
Donderdag 12 juni 1969
31e jaargang no. 11
Uitgave drukkery Weevers v/h Wolter», Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

WICHMOWD

lïKerkdiensten

ZONDAG 15 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bed. H. Doop

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

19.00 uur idem. In beide diensten bediening
H. Avondmaal en dankzegging

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

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 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

Mejuffrouw 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
H.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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Bertus Hendrikus, zoon van B. H. Vis-
ser en G. Stegeman; Mirjam Maria Bernardina,
dochter van J. Th. Hoenink en B. M. Besseling.
Ondertrouwd: D. J. Heijnen en J. W. Hoornen-
borg; G. B. ten Have en L. T. Eijkelkamp.
Gehuwd: W. J. M. Notten en C. A. J Mullink;
C. de Groot en M A. Hartman; J. A. M. Bleu-
mink en J. E. Geurts.
Overleden: Geen.

Diegenen die een foto in Contact willen heb-
ben van hun groepen welke deelnemen aan
de Avondvierdaagse kunnen dit opgeven aan
foto Dolphijn, Kerkstraat te Vorden.

Kosten hiervoor zijn 10,— v oor de foto en
15,— clichékosten, dus totaal 25,—. Dit te
voldoen bij opgave.

Red.

De familie Kcttelarij-Lulofs waren de gelukkige Ie
prijswinnaars van de verloting CJV nl. een tuin-
ameublemcnt.

Jachtopzieners op stap
Een aantal Jachtopzieners uit het rayon Vorden-
Hengelo Gld en verschillende ingezetenen van
deze plaatsen maakten per GTW-bus hun jaar-
lijkse uitstapje. Met prima weer vertrok men vanaf
het Medler en via Hummelo naar Arnhem. De
eerste pleisterplaats was het tehuis voor oud-mili-
tairen en kolonialen Bronbeek, waarvan het inte-
rieur werd bezichtigd. De grote verzameling oude
wapens, was erg interessant.

Hierna werd een bezoek aan Burgers Leeuwen-
park gebracht, deze safari slaagde bijzonder goed.
's Middags werd een bezoek gebracht aan een be-
kende paardenfokkerij te Bemmel waar een 180-tal
fraaie renpaarden te be\«gfideren vielen. Hierna
ging men naar Hilversum^Paar de dames gingen
winkelen. Via de paleizen Soestdijk en Draken-
steyn ging het terug naar de Achterhoek waar in
Klarenbeek nog gezellig werd nagekaart.

Bridgeclub VorclA
Ter afsluiting van het afgelopen bridgeseizoen,
heeft de bridgeclub Vorden op dinsdag 3 juni jl.
in hotel Bakker een bridgedrive voor de leden ge-
houden. Hierbij werd op geanimeerde wijze om
de prijzen gestreden. De bridgeclub heeft haar be-
staansrecht wel bewezen en heeft momenteel 18
leden. Op 9 september a.s. hoopt men weer te star-
ten voor het nieuwe seizoen. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

De uitslag van de gehouden drive: 1. en 2. de paren
De Roode en Wellink en het echtpaar Beek; 3.
de dames Siebelink en Harmsma; 4. de heren Wes-
terveld sr en jr; 5. de heren Lulofs en Dekker; 6.
het echtpaar Van Arkel; 7. de heren Oost en Wol-
ters; 8. de dames Punt en Das.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft haar jaarlijkse uit-
stapje gemaakt en wel naar Den Bosch. Hier werd
allereerst koffie gedronken waarna de dames ge-
legenheid kregen om de stad van zoete lieve Gerrit-
ie eens nader te bekijken.
Vervolgens werd in het plaatsje Rijen een behanq-
selfabriek bezocht, waar de dames een koffietafel
werd aangeboden. Nadat de direkteur der fabriek
een uitvoerige inleiding had gehouden, werd de
fabriek bezichtigd, hetgeen zeer interessant en
leerzaam was. In Oisterwijk namen de dames een
kiikie in een pottenbakkerij. Hier kreeg men een
goede indruk van de fabrikage van vazen, asbak-
ken etc. De tocht werd besloten met een gezellig
diner in Berg en Dal, waarna men voldaan weer
huiswaarts trok.

Wehme- nieuws
Sinds een paar weken is ons dorp weer een zang-
koor riiker geworden. De bewoners van de \Vehme
en de bewoners van de huisjes hebben een zang-
koor opgericht. De dirigent, de heer De Boer, doet
dit vrijwillig en met veel enthousiasme, evenals
mevrouw Kuitert. die ons op de piano begeleid.
Het koor telt 30 leden waarvan, zoals bij de mees-

koren, de dames in de meerderheid zijn.
e leden hebben zelf een naam gekozen d.m.v.

en wedstrijd. Mevrouw Aalpoel en mevrouw Van
ampen werden winnares met de door hun bedach-
naam „Ons Genoegen".

amen met de leiding hoopt het koor vele genoeg-
jke uurtjes tegemoet te gaan.

astoor houdt rust
e parochieherder van de St. Antonius van Padua-

arochie in de Kranenburg, pastoor Van Berkel
•fm, is enige tijd met ziekteverlof. De pastoor heeft
an zijn geneesheer 'het advies gekregen het wat
almer aan te doen. Om een spoedige genezing

krijgen heeft hij voorlopiq zijn intrek genomen
n ,,De Rees" te Brummen. De parochiële zielzorg
al voorlopig worden waargenomen door de hui-
ige gardiaan van het Minderbroedersklooster in
e Kranenburg pater De Haas ofm die onlangs

Igardiaan-overste De Ridder opvolgde.

