BETALEN

Onze specialiteit

GROVE BOEREN-

BRAADWORST 500 gram

RUNDERLAPPEN

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

ECHTE BOERENMETWORST

GEKOOKTE LEVER

HAMWORST

ZURE ZULT

150 gram 99

100 gram 79

100 gram 69

150 gram 59

Denk aan uw diepvries

VOORBOUTEN

ACHTERBOUTEN

excl. BTW 450

excl. BTW 550

In verband met het seizoen kunnen snel aan

bederf onderhevige waren vanaf heden niet

meer bezorgd worden

en (buut

MALSE KASSLA

JONGE POSTELEIN

CHAMPIGNONS

FLINKE SINAASAPPELEN

RABARBER

2 voor 79

kg 98

200 gram 98

15 voor 198

kg 89

Appel-
sap
2 GROTE FLESSEN NU

98



Voor uw blijk van mede-
leven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve man en onze
lieve vader en opa

JOHANNES W.
KRAUTS

betuigen wij onze oprech-
te dank.
Uit aller naam:
E. M. Krauts-Wijnands
en kinderen
Vorden, april 1969
Eikenlaan D 138 g,
Kranenburg

Te koop: Broedeitjes van
Koekoek Wijandotte en
Barnevelder kriel a 25 et
per stuk. H. Horstman,
D 88 Mossel Vorden

Te koop: Koemest. Ge-
vraagd: slachtkonijnen.
A. Bruggeman, Vorden
telefoon 1316

Te koop: Een jongens-
fiets en prima haard
Davonette nootjes 5.
Eijerkamp, Zutphense-
weg, telefoon 1386

Te koop: Toom biggen.
H. J. Decanije, C 109
Galgengoor

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

Tienerkasten
nu slechts ƒ 54,—

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

PoediersbedrlJf

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 donderdag» van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

EenHeinzelmann
zit altijd goed...

zelfs in't water!

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenaeweg - Vorden

MARMOPLAST
één streek, twéé kleuren. 1001 mogelijkheden.
Voor binnen en buiten. 18 kleuren.

Enorme sortering

Ruime parkeergelegenheid

Billijke prijzen

ANTIRUST COMPOUNDS HAMERSLAGLAKKEN
Galvafroid, Kurust. De ideale primer tegen roestvor- 6 fraaie kleuren voor een aparte accentuering.
\ming.

Schildersbedrij f Uiterweerd
KKKt^^

JAN KETTELARIJ
en
HANNIE NIJENHUIS

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking plaats zal
hebben op vrijdag 9 mei om half twee
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om twee uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

\ Vorden, april 1969
l E 90 - D 52 b

Toekomstig adres:
17, Vorden.

Prins Bernhardweg

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

i
J en< > *•**
l B. BEUMER-LEBBINK

6*8*6

Op maandag 5 mei a.s. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

H. BEUMER

o

il\< •<r
o

hun 25~jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons <
gespaard mogen blijven is de wens van \
hun dankbare kinderen en kleinkind.

Margriet Jan Berdie
Joke
Erik

Vorden, april 1969
„Noordink" E 42

Receptie van 3.00 tot 4.30 uur in café- \ l
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.
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ë< >
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BIJENHOF'S FIJNHOUT
BEWERKING N.V.
Industrieweg 2 - Vorden - Tel. (05752) 1216

In onze machinale afdeling heb-
ben wij plaats voor:

MEUBELMAKERS

EN

LEERLINGEN

Aanmelding dagelijks, 's Avonds inlichtingen
Hcngcloseweg 17 a (tel. 05752-1617)

Nutsgebouw
VORDEN

30 april (Koninginnedag)

DANSEN

Muziek: „THE DUKES"

vanaf 14.00 tot 17.00 uur en
vanaf 17.30 tot 23.30 uur

>r^^V"^^^

ÜQSTOELEW
GEWOON MET

MET

. Her
ow

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752)1314

0erv. Jongens- en
Meisjesvereniging

A.s. zaterdag 3 mei

KOEKAKTIE
Wij rekenen op uw medewerking

Het bestuur

GROENE KRUIS - Vorden

Gaarne nodigen wij alle leden uit
voor de

alg. ledenvergadering
op woensdag 7 mei a.s. 's avonds
8 uur in het wijkgebouw aan de
Burg. Galléestraat.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige ledenvergadering.
3. Verslag penningmeester over 1968.
4. Jaarverslag 1968 door de sekretaris.
5. Bestuursverkiezing. Aftredend dokter W.

N. Lulofs (herkiesbaar). Tegenkandida-
ten voor 5 mei a.s. bij de sekretaris, Het
Hoge 52 te Vorden.

6. Goedkeuring reglementswijziging en sta-
tutenwijziging.

7. Rondvraag.

Het bestuur.

ARAL een der leidinggevende oliemaatschappijen in

Europa, zoekt voor een in aanbouw zijnde Quik-service-

station hier ter plaatse een

exploitant
Gegadigden dienen naast algemene

automobielkennis te beschikken over

ervaring in de benzineverkoop.

Brieven onder no. 5-1 bur. Contact.

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

NIEUW:

LITERSFLES SINAS slechts 69 et

LITERSFLES SPAR UP slechts 55 et

LITERSFLES SPAR COLA 55 et

l blik spersiebonen van 82 et voor 69 cent

l LITERSBLIK HELE SCHIJVEN ANANAS 169 et

ELK 3e KUIPJE WEU MARGARINE 31 et

l ZAK a 500 gram HAGELSLAG, PUUR 149 et

l ZAK a 500 gram HAGELSLAG MELK 769 et

l POTJE ZILVERUITJES van 89 et voor 79 et

l PAK FROU FROU 59 et

l ROL PRINCE FOURRE . 85 et

150 gram gekookte ham 99 cent

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Nu Hatéma tapijt! Bij ons kunt u kiezen uit vele kwali-
teiten, dessins en kleuren. Hatéma biedt u het goede
tapijt voor elk interieur én voor elke beurs. Alleen bij
Hatéma verzekert u zich van een unieke service en
zekerheid, want bij Hatéma ontvangt u een boekje met
service-cheques en plintplaatje (uw garantie). U
koopt tapijt én vertrouwen bij Hatéma.

ADVISEDRÏOBI

MOOIER WONIN

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
kledingmagazrjn; Barchem:
me j. Drjkman Lochemse-
weg 52a

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

INWONERS VAN VORDEN

BEZOEKT VRIJDAG 9 MEI
A.S. DE

meimarkt
Grof e sortering in diverse artikelen.