„Snoekbaars"
Het bestuur van de hengelaarsvereniging ,,De
Snoekbaars" heeft dezer dagen het programma
bekend gemaakt betreffende de onderlinge viswed-
strijden.
Zo zal de eerste wedstrijd gehouden worden op
woensdag 18 juni in het Groene Kanaal. De he-
ren Nijland en Papperse zullen zich belasten met
het uitzetten van de visplaatsen.
Zaterdag 5 juli wordt er een wedstrijd gehouden
in de IJssel of in de Beek. De heren Sleuring en
Siebelink zorgen dan voor het uitzetten. De heren
Hellewegen en Stappert doen dit voor de wedstrijd
op zaterdag 26 juli in de IJssel of in de Beek. De
vierde wedstrijd vindt eveneens plaats in de IJssel
of in de Beek en wel op^fcferdag 16 augustus. Uit-
zetters zijn hier de gebr^Rolstein. De laatste wed-
strijd wordt gehouden op zaterdag 6 september in

•de IJssel of in de Beek. Uitzetters de heren A. Jan-
sen en W. Sessink.

Direk na afloop van eH^hwedstrijd zal de vis wor-
den gemeten. Het bestucWmaakt de leden er echter
op attent dat wanneer iemand ondermaatse vis
ter meting aanbiedt 5 strafpunten van het totaal zal
worden afgetrokken. Tevens vestigt het bestuur
van ,,De Snoekbaars" er nogmaals de aandacht op
dat door het waterschap van de Baakse Beek voor-
eerst nog niet wordt toegestaan de looppaden en
de taluds te betreden van de verbeterde gedeelten
van de Baakse Beek. Dit betreft beide zijden van
de beek vanaf Hackfort tot aan het gemaal bij de
IJssel.

„De Notenkrakers" naar Vorden
Op zondag 15 juni zal het bekende muziek- en ca-
baretgezelschap ,,De Notenkrakers" uit Zieuwent
in de Christus Koningkerk te Vorden een zgn.
beatmis verzorgen. Zij voeren dan de Angelusmis
uit. Verleden jaar heeft dit uit ruim 60 personen
bestaande gezelschap in deze kerk de Emmausmis
uitgevoerd waar iedereen enthousiast over was.

Toenemende belangstelling
voor de lokale krant

Amersfoort 10 juni.

Hedenmorgen om 11 uur kwam in hotel Mo-
nopole alhier de Nederlandse Nieuwsblad-
pers (NNP), dat is de vereniging van uit-
gevers van niet dagelijks verschijnende kran-
ten, in jaarvergadering bijeen.
De voorzitter van de NNP, de heer A. M.
Banda te Kollum (Fr.), wees in zijn openings-
woord op de ekonomische moeilijkheden ook
bif deze groep kranten, die zich van de dag-
bladen alleen onderscheiden door een gerin-
gere frequentie. De NNP ziet dan ook met
belangstelling uit naar de reaktie van de over-
heid op de voorstellen, die zijn gedaan ter
verbetering van het ekonomisch klimaat voor
de pers.

Spreker meent een versterking van de positie
van de lokale krant te mogen konstateren,
doordat bij de bevolking een toenemende be-
langstelling blijkt te bestaan voor het gebeu-
ren in het eigen woon- en leefgebied. En
aangezien een wel zeer groot deel van de
verbruikers in Nederland woont in gemeenten
van 20.000 inwoners of daar beneden - de
specifieke regio's van de lokale krant - toont
ook de reklamewereld meer interesse voor de
nieuwsbladen, daar lokale markten alleen
door lokale kranten ontsloten kunnen wor-
den. Spreker ziet hierin dan ook de mogelijk-
heid van de segmentatie en de fragmentatie
van markten.

V/at de regionale televisiereklame betreft, is
de heer Banda van mening, dat in de desbe-
treffende regio verschijnende kranten, dus
ook de nieuwsbladen, hierin betrokken moe-
ten worden.