Bij een bezoek aan de markt be-
hoort u wellicht tot de gelukkigen,
die een attraktie ontvangen.



Dat Silvester-programma... daar zit muziek in!
...muziek voor de moderne veel-
eisende huisvrouw - sfeervolle
harmonie... even sfeervol als de
muziek in de stijl van Victor
Silvester. Sfeer heeft een on-
schatbare waarde... sfeer heeft
geen prijs. Dankzij de onverge-
lijkbare sfeer ziet het Silyester-
tapijt er veel duurder uit, dan

het in werkelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts
en vïrtuose dessin-ontwerpers
componeerden in meesterlijk
samenspel een bijzondere col-
lectie van ongekende veelzijdig-
heid, die speelruimte laat voor
persoonlijke smaak. Die collec-
tie kunt U zien (en bewonde-

ren) bij uw Silvester-leveran-
cier. Hij is herkenbaar aan on-
derstaand embleem, de „Silves-
ter-sfeersleutel". Hij adviseert
U desgewenst bij het scheppen
van uw hoogstpersooni ijke noot
met Silvester.
Silvester-tapijt, verkrijgbaar
vanaf f 85.- op kamerbreed.

,,V7ij lieten een speciale Silvcsta-^m*.
maken met 12 geweldige dansnummers.

Zendt een papieren rijksdaalder in ecu
enveloppe naar SILVESTER, Nijver-
hcidslaan 22, Veencndaal (of
mer 433743) en u ontvangt
de langspeelplaat en de full colour bro-
chure ,,Silvcstcr brengt sfeer in u t r
huis."

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente? %. Vraag
prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente!

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorde n:
W. ter Haar
H. K. v. Gdrcw. 3
overdag tel. gein.
huis 05752-1541

Bouwfond

VVa pen. on sporthandel

Martens
dotltnff***!

Zutphenseweg - Vorden

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 50

Pauze. Kubizek: „Fraulein Van Beinum weet niets. Van Anreh, die
is nu de enige die het weet. Ik wed om tien liter van de beste wodka,
dat hij het weet. Lever hem aan mij uit! Ik knijp de waarheid te-
voorschijn. U krijgt het kind, Dr Gloede! Ik heb alléén belang bij
hem!"
„Laten wij onze overeenkomst bezegelen, Herr Kubizek. U bezorgt
mij een liter wodka. Ik overhandig u persoonlijk twee prachtige
overhemden, van uw maat. En twaalf prachtige, grote zakdoeken.
Vooroorlogse kwaliteit!"
,,It 's a deal! Herr Gloede. U schijnt precies, maar dan ook precies
te weten wat ik nodig heb. Maar ik weet precies wat u behoeft!
U wilt dat patent, nietwaar?"
Pauze. Dr Gloede zwijgt. Dan zegt hij: ,,En u gaat het alleen om
die vrouw, die Van Beinum, nietwaar?"
Pauze. Kubizek: ,,Ik kom persoonlijk twee overhemden en twaalf
zakdoeken halen".
Dr Gloede: „U krijgt er een grote fles lotion bij!"
Kubizek: ,,Ik schenk u bovendien een Remy-Martin. Heil Hitler,
Herr Dr Gloede!"
„Heil Hitler, Herr Hauptsturmführer!"
Gloede wistte zich het zweet van de blinkende schedel. Hij zuchtte.
Hoe wreed en zonder mededogen was toch de wereld. Hij snoof de
geur van de zakdoek op, een chemische geur. Die Kubizek toch.
Van Anreh's liefje heeft hij al in z'n macht. Nu wil hij Martin er bij
hebben. Die wil hij eerst een beetje plagen. En dan het Standrecht!
En tenslotte wil de schurk met het mooie meisje aan de rol. Maar ik
heb zo'n idee, dat Martin hem wat roet in 't eten gaat gooien.
Martin is vast al bezig deze schone Kubizekse illusie te verstoren.
Niet voor niets heb ik hen een plattegrond van Kubizek's bureau
toegespeeld. Als Martin haar er uithaalt, dan pas kom ik in aktie.
Zij mogen gerust naar de overkant, maar zonder het kind! Als
Martin haar er niet uithaalt, lever ik hem uit aan Kubizek. In ruil
voor het kind! Maar laat ik nu de „lotion" klaarmaken. Een groet
voor Kubizek! Haha! Een groet die dag en nacht bij hem zal zijn!
„Der herrliche Dunst, der einen schonen Mann begleitet."

Er ging een nacht voorbij waarin de kreten uit het sous-terrain de
stemmen in haar angstdroom overheersten, zodat ze verscheidene
keren volslagen wakker was en het gevoel had of iemand haar
geestelijk én lichamelijk geducht de oren had gewassen.
Soms dreven er onbestemde geuren in de kamer. Nooit was er de
geur die bij Martin placht te zijn, de chemische geur, de geur die
aangenaam aandeed als van een goede lotion.
Kubizek was nog niet gekomen. Maar hoe was het mogelijk dat hij
tot haar dromen doordrong die al jaren geleden was gestorven, de
oude man die haar grootvader was, die met een schitterbril op het
door zon en zeeën gelooide gelaat met een lachwekkend hoog-
gaande stem de woorden las, die wankelmoedigen een hart onder