Achtkastelenevenement
De Vordense Auto- en motorclub ,,De Graaf-
schaprijders" is voornemens, gezien het sukses van
vorig jaar, op zaterdag 19 en zondag 20 juli weer
een sportief Achtkastelenevenement te organiseren.
Van elke plaats in Nederland kunnen deelnemers
van start gaan voor de zgn. sterrit waarvan de deel-
nemers zaterdag 19 juli tussen 11 en l uur in Vor-
den worden verwacht. Om 2 uur gaat dan de toer-
rit van start, waarvan de finish is gepland op
6 uur. Na aankomst kunnen de deelnemers overleg
plegen over de slaapgelegenheid. Om 7 uur wordt
een aanvang gemaakt met het Achtkastelenbal voor
sterrit- en toerritdeelnemers. Tevens zullen dan de
prijzen worden uitgereikt.
Zondagmorgen 20 juli wordt om half 10 gestart
met een ochtendwandeling, 's Middags om 2 uur
start de oriënteringsrit volgens KNMV-reglement.
Start en finish bij café Schoenaker. Er wordt ge-
reden in een A- en B-klasse. Om 6 uur volgt dan
de prijsuitreiking.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
H juni Avondvierdaagse
14 juni Dansen in het Nutsgebouw
14 juni KMderfeest buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden
21 juni Dansen in het Nutsgebouw
21 juni Sluitingsavond Herv. Jeugdver-

eniging Wildenborch
21 juni Volleybaltoernooi Dash
26 juni Bejaardenkring om H. 15 uur in

het Nutsgebouw
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
28 juni Kindermiddag buurtvereniging

Julianalaan
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

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 brj deze rubriek tussen/bijgevoegd

Start Achtkastelentocht
De eerste vakantiegangers hebben inmiddels hun
intrek genomen in pensions of zomerhuisjes en
campings in Vroden, aldus deelde ons de sekreta-
ris van de plaatselijke VW, de heer G. W. Eij-
erkamp, mede.
Woensdagmiddag 18 juni kan men dan al meteen
genieten van de mooie natuur van Vorden want
die middag gaat de eerste Achtkastelentocht weer
van start met zoals te doen gebruikelijk burgemees-
ter A. E. van Arkel als gids. Elke woensdag zal
deze tocht dan gehouden worden. De laatste is ge-
pland op woensdag 27 augustus. Zij die geen rij-
wiel bezitten kunnen bij de plaatselijke rijwielhan-
delaren terecht om aldaar een fiets te huren.
Te beginnen op maandag 16 juni zal er elke maan-
dagavond weer de avondwandeling worden gehou-
den. Ook dit geschiedt langs de mooiste plekjes
van Vorden onder deskundige leiding. De laatste
wandeling wordt gehouden op 25 augustus.
Donderdag 10 juli vindt er op de markt een de-
monstratie plaats van de folkloristische boeren-
dansgroep ,,De Knupduukskes".
Woensdagavond 16 juli vindt er het touwtrekken
plaats op het terrein achter café ,,De Zon". Te-
vens is er dan markt op het marktterrein terwijl er
na afloop bal is in het Nutsgebouw. De finale van
het touwtrekken vindt plaats op woensdag 30 juli
eveneens bij café ,,De Zon" met na afloop bal en
kermis.
Op dinsdag 29 juli is er een grote boerenbrulloft
met m.m.v. ,,De Knupduukskes". Dit wordt ge-
houden op de boerderij „Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden. De bruiloftstoet vertrekt vanaf het
gemeentehuis. Alle gasten en inwoners worden
hierbij uitgenodigd om dit feest mee te maken vol-
gens oud-Gelderse gewoonte. Bij slecht weer wordt
de bruiloft op de deel van de boerderij gevierd.
Donderdagaovnd 31 juli is er een orgelconcert in
de Herv. kerk door Dirks Jansz. Zwart uit Rotter-
dam.
Donderdag 7 augustus is er pannekoekeneten bij
boerderij „Het Schimmel" m.m.v. de boerenkapel
en wederom ,,De Knupduukskes". Laatstgenoemde
groep geeft op donderdag 14 augustus weer een
demonstratie op de markt.
Voorts is er dan nog de gelegenheid om de omge-
ving van Vorden eens op een andere wijze te be-
kijken nl. met een open jachtwagen bespannen met
2 paarden. Hiervoor kan men zich vervoegen bij
hotel Bakker.
Het schildershuis Blaauboer geeft van l juli tot l
oktober een zomertentoonstelling met werken van
Elisabeth van der Kloot-Wiébenga grafiek; Nan
Kilian plastiek en ceramiek. In de vaste kollektie:
gouaches van Jan Rozeboom en de ook dit jaar
weer ,,schilderende jeugd op zolder". De tentoon-
stelling is alle werkdagen geopend van 10 tot 5 uur
en zondags van 2 tot 5 uur.
Een enorme trekpleister zal ongetwijfeld weer zijn
het verwarmde zwembad ,,ïn de Dennen" die tot
en met augustus geopend is van 's morgens 7 tot
's avonds 8 uur en zondags van 2 tot 6 uur.
Voorts kan men alle gewenste inlichtingen krijgen
bij het sekretariaat VW sigarenmagazijn Eijer-
kamp.



SUPIRMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* prijzen

Vraag niet hoe het kan maar profiteer hiervan
Hellema
VRUCHTENPUNTEN
pak 6 stuks 98

Zwan
B! ER WORST! ES

zakje 169

gratis bierglas bij
2 zakjes

Zak
KRAKELINGEN
heerlijk koekje 59

Salino
SLASAUS
per fles 98

Sinaasappel
LIMONADESIROOP
per fles 89

Colombo
KOFFIEMELK
litersfles 149

DONNA ROSA of
MUSKATELLER
WIJ N l,6 liter 3,25

Zak
CARAMELS
400 gram 79

WESTLAND FRUIT
zacht snoepje
bakje 59

Bruintje Beer
BISKWIE
zak 250 gram 59

Koopmans
GUSTARD
groot pak van 78

voor 69

ZOETE SPAANSE
WIJN per fles
van 295 nu 195

DIXAP

goed voor 3 liter
appelsap
van 200 voor 179

Vecht-Bij
HONING
per pot 99

BLOEMENAARDE
per zak 49

elke 2e zak 29

LUX AFWAS
van 170 voor 148

BIJ ELK ZAKJE VLEESWAREN

l FLES

sinaasappelkwast

VAN 88 VOOR

U*Ct de

GELDERSE SCHIJVEN

BIEFSTUK TARTAAR

3 stuks

3 stuks

98
198

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

RUNDERSTAART

500 gram

500 gram

500 gram 148
GEUADEN GEHAKT

HAAGSE LEVERWORST

LEVER

GEITOOKTE GELDERSE
aan stuk

100 gr̂ i 55

150 gram 59

100 gram 79

200 gram 109

ZWAN
vers pak vleeswaren
ZWANENBERG

KENT U ONZE
VACUÜM VER-
PAKTE VLEES-
WAREN AL ?

Bij aankoop van 2 zakjes VACUÜM VLEES-
WAREN l zakje ARDENNER BOTERHAM-
WORST GRATIS

Vacuüm verpakte
PALINGWORST 100 gram 57

AARDBEIEN

BLOEMKOOL

MALTA'S

CHIQUITA BANANEN

per bakje 49

per stuk 98

kg 79

kg 119

We hebben ze weer

HEERLIJKE

rumbonen
250 GRAM SLECHTS

1.25

GEZINSPAK

spekulaas
HEEL KILO VOOR

1.79

6 blik
2 APPELMOES

2 SPERZIEBONEN

l DOPPERS FIJN

l SPEKSNIJBONEN

SAMEN VOOR

CHOCOLADE-
TABLET
2 voor 89

Sinaas
VRUCHTEN-
LIMONADE

2 flessen 89

Fortuin
VRUCHTEN
HARTJES
grote zak 89

Liebig
AROMA
grote flacon 55

GRATIS VACUÜM
SCHAALTJES BIJ
ZWAN

Anton Hunink
KNAKWORST
blik 10 stuks 109

VRUCHTEN-

SPEKKEN

zak 15 stuks 69

Stukjes
ANANAS
2 blikjes 98

Kant en klare
IJSPOEDER
zak 200 gram 119

Voor jong en oud
VANGBALSPEL

a 200 GRAM NU

JONKER FRIS

frambozen-bessen

Jam
POT VAN 128 NU

SMARIUS

Eierbeschuit
2 ROLLEN

HEERLIJKE

choc.Iaadjes
200 GRAM

1.19



Onze hartelijke dank aan
alle buren, oud-buren, fa-
milie en kennissen voor
de vele cadeaus, bloemen
en gelukwensen tijdens
ons 40-jarig huwelijks-
feest.

H. Arfman
J. A. Arfman-

Geltink
Vorden, juni 1969
B. v. Hackfortweg 29

Voor de vele bewijzen
van deelneming, onder-
vonden na het overlijden
van onze lieve man, va-
der en grootvader

G. J. MARTINUS
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
H. J. Martinus-

Nijland
Vorden, juni 1969

AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts

van 22 juni tot en
met 13 juli

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van Dijkc
Kastanjelaan 4 Hengelo
(G.) spreekuur dgl. van
9-10 uur beh. zat.
Telefoon 05753-1370

Wegens vertrek naar
Hijken, bedanken wij bij
deze voor alle plaatselij-
ke lidmaatschappen en
donaties

/. Dalstra

H.B.O. I
Let op onze lage
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Tel. 1217 of 1811

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

KETTLER
SCHOMMELS

vanaf 49,95
Glijbanen, wip-
wappen enz. enz.
Kwaliteitsprodukt
Spotprijs

G. Wculen-Kranenbarg

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

En toch is.... Uiterweerd uw schilder!
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Zo God wil is het op vrijdag 13 juni a.s.
50 jaar geleden dat onze geliefde ouders
en grootouders

H. GAIKHORST
en
ƒ. G. GAIKHORST-HIDDINK

in het huwelijk werden verbonden.