de riem hadden gestoken en volken tot een nieuw bestaan hadden
geleid: ,,Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed,
verschrik u niet en ontzet u niet, want de Heer uw God is met u
alom waar ge heengaat. Nu dan wees sterk en Ik zal uw hart ver-
sterken". Vertrouwd beeld uit vroeger dagen; lachwekkende, nu
gebenedijde stem! Laat ik me een rad voor ogen draaien? Eerst
heeft Kubizek gezegd: „Nu is hij helaas dood, hij is wijlen". En dan
weer: „Ik wil zijn dood niet. Haal een dokter, desnoods de beste
chirurg. Hij kan gaan als hij beter is". En tenslotte de fi lm hoe
Martin werd begraven! Het ging geleidelijk tot Lia in, welk een
wreed, geraffineerd psychologisch spel de vijand met haar speelde,
al begreep ze niet precies hoe het allemaal kon en hoe het in elkaar
zat. ,,Ik heb de tweede keer Martin's hoofd niet kunnen zien. Later
was het onherkenbaar. Maar het was stellig hetzelfde streepjes-
kostuum. Ik heb hun gruwzaamheid onderschat. Als ze van plan
waren mij te doen ontstellen dan zijn ze daar goed in geslaagd.
Maar ik laat me nog zo niet van de wijs brengen. Dan zullen ze me
toch betere bewijzen moeten voorleggen. Hoewel ik hoop, dat ze
dat niet kunnen!"
Lia rilt ondanks de warmte die de gietijzeren radiatoren in dit ver-
trek uitstralen, ondanks het goede voedsel dat ze heeft genoten.
Maar haar gedachten zijn helder. Als ze zich gedraagt zoals een
goede Nederlandse behoort te doen tegenover de bezetter, zal ze
deze gevangenschap niet overleven, maar van haar kracht en levens-
lust beroofd, evenals van haar eer als vrouw, voor een vuurpeloton
doodgaan. Een doorschoten wrak. Als haar nog niet een erger lot
zou zijn beschoren, namelijk deportatie en de langzame dood in een
concentratiekamp. Een uitgemergeld wrak.
En als ze toegeeft, gemene zaak maakt met Kubizek, zal 't einde
van de oorlog geen bevrijding voor haar zijn, maar het begin van
schande en verachting: „Een moffenmeid! Kijk daar: een twijfel-
achtige figuur!" Want de wereld is in die dingen genadeloos. Die
tien witte muizen! Vergeten ze . . . .! En - het allerbelangrijkste:
ik loop Martin mis.
Er gaat iemand over de gang. Stopt voor m'n deur. Rammelt met
sleutels. Mompelt wat . . . Geloop! Geroep: „Fernmeldung für Sie,
Herr Hauptsturmführer"! (Ik zal m'n leven in elk geval duur ver-
kopen. Desnoods zoals Simson 't deed. In Dagons tempel. Niet dat
ik zuilen omver trek, zo sterk . . .) Rammelt met sleutels, vloekt!
Trekt voorbij. Voorbij mijn deur.
Na enkele minuten heeft Lia haar jasje gevonden. Hierin is wat ze
nodig heeft. Om de gedachte die bij haar is opgekomen te kunnen
verwezenlijken. Verwezenlijken? Duur! Duur zal ik het verkopen!
Daar kan heer hoofdstormleider vergif op innemen, kan hij storm-
lopen, stormloopleiden, enzovoort. Er zijn hier geen vensters? Twee
luchtkokers. Aha! Vandaar die tocht in dit lokaal. Ik negeer die
dubbele wand. Laten ze films draaien zoveel ze willen. Ik zal er
niet naar kijken. Die grendels op de deur, die zullen me de tijd
geven om te doen wat ik van plan ben. Verwezenlijken! Als Kubizek
mocht komen! Hebben ze niet op mijn verzet gerekend? Zijn ze bij
al hun grondigheid, niet onfeilbaar. Lia verschuift de grendels met
weinig moeite, („wat gaat dat gemakkelijk, zo licht, als geolied")
de grendels schuift ze in hun verborgen post, in het deurkozijn. Alle
wanden om haar heen zijn met hout bekleed, op één na: de muur, ons
projektiescherm. De brandbaarste stof in deze kamer bevindt zich

in haar bed, de kanapee.
Als Lia alles wat brandbaar is tot een anderhalve meter hoge berg
voor haar deur heeft gestapeld, neemt ze de zwavelstokken uit haar
jasje, legt ze klaar op het tafeltje met de twee portretten. Ze plaatst
het voor de brandstapel. (Nu de stoelen, het tafelkleed, een kastje
daar). De uitkomst van het werk bekijken nu. Duur! Duur verko-
pen. Lia's gezicht: een gebalde vuist is het. Het wordt zachter: Mar-
tin! Alsof hij haar kan horen: „Martin! Haal me er uit. Ik wil leven.
En ik ben nu al zo eenzaam dat ik aldoor behoefte heb m'n eigen
stem te horen. Gaat er dat aan vooraf? Voor je het geworden bent?
Inplaats van geluk, gek? Vannacht heeft hij weer aan m'n bed geze-
ten, spelend voor oude profeet, priester en koning. Een deftige klok,
met haar uurwerk, zo goed en sekuur. Wat zegt die klok, opa?
Luister, witte muizenhoedster: „Ik zal gerust in vrede slapen - en
liggen ongestoord terneer - want Gij o God mijn schild en wapen -
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, - zult mij doen zeker
wonen, Heer. Dag opa-tje. Dag - kind, vat geen kou, kind, Nee,
opa, ik zal er aan denken. Alsof het alleen, van dat-lied-van-u
afhangt . Maar ik heb nu eenmaal zo'n aparte natuur dat ik ook
moet handelen, alsof 't van mezelf afhangt. Daarom zal heer hoofd-
stormleider mij niet bereiken tenzij door vuur, „door een zee van
vuur", zoals in de boeken staat te lezen. (Hé! Ben ik daarvoor soms
geschapen? Met schoonheid en een lach begiftigd, om in de vlammen
om te komen! Heer, sta het niet toe! Herder, laat je zwarte schaapje
dit keer nog gaan . . .)"
Vreemde geuren. Ze gooien met knikkers, die verdampen!
Grootvader zit aan het raam van de avond. Met zijn hooggaande
stem, die gelach oproept en dan die lach doet veredelen tot een glim-
lach, bidt hij voor mij: „Leid dit, Uw schaapje, in het spoor der
gerechtigheid. Om Uws Naams wil! Amen".
Het rode licht is eender in avond en morgen. De tweede of de der-
de dag? Kijk eens: een spiegeltje! Vlak bij ons projektiescherm.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land?
(Op m'n gemak dit bekijken. Ermee op de grond gaan zitten.)
Grootvader stond onder de bloeiende kerseboom, voor het venster
van het voorjaar: „Kijk niet teveel in die spiegel, kind. De bevallig-
heid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid."
(Kijk eens aan: grote glanzende ogen. Van moeder's boog. Golvend
hoogblond haar. Van mezelf. Krulletjes bij de slapen. Van mezelf.
De onverschrokken blik. Van opa Van Beinum. Dag opa-tje! Kijk
niet naar m'n-al-dagen-ongepoetste modelgebit. Er is een man van
wie ik het meest houd op aarde, moet je weten. Hij waarschuwde
met z'n droge, ernstige stem: „Je neus is niet volmaakt, Lia.
Laten wij er blij om wezen, meid." Hij zegt het met een glimlach
die z'n ernstige gezicht ineens verheldert. Een glimlach van be-
trouwbaarheid. O, maak het kort, Martin! Misschien ben ik over
enkele dagen niet meer zo moedig!)
Een schoenzool is ruw genoeg om een zwavelstok te doen ontbran-
den. Laat ik het voedsel binnen m'n bereik plaatsen. (En die lamp
dan! Die rooie lamp laten branden? Fout, fout. Hoe vaak moet ik
een schoen opgooien eer hij kapot is. Fini, heer hoofdstormleider.)
Ze legde zich neer op de donzen deken. Het opgerolde jasje diende
haar blonde hoofd tot kussen: „Ik zal gerust in vrede slapen. Gerust!
In vrede? In vredesnaam, waar is m'n wapen tegen HEM".

f wordt vervolerd)



31e jaargang no. 5

Tweede blad Contact
Donderdag l mei 1969

Dodenherdenking
1940-1945

Zondagavond, 4 mei 1969, is ingevolge het besluit van de regering, bestemd
tot Nationale Herdenkingsavond.

Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en ver-
zetsstrijders, als de geallieerde militairen die voor de bevrijding van ons
vaderland gevallen zijn en zij die in de oorlogsjaren 1940-1945 zijn gevallen
en afkomstig zijn uit V orden.

Het programma van de ,,stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats luidt
als volgt:

1. Van s' avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen in Vorden
de vlaggen halfstok worden gehangen, Partikulieren worden verzocht dit
eveneens te doen.

2. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de „stille tocht".
De deelnemers stellen zich om 19.20 uur op bij de Hervormde kerk in het
dorp. Om 19.25 uur precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar de
Algemene Begraafplaats, met als doel de graven der geallieerde bondgeno-
ten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden, welk graf naast
de graven van de geallieerde bondgenoten is opgericht. Op deze graven
zal door de burgemeester namens het gemeentebestuur en de ingezetenen
van Vorden een krans worden gelegd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.

3. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aangekondigd,
op de plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht
worden genomen. De plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te
zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.

4. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naamloos
streden, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden. De weg naar
de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwijgen zonder
vlag of vaandel worden afgelegd. Rijwielen zullen in de stoet niet worden
toegelaten, terwijl het aan een ieder verboden is de begraafplaats die avond
voor de aankomst van de stoet te betreden. Kinderen worden alteen onder
geleide toegelaten.

5. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op
de plaats van de herdenking door elk der deelnemers 'is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel
de ..stille tocht" deel te nemen.

elijk aan

Bond van Staatspensionering
De afdeling Vorden van de Bond van Staatspen-
sionering kwam in een spoedvergadering bijeen
ter bespreking van de resolutie welke op het kon-
gres in Amsterdam werd aangenomen en handel-
de over de financiële positie van de bejaarden in
Nederland.

De vergadering konstateerde dat zeer veel bejaar-
den om in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien aagewezen zijn op de uitkering krachtens de
Algemene Ouderdomswet. Deze uitkering is, ge-
zien de zeer vele gevallen waarin de bejaarden ge-
noodzaakt zijn aanvullende bijstand te vragen
krachtens de Algemene Bijstandswet, op zichzelf
reeds onvoldoende om op redelijke wijze te kunnen
leven. Dat deze uitkering ge'heel ontoereikend is
om de bejaarden te doen delen in de bij voortdu-
ring stijgende welvaart en de daarmee samenhan-
gende ontwikkeling van het maatschappelijk ver-
keer, sprak de vergadering als haar mening uit,
hoewel waardering hebbende voor de wijze waarop
de regering het huidige systeem van voor indexe-
ring recent heeft toegepast, dat onafhankelijk van
genoemd systeem en de resultaten ervan de AOW
uitkering op korte termijn zodanig dient te worden
opgetrokken dat het peil van het minimumloon
wordt benaderd. Daarnaast werd invoering gebo-
den geacht van een vakantietoeslag van 6 percent.

Mochten er nog mensen in Vorden zijn die nog
geen lid van de Bond van Staatpensionering zijn,
maar het toch nog willen worden om mee te hel-
pen om dit doel te bereiken, kunnen deze zich op-
geven bij de heer G. Stapper, De Bongerd l, sekre-
taris van deze bond.

Zondagvoetbal

Vorden II - De Hoven III
Vorden II heeft niet veel moeite gehad van het
reeds vorige week gedegradeerde De Hoven III
te winnen. In een niet al te best gespeelde wed-
strijd bleven de geelzwarten met 3—l baas in
eigen huis.
Vrijwel de gehele ontmoeting had de thuisclub een
lichte veldmeerderheid doch gescoord werd er voor-
eerst niet. Bij de bezoekers moest het gevaar veelal
komen van midvoor Van de Pol. Het was ook
deze speler die zijn ploeg een O—l voorsprong
bezorgde. Nadat de Vordense voorhoede enkele
goede kansen om zeep had geholpen, werd het
voor de rust toch nog gelijk toen Van de Logt na
een schermutseling voor het Hovendoel de bal in-
schoot l—1.
In de tweede helft opnieuw een aanvallend ge-
vaarlijker Vorden. Hengeveld bracht de stand op
2—1. In het Vordendoel kreeg Golstein vrijwel
geen werk van betekenis op te knappen. De Vor-
dense anavallers bezondigden zich in deze periode
nogal eens aan te individueel spel, terwijl De Ho-
ven dikwijls sukses had met de opengezette bui-
tenspelval. Een kwartier voor tijd bracht Buunk
de eindstand met een keihard schot op 3—1.

Dierense Boys III - Vorden III
De overwinningenreeks van Vorden III bl i j f t maar

steeds doorgaan. Zondag werd verdiend met l—4
in Dieren van Dierense Boys II gewonnen.
Voor de rust een sterker Vorden, dat echter ver-
zuimde va de toch wel verkregen kansen gebruik
te maken. Aangezien ook de thuisclub geen schut-
ter in de ploeg had, brak de rust aan met dubbel-
blanke stand.

In de tweede helft tapten de bezoekers uit ccn
heel ander vaatje en moest de Dierenachterhoede
alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen.
Dit gelukte hun slechts ten dele. Golstein bezorgde
zijn ploeg een O—2 voorsprong en toen Broek-
gaarden voor de derde keer scoorde, was het pleit
beslecht. Nadat Stegeman in de slotfase voor O—4
had gezorgd slaagden de Dierenaren er in om
d.m.v. een penalty de eer te redden.