G. J. Gaikhorst
J. H. Gaikhorst-Huurnink

G. J. C. Eskes-Gaikhorst
W. A. Eskes

en kleinkinderen

Vierakker, juni 1969
Schoolweg H

Gelegenheid tot feliciteren vrijdagmid- ^ >
dag 13 juni van 15.00 tot 16.30 uur in ^
het St. Ludgerusgebouw te Vierakker. ^

• •

Op zaterdag 14 juni hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

IA./. ZEEVALK1NK

en
M. W. ZEEVALK1NK-JANSEN

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Vorden, juni 1969
Schoolstraat 17

Door een misverstand onzerzijds is deze ad-
vertentie vorige week niet opgenomen.

Heden overleed in volle tevredenheid onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder

CHRISTINA ALEIDA BRANDENBARG
weduwe van G. W. Bielderman

in de ouderdom van 91 jaar.

G. J. Wahl

J. Bielderman
G. Bielderman-Boerman

A. Bielderman
J. H. Bielderman-Boesveld

G. Lenderink
R. Lenderink-Pellenberg

klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 30 mei 1969
Margrietlaan 9

De begrafenis heeft dinsdag 3 juni op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad

een mooie, stevige en smakelijke
korrel voor biggen bij de zeug. Met deze 'speciale' korrel krijgen
ze zonder meer wat ze nodig hebben. En wat U ook interesseert:
ongestoorde, snelle groei
en homogene tomen. •-—~*V^HHH^H .̂ ftf nnff
WESSANEN ontwikkelde J ̂ >J i£*L*y^ S 19 PI
deze 'speciale' korrel ....

PETER VAN ESVELD
en
ALIE MENNINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, op vrijdag 20
juni a. s. om 14.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.
Het kerkelijk 'huwelijk zal worden inge-
zegend door de weieerwaarde heer ds.
J. C. Krajenbrink om 14.30 uur in de
Herv. kerk te Vorden.

Haarlem, Stuyvesantstraat 95 ZW
Vorden, Molendijk D 55
juni 1969

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 15.45 tot 16.45 uur in hotel Bakker
te Vorden.

Toekomstig adres: Gerard Doustraat 94
Almelo.

Verkrijgbaar bij:

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e Vorden - Tel. 05752-6781

WESSANEN Qf WORMERVEER

U doet'HEM'een plezier

Rijwielbedrij f

TRAGTER
Zutphenseweg

EEN BEZOEK AAN ONZE ZAAK
IS ALTIJD RAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

IS U W ZAAK

Gevraagd:

tlink meisje
Petit . Restaurant

VORDEN

TELEFOON 1519

FA BLO
SHIRTS

verkrijgbaar bij:

Dé vader mode bij'.

OVERHEMDEN
met passende zelfbinders

WEEKENDERS
met korte en lange mouw

PULL-POLOHEMDEN
in heel wat kleuren

BADSTOFTRUI EN
korte en lange mouw

Haal er de rente uit
die er in zit

6%
bij de Boerenleenbank - dichtbij.
Het doet er niet toe oFU in 't groot of in 't klein
spaart. Het is de rente die het 'm doet. En wie weet
is 't geld, dat U regelmatig opzij kunt leggen,goed
voor een rente van 4,4£, 5 of misschien wel 6 of
6V4%. Dat komt U vlug aan de weet als U even
binnenwipt bij de Boerenleenbank. De bank voor
iedereen. Met natuurlijk al die andere diensten
waar U tegenwoordig een bank voor nodig hebt.
Gemakkelijk en. . . dichtbij.

Boerenleenbank
de bank voor iedereen

KRANENBURG
D 132
VORDEN

Ongelooflijk
Grasmaaimachines, op kogellagers en rubber-
wielen, 10" 40,—. Ringsleutels, chroom van.
8-delig 6-22 mm 21,— en 12-delig 6-32 mm
50,—. Steeksleutels, chroom van. 8-delig 6-
22 mm 12,85 en 12-delig 6-32 mm 27,—.

Hogedrukschaarvetspuiten 15,50. Gevaren-
driehoek, in etui 4,50. Staalplamuur voor au-
to's, boten, caravans enz. l kg bus 7,— en
2 kg bus 10,—. Staalplamuur-poleyster, l]/^
kg bus 15,—. Acculaders, 3 amp. met meter
(l jaar gar.) 65,—. Elektr. boormachines, 10
mm 95,—. Autowascleaner (grote bus) 3,75.

Pijpsleutels, chroom van. 8-delig 6-22 mm
22,—. Chassisvet, lang en kortdradig 6 kg
blik 10,50 en 20 kg 32,—. Kruipolie, spuit-
bus 2,75. Remolie (blauw) l literblik 6,25.
Laselektroden, 2Y2 mm (pakje 25 st.) 2,25.

Riemspiegel, altijd schone ruiten 2,50. Hand-
zagen, eerste kwal. lang 20" 6,50. Vetpatro-
ncn, per stuk 1,15. Rood spuitvet, 6 kg blik
9 __. Multicrade motorolie, 10 W 30 of 20
W 40, drum 60 liter (geen statiegeld) 82,—.

Sets steentjes, voor slijpen maaimachinemes-
sen, 5-delig 3,85. Kettingvet (grote spuitbus)
3.75, Bosan, spuitbus tegen houtworm 3,50.
Apparaten om vetspuiten te vullen 45,—. Al-
les gloednieuw (geen dump). Inklusief BTW

FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40, Warnsveld, telefoon
(05750) 3204.



Voor al uw

HENGELSPORTARTIKELEN
naar

Dierenspeciaalzaak Kluvers
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

modeparadijs
Ja, onze zomerkollektie heeft weer
nieuwe laatste modemodellcn.

OPWINDENDE
JAPONNETJES

in wervelende modetintcn.

Kom kijken en bewonder de kollektie
en de prijs valt altijd mee.

HOOIGRAS RUILVER-
KAVELING WARNSVELD

De plaatselijke kommissie van de ruilver-
kaveling „Warnsveld", wil bij inschrijving a
kontant geld, verkopen enige percelen zwaar
gemest hooigras, t.w.:

4 percelen bij de Boggelaar in de
weide voorheen van de weduwe
Beeftink.

Enkele percelen ten oosten van de
nieuwe provinciale weg (den El-
terweg) in de weide van H. Lo-
man.

Briefjes in te leveren op donderdag 12 juni
a.s. bij café Krijt te Wichmond 's avonds om
8 uur.

De plaatselijke kommissie
ruilverkaveling ,,Warnsveld"

DE SUBLIEME BROMMER
ZONDER WEERGA

U vindt hem bij ons. Plus een prettige fi-
nanciering. Plus een service waar je „U"
tegen zegt.~

BROMFIETSBEDBIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

15 JUNI VADERDAG
verras vader dan met een

BOEK OF POCKET
KAART OF ATLASJE
VULPEN OF BALLPOINT
BUREAUARTIKELEN
GESCHENKENBON ENZ.
kom een kijken.

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
voor f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDKIJF
TRAGTER

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

CEMENT
l t.m. 20 z. 3,95 p.z.

21 t.m. 60 z. 3,90 p.z.
61 t.m. 100 z. 3,85 p.z.

Eenmaal per week
nieuwe aanvoer
dus altijd goed.

Bovenstaande prijzen
zijn alleen van

toepassing indien
afgehaald en beta-

ling a kontant

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 05752-1486

Gevraagd in koop of huur:
Z tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt 00}
in aanmerking. Brieven
der no. 48-1 bureau Conta!

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg^L
Tel. 1217 of 1811 W

Pedicure
steunzolen

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

Behang
3 rol halen 2 betalen
duizenden voorradig

DOE-HET-ZELF i
CENTRUM

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat P

Telefoon 1306

KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen

G. \Veulen-Kranenbarg
Tel. 1217 of 1811

VOOR

"

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkosten

G. Weulen-Kranenbarg
Tel. 1217 of 1811

WIJ GAAN MET

VAN MAANDAG 16 JUNI
TOT EN MET WOENSDAG
2 JULI

Banketbakkerij WIEK ART
Burg. Galléestraat 6 - Tel. 1750 - Vorden

BIS - BIS
Niet alleen vanwege de contrastbies
op deze damespulloverCzondermouw,
ronde turtlehals) zeggen wij "bis, bis".
Maar vooral omdat u wellicht twee wilt
nemen van deze laag geprijsde nylon
bouclé creatie. Q QCI
Wel, wat let u voor f ïJiüU •

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Komt u ook eens vrijblijvend kijken in onze

speciale herenafdeling voor een leuk

vaderdag-

OXFORD

HERENKOSTUUMS

LICHTGEWICHT

KOSTUUMS

KOLBERTS

PANTALONS

TERLENKA JASSEN

in moderne kleuren

en dessins

Jacks

Pull-Polo's

Weekenders

Overhemden

Zelfbinders

Fochettes

Zakdoeken in luxe
verpakking

fVlanchetknopen

Sokken

Anklets enz. enz.

fafSchoolderman
•̂̂ ^É^ \ ff\ /^ / - l f f / - r -» / A S* L M T - I I I L t l SVOORHEEN A.G.MELLINK

u Ji&t ook niet l

Heerlijk,als uw stoel klaarstaat..
'n Goed ingerichte woning is uw haven.
Kijk eens wat u kunt doen om het nog geze l l iger
te maken. Doe n ieuwe ideeën op in onze model -
kamers. U bent er w e l k o m !

WONINGINRICHTING

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



Donderdag 12 juni 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 11

VOOR VADERDAG
VOGELKOOIEN
VOGELARTIKELEN
HONDE-ARTIKELEN
AQUAR1A
VISKOMMEN
HENGELSPORT-
ARTIKELEN enz.