Vorden IV - De Hoven VI
Ondanks het feit dat de thuisclub voor de rust
met slechts 9 man speelde, werd De Hoven toch
naar een kansloze 5—O nederlaag gespeeld.
Het was eerst Holsbeke die de score opende l—0.
Weinig later ondernam Rouwenhorst een solo
hetgeen de tweede treffer opleverde. Aanvoerder
Hoevers zorgde voor een 3—O ruststand.

In de tweede helft deden de Vordenaren het aan-
vankelijk kalm aan. De Hoven bracht er aanval-
lend echter ook weinig van terecht. In de slotfase
werd de stand nog 5—O door een doelpunt van
Holsbeke en Hoevers.

Vios Beltrum III - Ratti I
Ratti heeft zondagmiddag een benauwde 2—3
overwinning kunnen behalen op Vios III. In.de op-
stelling van de groenwitten was een wijziging door-
dat de geblesseerde H. Haverkamp was vervan-
gen door Th. Heuvelink welke nu op de rechter-
vleugel opereerde, terwijl A. Lichtenberg als rechts-
back fungeerde.
Ratti nam het initiatief. Na 20 minuten wist Heu-
velink een fout in de Viosverdediging af te straf-
fen en scoorde zuiver in de rechterbenedenhoek
O—1. In de 32e minuut kon Ratti een O—2 voor-
sprong nemen toen een door J. Vreman ingescho-
ten bal via het lichaam van een Beltrumse speler
in het doel draaide.

Na de rust had Ratti haar opstelling wederom ge-
wijzigd. Heuvelink speelde nu midvoor, en Bijen
rechtsbuiten. Na tien minuten werd H. Takken-
kamp wegens een blessure bij Ratti vervangen
door C. Koers. Nadat Heuvelink eerst een mooie
kans verloren zag gaan doordat zijn harde schot
tegen de paal afketste, reduceerde de thuisclub
haar achterstand tot ^fe2. Een vrije schop vanaf
de rand van het straf loopgebied bleek te machtig
voor doelman Huitink. Vios kreeg nu meer moed
en even later was het 2—2. Een over links geno-
men hoekschop werd door de Viosmidvoor inge-
kopt maar de Rattikeeper die aanvankelijk de bal
vast had, liet het leeoffcs en pakte het achter de
doellijn 2—2. Ratti •vSP? in de laatste minuut de
eindstand op 2—3 te brengen door midvoor Heu-
velink die een fraaie voorzet van Bijen uitstekend
benutte.

Voetbalprogramma
//er i'octbalprogramma voor de v.v. Vorden:
Vorden I—Halle I; Eibergse Boys II—Vorden II;
Vorden IV—SCS II; De Hoven VII—Vorden
VII. Zaterdag: Baakse Boys Bi—Vorden Bi; Her-
cules B2—Vorden B2; Be Quick Cl—Vorden Cl;
Vorden C2—Steenderen C2.

Het programma van de s.v. Ratti afdeling zaterdag
Ratti I—DZSV III; DZC III—Ratti II; Ratti Al
—Warnsveldse Boys Al ; Seenderen Cl—Ratti

Cl.
Afdeling zondag. Alle elftallen vrij.

\Vatcrpolo

Heren van Vorden verloren
Alvast ter voorbereiding op de a.s. kompetitie
speelden de heren van Vorden zaterdagavond in
het verwarmde bad ,,In de Dennen" tegen De
IJsselmeeuwen I uit Zutphen.

De thuisclub speelde met een drietal invallers. Bad-
meester Verstoep had hierdoor de gelegenheid aan-
gegrepen enkele jeugdspelers in te zetten. Aange-
zien de Zutphenaren volledig waren met o.a.
Schnoor, Helmsing, Aalbers en niet te vergeten de
altijd goed ingrijpende routinier Van de Vegte,
werd het al gauw duidelijk dat Vorden kansloos

was. Speciaal op het punt balbehandeling en po-
sitiekiezen toonden de IJsselmeeuwen zich be-
duidend beter. De strijd had nauwelijks een aan-
vang genomen of Vorden keek reeds tegen een
O—l achterstand aan toen Helmsing volkomen
werd vrijgelaten en rustig kon scoren. Even later
herhaalde dit spelletje zich en weer was doelman
Oudsen kansloos. Vorden probeerde het een paar
maal via Holsbeke met afstandsschoten, maar dit
zette geen zoden aan de dijk. Vlak voor het ver-
strijken an de eerste speelhelft scoorde Helmsing
voor de derde maal.

In de tweede periode, oten bij Vorden Eggink in
de ploeg was gekomen, boden de Vordenaren be-
tere tegenstand. Bij aanvallen van de thuisclub
zocht Eggink het doel een paar maal op de ver-
keerde plaats. Via Advocaat werd de stand in de-
ze periode tot O—4 opgevoerd.

Helmsing zorgde in de derde speelperiode al gauw
voor de stand O—5. Even later werd Advocaat
onreglementair aangevallen door Parmentier. De
hiervoor toegekende strafworp werd door Advo-
caat zelf in een doelpunt omgezet O—6. Aanval-
lend kwam Vorden er praktisch niet aan te pas,
speciaal door toedoen van Van de Vegte. Ondanks
het feit dat Schnoor, die tot dusver tegen Parmen-
tier niet veel had in te brengen, zwaar door Eggink
op de huid werd gezeten, gelukte het hem toch te
scoren O—7. Even later werd het l—7 oen Par-
mentier scoorde uit een pass van Eggink. In de
slotfase liepen de IJsselmeeuwen door Schnoor
(2 x) en Helmsing uit tot l—10.

UW VENSTERS
DE OGEN

VAN UW HUIS

Door kleine of grote ramen, uw
,,blik op de wereld" is uw visite-
kaartje.

Het enige dat uw interieur naar
buiten prijs geeft zijn:

UW VITRAGES !

Kies ze met zorg.

Kies daarom uw vitrages uit onze
uitgebreide kollektie

* VITRAZETTE (filet)
+ ADO VITRAGES (met gouden draad)
* VITRAGES MET ORIGIN. KANT

Uw adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

Touwtrekken

Medler I en II kampioen Borculo
Het nieuwe touwtrekseizoen van de NTB is zon-
dagmiddag voorspoedig van start gegaan in Bor-
culo waar de TTV Heure de eerste bondskompeti-
tiewedstrijden oraniseerde.

In de 720 kg klasse wist Warken I een eervolle
tweede plaats te behalen door een 3—O overwin-
ning op EHTC terwijl Heure I zelf kampioen
werd.
De TTV Medler was in de 640 kg klasse onge-
naakbaar. Dit team wist rivaal Bekveld I uit Hen-
gelo Gld van zich af te schudden, terwijl men met
Heure II ook weinig moeite had.

In de A-klasse werd Medler III derde. In de C-
klasse, waarin vier teams uitkwamen, deed Med-
ler III het ook voortreffelijk. De Vordenaren won-
nen ook hier de titel met 6 punten.

Meer sportnieuws op pagina 4

UNILUX

Fa BR

Trommel en kuip van roestvrij staal
Elektronische temperatuurregeling
Prijzen vanaf f 699,-

LD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon05750-3813



Gratis Z.D.-haantjes in de Dorpsstraat!
De haantjes worden verstrekt bij: fa Klumper, fa Memelink, fa Pardijs, fa Krijt

Serie
Zorgeloos.

De nieuwe truitjes vanlerienkaTR.
Dit zijn er vier van.

Het Zorgeloze Etiket
Dan bent u zeker van een truitje dat niet krimpt
en niet rekt en niet pilt, in een wip gewassen,
zo weer droog. Een truitje dat nieuw blijft
als pas gekocht. Gegarandeerd.

VOOR NIEUWE

vloerbedekking
och, u weet het. Het adres

HELMDMK
* ENORME KEUS

& PRIMA SERVICE EN . .

r̂ VOORDELIG IN PRIJS

Woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Denkaan Moederdag

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM l N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DIT is EEN PUBtlKATIE.

Donderdag
Varkenslappen 500 gram 2,98

Vrijdag en zaterdag
Speklappen
Runderlappen
Verse worst

Voor de boterham

Paarderookvlees
Leverkaas
Pekelvlees
Boterhamworst

500 gram 1,68

500 gram 2,90

500 gram 2,60

100 gram 0,75

150 gram 0,75

150 gram 0,93

150 gram 0,60

HOEFIJZER

Rund- en varkensslagerij

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

VOORJAARSKOLLEKTIE

De grote mode

HELANCA
COLPULLOVERS

voor heren en jongens in 6 mode-
kleuren.

maat 40-46

17,90
maat 48-54

19,75

HELANCA BADSTOF
DAMESPULLOVERS

met col

10,90
in 6 modekleuren

bijgaande shorts 7,95

RAADHUISSTR.. VORDEN

"J
3
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WIJ STAAN

i ERACHTER

Als wij u een vloerbedekking
adviseren dan kunt u er van
opaan dat die echt goed is !
Wij s taan er achter met onze naam,
onze serv ice en een enorme keus!

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~~| FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

TENNIS- EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

SOKKEN

BALLEN

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KEUKENSTOE EN
olang de voorraad strekt

l stuks f 26,50
4 stuks f 700.—
6 sttika ƒ 147,—

DOE-HI T-Z
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

BOND VAN
STAATSPENSIONERING
Afdeling Vorden

Door het gewest Gelderland en
Overijssel wordt op de 2c Pink-
sterdag (26 mei) in Berg en Bos
te Apeldoorn een

LANDDAG

gehouden voor de verhoging van
de AOW en 6 percent vakantie-
toeslag.

Het vervoer is geheel gratis, alleen voor dek-
king van de onkosten wordt maar ƒ 2,50 per
persoon gevraagd.

Deze landdag wordt verzorgd door de Boe-
rendansers en bekende radio- en televisie-
orkesten. Ook niet-leden kunnen er mee naar
toe gaan.

Wij rekenen op u allen, het gaat
om uw eigen pensioen.
Maak er een uitgaansdag van.

Kaarten verkrijgbaar 's avonds na 6 uur bij
de heren H. Winkels, Almenseweg 40 en
G. Stapper, De Bongerd 1.



Tuin kampeerstoelen p Dae-het-zelf centrum
Autoverhuur

(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JKBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Voor goede
rywielreparatie naar:

RIJWIELBEDKIJF
TRAGTER

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
»roor het mesthok.

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

Verhuur
>/an gelej?enheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. W1LJLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77. Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Pedicure
steunzolen

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

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

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

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

Voor alle
verzekeringen
en belastingzaken

D. VOLKERS

De Stroet 11 - Vorden
Telefoon 1929

VOOR UW

schoenreparatie
WULLEVK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

11 mei
denk

moederdag !

Ook voor U
is hier wel iets bij

WASAUTOMATEN

met echt roestvrij binnenwerk
Philips cc 1000 de enige wasau-
tomaat die centrifugedroog is
ƒ 1699,— met inruil ƒ 1299 —
Erres volautomaat A W 43
ƒ 1H9,— 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 f 499,—

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

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

WARMTE
Ventilatorkachel 2000 w, met
thermostaat en snoer
f 48,50 ƒ 42,50

SCHEREN
Philips driekops met tondeuse
ƒ 79,50 nu f 67,95
Philips driekops standaard
ƒ 65,— nu f 57,95
Philips batterijshaver f 29,95
Remington ,,Selectric"
f 98,50 met inruil ƒ 73,50

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

f 3,95

f 49,75
ƒ 59,75
ƒ 65,-

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

f 0,45
f 0,98
f 1,25
f 1,35
f 3,60

f 19,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WIJ HEBBEN
VOOR U

een partijtje

prima kwaliteit

dames-
ondergoed

slips nu 2 stuks ƒ 2,92

camisoles 2 st. ƒ 4,95

V O R D E N

Lente
VERWEN U ZELF MET GEMAKKELIJKE

VRIJETIJ DS
KLEDING
DAMES. EN HEKENPANTALONS
SI»f JKE RBROEKEN
VELOURS SWEATERS
PIJLLOVERS
COLPULU'S
BAD. EN ZWKMKLKDING

Wapen- en sporthandel

.Martens
Ie, di doehreffendl

Vorden Telefoon 05752-1272

KATH. STICHTING
ST. ANTONIUSSCHOLEN
Kranenburg-V orde n

Gaarne wordt de gelegenheid ge-
boden tot

voor de Lagere School op:

Maandag 5 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
ten huize van de heer A. J. Bunkers, Wilhel-
minalaan 8 te Vorden en

dinsdag 6 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
aan de R.K. Lagere School in de Kranenburg.