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

STEVIGE
WANDELSCHOENEN

SPECIAAL VOOR DE
A VOND VIERDAAGSE

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN

In een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje off geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in ;v*

'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Snij worst 150 gram 0,80
Boterhamw. 200 gram 0,70
Hamkaas 150 gram 0,90

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,18

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
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . TelBroon 1470

ER EENSVERWEN ZONDAG
MET EEN

FAUTEUIL
uit onze enorme kollektie
meubelen.

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

16 juni
VADERDAG

Voor:

ft VOGELZADEN

ft VOGELKOOIEN

ft VOGELARTIKELEN

Dierenspeciaalzaak

Fa Borgoiijen

Kerkstraat 13 Vorden

Telefoon 1385

Grote belangstelling
voor wielerronde van Vorden

De organisatoren van de Ronde van Vorden, die
op zaterdagmiddag 21 juni zal worden gehouden,
t.w. de personeelsvereniging van de Empo rijwiel-
fabriek en de Winterswijkse wielerclub „De Stof-
wolk", hebben de afgelopen jaren nooit over ge-
brek aan inschrijvingen te klagen gehad. Zo ook
nu niet bij deze 4e Ronde van Vorden.

In totaal hebben tot dusver ca 80 nieuwelingen in-
geschreven afkomstig uit alle windstreken van ons
land. De waarschijnlijk in Vorden bekendste ren-
ner in dit gezelschap is ongetwijfeld Henk Poppe
uit Nijverdal die hier al een paar jaar achtereen
de adspirantencourse op zijn naam wist te brengen.
Verder treffen we bij deze nieuwelingen o.a. de
gebr. Engbertsen uit Borne, terwijl ook J. Stiggel-
bout uit Wierden geen onbekende is in Vorden.

Uit de naaste omgeving gaven ook verschillende
renners acte de présence, zo komt uit Vorden zelf
H. Hulshof aan de start. Uit Zutphen zullen aan
de start verschijnen W. Bentink, D. Goorman, F.
Havenaar en F. de \Vit; uit Brummen W. Brug-
geman; uit Zelhem A. Kappert, G. Luijmes en
J. Rozendal; uit Almen T. D. Boel en T. Boe1! etc.
Voor de adspirantenrace hebben 40 jongelui in-
geschreven, de meesten uit de naaste omgeving,
terwijl er toch ook nog inschrijvingen uit Brabant
en Noord-Holland zijn binnengekomen.

Het parcours, met een lengte van 1200 meter, is
weer gelijk aan voorgaande jaren d.w.z. start Enk-
weg vervolgens Burg. Galléestraat, Insulindelaan,
Molenweg, Wilhelminalaan, Groeneweg. De wed-
strijden worden verreden onder reglementen van
de KNWU. De organisatoren nemen generlei ver-
antwoording voor ongevallen of schade die ren-
ners, publiek of anderen voor, ijdens of na de wed-
strijd overkomen.
De adspiranten gaan om 3 uur eerst van start. Zij
rijden 20 ronden (25 km). Burgemeester A. E.
van Arkel zij bij de nieuwelingen, die 50 ronden
(60 km) rijden, het startschot geven.
De jury zal tijdens deze wedstrijden bestaan uit:

G. W. Grutters, Arnhem (kamprechter); A. Over-
de-Linden, Nijmegen (wedstrijdkommissaris-voor-
zitter); J. Dusseldorp, Ubbergen (idem sekretaris)
en J. M. van Sommeren, Driel (wedstrijdkommis-
saris); J. W. A. Wenink, Doetinchem (starter,
premiekommissaris); G. Lagerwey, Winterswijk
(mikrofonist); A. J. Vermeer, Groessen (ronden-
teller); E. J. Schukking, Zutphen en Th. Alofs,
Beek (kommissarissen). Konsul van de KNWU
in Gelderland, de heer C. van Elden.

Zij die een premie beschikbaar wensen te stellen,
kunnen dit aanmelden bij F. J. Mengerink, Insulin-
delaan 19; H. Slagman, Almenseweg 38; J. Smit,
Raadhuisstraat 38 en J. Roozendaal, H. K. van
Gelreweg 38 allen te Vorden. Bovendien kan men
tijdens de race terecht bij de jurywagen.

Voor de jeugd van Vorden heeft de Empo-perso-
neelsvereniging deze zaterdagmiddag nog iets spe-
ciaals in petto nl. een ballonnenwedstrijd. Voor
deze grote ballonnenwedstrijd kan men zich opge-
ven bij bovengenoemde heren die zich ook beschik-
baar stellen voor het in ontvangst nemen van pre-
mies voor de wielerronde. Voor de tien verst ko-
mende ballonnen stelt de personeelsvereniging van
de Empo prijzen beschikbaar die er niet om liegen.
Bv. een splinternieuwe Empofiets; een zak-transis-
torradio; een fototoestel etc. Zaterdagmiddag 21
juni is er om l uur ook nog gelegenheid zich voor
deze wedstrijd op te geven nl. in de brandweerga-
rage achter het gemeentehuis. De organisatoren
adviseren de jeugd evenwel niet tot het laatste mo-
ment te wachten daar anders de voorraad ballon-
nen wél eens uitgeput kan zijn. De wedstrijdkaar-
ten worden eveneens in de brandweergarage aan
de ballonnen geknoopt.