S.v.p. trouwboekje meebrengen.

DE VERLOTING
van de Hervormde Meisjes- <
Jongcnsvcrcniging is uitgesteld
tot

vrijdagavond 16 mei

om 8 uur in het Nutsgebouw.

Gasverwarming
IDEAAL!

GASHAARDEN en KACHELS

GASFORNUIZEN

GASKOOKPLATEN en
KOMFOREN

GASFORNUIZEN
met ingebouwde verwarming

Zgn. KEUKENCOMBI
vanaf ƒ 608—

BIJZETKACHELS v.a. ƒ 239-

In verband rnct onze beperkte ruimte in de
noodwinkel hebben wc de beschikking over
een grote toonzaal waar wij u vrijblijvend
naar toe nemen

LOODGIETERSBEDRIJF

^ WILTINK
Het Hoge 26

5% Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Maria Goretti kleuterschool
Kranenburg- Vorden

OPGAVE VAN
KLEUTERS
voor het nieuwe schooljaar 1969-
1970 kan geschieden op dinsdag
6 mei a. s. 's middags van 3.30 tot
4.30 uur aan school.

Trouwboekje meebrengen s. v. p.

gezellig thuis...
kom eens gezellig bij ons

kijken
UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

motto.:

voordelig slagen
voor goeie pasvorm!

Btstunette

Beha met gegarandeerd
vormbelioudende, kanten
cups. Uitstekende pas-
vorm, ook na véél wassen.
Elastomeer* in de zij-
pandjes, een EXTRA plus- ;
punt... Kleuren: wit,
zwart.
In vijf cupmaten

A
'Stretch' beha met
gegarandeerd vonnbehou-
dende, kanten cups.
Perfekte pasvorm, zelfs na
véél wassen. Rugpandjes
en schouderbandjes van
duurzame elastomeer*, zo
heerlijk elastisch...
Kleuren: wit, zwart,
naturel.
In vijf cupmaten 10,95

Hush Puppies en Piedro schoenen Fa Jansen Dorpsstraat 34 .



Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Bloedworst

Boterhamw.

Leverworst

Haas-, rib- en schouder-

karbonade 500 gram 2,98

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

Fijne rookw. 250 gram 1,10

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

Rund-, kalf a- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

JAPONNEN

DEUX-PIECES
JAPONNEN MET JASJES

in trcvira ~ diolecn loft - terlenka

ACRYL JAPONNEN
ACRYL PAKJES

in alle kleuren en maten

voordelige prijzen

bij

GEMEENTEBESTUUR
VAN VORDEN

ONDERHOUD
ZANDWEGEN

Belanghebbenden, die het schaven van zand-
wegen tegen verminderd tarief door de ge-
meente willen doen uitvoeren dienen hiervan
mededeling te doen voor 17 mei a.s. op het
bureau gemeentewerken.

Na vaststelling van het te betalen bedrag,
hetwelk bij vooruitbetaling moet worden vol-
daan, zal de weg in het werkschema 1969
worden opgenomen.

Bij opgave na 17 mei zal op een langere
wachttijd moeten worden gerekend.

Vorden, 29 april 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Gevraagd'.

EEN TRACTOR-
MACHINIST
voor 3 dagen per week.

Genegen om alle voorkomende
werkzaamheden te verrichten bij
de

Coöp. Werktuigcnvcreniging

„MEDG"
Linde-Vorden

Schriftelijke sollicitaties in te le-
i>cren voor of op woensdag 7 mei
1969 bij F. H. Bouwmeester
E 101, Vorden

HEREN- EN JONGENS

H ELAN C A ZWEMBROE-
KEN, SLIPS
NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN
BAD- EN

Wapen, en sporthandel

ANDLAKENS

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

MENSEN MET STIJL „HET SCHOENENHUIS"

Wcckaanbieding

LEUKE PUMP open hiel en
open teen in blauw of beige

slechts ƒ 75,90

FA JANSEN, Dorpsstraat 34, telefoon 1304

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
eis met klem het merk LUXAFLEX

WONINGINRICHTING

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

PORTLAND CEMENT

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

DOE-HET-ZELF
CE-NTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Vrijetijds-
schoenen

voor dames en heren
grote keus in cordu-
roy en grof linnen

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

A.s, zondag

l c klas GVB

Vorden l - Halle l
Aanvang 2.30 uur
sportterrein Vorden

Wie kan ons tijdelijk

HELPEN MET

graag in bezit van rijbewijs.

BAKKERIJ KERKHOVEN
Het Hoge - Vorden - Telefoon 1394

Hiermede betuigen wij
allen die de 19e april voor
ons tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, on-
ze welgemeende dank.

R. van der Heide
M. van der Heide-

van der Ploeg
Vorden, april 1969
Margrietlaan 2

VOORAL UW

De rcdaktie kwam in het hc;it i\m een f o t o , die het aankijken ten
volle waard is.

In deze tijd van oppositie, protest, leed, honger en ellende, doet
het goed eens naar zulk een tafereel als dit te kijken.

Als alle mensen op de wereld dat eens deden, zou dan de bezinning
komen . .?

Wapen- en sporthandel

Martens
\eeds doeltrelfendl

Zutphcnscweg - Vorden

Te koop: Z.g.a.n. olie-
kachel. Klein Lebbink.
Dorpsstr. 40 Vorden

Te koop: 12 biggen.
E. Pardijs, Lange End

Touwtrekvereniging
MEDLER

De touwtrekvereniging Medler te Vorden zal dit
jaar alles in het werk stellen om in de nieuwe kom-
petitie zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Tijdens de afgelopen wintermaanden is er wer-
kelijks intensief getraind en zowel in de nieuwe
gewichtsklassen als in andere klassen verwacht
men veel van de Vordense touwtrekkers.

Op de jaarvergadering van de Sportkombinatie
Medler afdeling touwtrekken, die in zaal ,,'t Wa-
pen van t' Medler" werd gehouden, kon voorzitter
J. Knoef een groot aantal leden begroeten.
Sekretaris J. Besselink bracht een keurig jaarver-
slag over 1968, waaruit bleek dat er vele aktivitei-
ten waren geweest. In de A- en B-klasse van de
NTB-kompetitie haddej^J^Iedler I en II redelijke
prestaties geleverd. Me^^r III deed het uitstekend
en werd kampioen in de C-klasse. Ook de meis-
jesvolleybalclub draait nu op volle toeren en telt
ruim 30 leden. Met de bouw van het nieuwe club-
huis werd eind 1968 een begin gemaakt.

Overigens was ook d^woorzitter zeer tevreden
over de snelle vorderingen die met de bouw van
het clubhuis worden gemaakt. Momenteel is het
gebouw water- en winddicht zoals dat in vakter-
men heet; veel leden spenderen al hun vrije tijd
aan de bouw.. Er is een technische kommissie, men
heeft eigen vakmensen. De heer Knoef sprak waar-
derende woorden tot zijn leden, die zoveel vrije
tijd hiervoor opofferen. Men hoopt in de loop van
de a.s. zomermaanden het nieuwe gebouw op offi-
ciële wijze te openen.
Besloten werd om de jaarlijkse kontributie te ver-
hogen, mede in verband met de verhoogde afdracht
aan het bondsbestuur.

Oudpapieraktie

De oudpapieraktie, waarvan de opbrengst bestemd
is voor de bouw van het clubhuis, draait op volle
toeren. Wekelijks zal dit worden opgehaald, waar-
bij het bestuur de leden verzocht om dit zelf zoveel
mogelijk te regelen met de betrokken gezinnen.
Spelers die zonder opgaaf van geldige reden zonder
meer wegblijven bij de kompetitiewedstrijden, zul-
len een boete van ƒ 7,50 moeten betalen.

Mits goedkeuring van de gemeente wordt verkre-
gen wil de vereniging een verloting houden van
3000 loten. Met de netto-opbrengst wil men de
bouw van het clubhuis helpen financieren. Er zul-
len waardevolle prijzen beschikbaar worden ge-
steld.
Op de leden werd een beroep gedaan een juiste
naam te vinden voor het nieuwe clubhuis welke
bij het bestuur kan worden ingediend. Bij de offi-
ciële opening zal deze bekend worden gemaakt.

Douccurtjc van ex-Gcm. Zangvereniging

Door de heer E. Gotink, voorheen voorzitter van
de Gemengde Zangvereniging Medler, werd on-
langs aan de sportkombinatie Medler een dou-
ceurtje overhandigd ad f 370,— welk bedrag nog
in kas was van deze zangvereniging. Doordat
laatstgenoemde vereniging al vele jaren geleden
werd opgeheven en dit bedrag nog resteerde,
meende men dit het best te kunnen besteden door
schenking aan de sportkombinatie. Voorzitter
Knoef sprak een hartelijk dankwoord voor deze
sympathieke geste.

Overigens worden nog meer pogingen gedaan om
de zo nodige geldmiddelen voor het nieuwe ver-
enigingsgebouw bij elkaar te krijgen. Zo zal de
opbrengst van de winterskontaktavonden ook hier-
voor worden besteed, terwijl men voorts renteloze
voorschotten zal gaan uigeven. De voorzitter be-
nadrukte het financiële probleem en hoopte in deze
op de medewerking van de leden. Er zal t.z.t. ook
een oliebollenaktie worden gehouden terwijl even-
eens een donateursaktie op touw wordt gezet. Men
heeft reeds een gedeelte van de inventaris, t.w.
50 stoelen, bijeen; door de dames van de volleybal-
club zal het interieur worden geverfd.

Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende voorzitter, de sekretaris J. Besselink en
het bestuurslid H. Brummelman met grote meer-
derheid van stemmen herkozen.

Zomeraktiviteiten

In het kader van het VVV-zomerprogramma te
Vorden zal de vereniging op woensdag 16 en
woensdag 30 juli a.s. het traditionele touwtrek-
toernooi nabij hotel ,,de Zon" organiseren. Hier-
aan zullen nu alleen ploegen uit de gemeente Vor-
den mogen deelnemen, de winnaar is kampioen
van Vorden. De teams mogen uit 5 man bestaan;
leden van verenigingen die deelnemen aan de NTB-
kompetitie zijn van deelname uitgeloten. Op zon-
dag 13 juli a.s. wordt het jaarlijke uitstapje ge-
houden. De reis zal door de heren G. Kamperman
H. Groot Roessink en W. van Tuyl worden uitge-
stippeld. Eveneens zal er een team deelnemen aan
de avondvierdaagse, welke dit jaar door de gym-
nastiekvereniging Sparta door de omstreken van
Vorden wordt georganiseerd.

Mascotte
Men heeft thans een mascotte, gekleed in origineel
Medler-kostuum t.w. oranje shirt en beige panta-
lon. Deze mascotte zal de reis naar alle toernooien
meemaken.
Vervolgens werden de namen bekend gemaakt
van de spelers die meetrekken in de nieuwe NTB-
gewichtsklasse van 640 kg.
Voor de reis naar Ierland (wereldkampioenschap-
pen te Fermoy) in september a.s. bleek grote be-
langstelling te bestaan. Ongeacht het feit of men
kampioen wordt, bleken een 15-tal leden toch mee
te gaan. Men zal een spaaraktie houden met een
wekelijkse inleg.

De trainingsavond werd definitief vastgesteld op
dinsdagavond van 8-9 uur; ook vrijdags voor de
kompetitiewedstrijden zal er nog even intensief
worden getraind. De voorzitter wees nog op een
juiste verzorging van de wedstrijdkleding, waarbij
speciaal het schoeisel onder de loupe zal worden
genomen. De heer H. Brummelman zal een en
ander verzorgen.

Besloten werd om aan de jeugdige Ivo en Ellis
Eykelkamp, vanwege hun originele idee om tijdens
het afgelopen carnaval te verschijnen in Medler-
ïenue, een aardige attentie aan te bieden.
Nadat in de rondvraag nog enkele punten waren
verduidelijkt, dankte de heer Knoef voor de vrucht-
bare besprekingen en hoopte hij dat de verschil-
lende Medler-teams in de a.s. bondskompetitie
een goed resultaat zouden behalen.

Geachte adverteerders.
Wilt u er rekening mee houden, dat wij vol-
gende week uitkomen met onze „moeder-
dagkrant".
Zoals u zult weten is dit jaar moederdag op
11 mei, zodat wij reeds de komende week
Contact voor moederdag klaar moeten heb-
ben» Wij danken u voor uw medewerking !