Om precies 2 uur gaat men daarna samen met de
beide plaatselijke muziekkorpsen voorop naar het
Emmaplein (bij de muziektent) waar door loco-
burgemeester Lenselink 'het sein gegeven zal wor-
den om de ballonnen op te laten. Hierna heeft men
alle gelegenheid de wielerronde te volgen.

Avondvierdaagse Vorden
ca 700 deelnemers

Woensdag 11 juni zal voor de tweede maal de
avondvierdaagse in Voi^Ét van start gaan. Om
precies te zijn was dit dn^raagavond 10 juni, doch
dit was slechts een zeer beperkt aantal nl. hen die
bv. door werkzaamheden de laatste dag, zaterdag-
middag 14 juni, niet aan de start kunnen komen.

De ,,echte" vierdaagse begint dus in feite woens-
dagavond 11 juni tot en met zaterdag H juni. De
organiserende vereniging Sparta en met name de
heer Sikkens die het leeuwendeel van de organisa-
tie voor zijn rekening nam, vertelde ons dat dit
jaar gerekend wordt op zo'n 700 deelnemers. Tot
dusver zijn van de verenigingen ruim 550 inschrij-
vingen binnengekomen en ca 55 personen die indi-
vidueel wensen deel te nemen. Nog steeds kan men
zich opgeven, hetzij bij de heer Sikkens, Mispel-
kampdijk 32 of aan de start. Behalve het vier da-
gen achtereen wandelen bestaat de mogelijkheid
voor de avondtocht van 10 of 15 km. Hiervoor
wordt een speciale herinneringsprijs beschikbaar
gesteld.

Om kwart over zes gaan de deelnemers 's avonds
van start. De laatste dag, zaterdag, vindt de start
plaats om 13.00 uur (voor de 20 km) en om 14.00
uur (voor de 15 km). De afstanden zijn nl. voor
junioren van 8-14 jaar 3 x 10 en l x 15 km en
voor personen van 15 jaar en ouder 3 xl5 en l x
20 km. De deelnemers zullen telkens vertrekken
vanaf het schoolplein bij de o.l. school.

Gymver. Sparta verleden jaar

'n gezond
sportief

geschenk

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

De route voor woensdag 11 juni is als volgt: start
schoolplein; rechtsaf Kerkstraat; rechtsaf Burg.
Galléestraat; rechts voor Coveco langs; rechtuit
Enkweg na Empo rechtsaf; dan linksaf via Vent-
weg; rechtsaf Rijksweg oversteken; Let Op-Steen-
wegje volgen; linksaf richting Linde eerste weg
(voor Leopoldshoeve) rechtsaf bij T-kruising; r.~
af tot Hengeloseweg; rechtsaf Hengeloseweg; 50
meter na brug linksaf. Hengeloseweg; Nieuwstad;
Raadhuisstraat; rechtsaf Marktplein; finish. Bo-
vengenoemde route is voor hen die 10 km lopen.
Zij die 15 km lopen volgen dezelfde route tot bij
Leopoldshoeve. Hier gaan zij rechtuit dan rechtsaf
over brug tot paddestoel 460; rechtsaf tot padde-
stoel 458; rechtsaf langs molen zonder wieken;
Hengeloseweg en dan verder als de 10 km-wande-
laars.

Voor donderdag 12 juni staat de route Hackfort
op het programma. Start; rechtsaf Kerkstraat; links-
af Raadhuisstraat; rechtsaf Het Hoge; rechtdoor
Baakseweg tot voorbij kasteel Hackfort; Ie weg
rechtsaf Ijzerhorst; bij dwarsweg rechtsaf; bij
dwarsweg (klinkerweg) rechtsaf; bij dwarsweg r.-
af; Ie weg linksaf; Rijksweg oversteken let op; Mis-
pelkampdijk; Ie weg rechtsaf Het Wiemelink;
rechtdoor langs kleuterschool; rechtsaf Burg. Gal-
léestraat; linksaf finish. Voor de 15 km tot voorbij
kasteel Hackfort; daarna bij zandpad in bocht van
de weg linksaf; linksaf sluis over; rechtsaf bij as-
faltweg rechtsaf; na brug Ie weg rechtsaf Bos-
huisweg; linksaf Koekoekstraat; Ie weg rechtsaf
Ijzerhorst en dan verder als 10 km.

Voor vrijdag 13 juni route Delden. Start; rechtsaf
Kerkstraat; linksaf Rijksweg oversteken; Raadhuis-
straat; rechtuit Nieuwstad bij slagerij rechts aan-
houden; na de Wehme rechtsaf; eerste weg rechts-
af (over weg in aanleg) na 200 meter links aanhou-
den; bij brug linksaf; na volgende brug linksaf;
2e weg rechtsaf; bij smederij rechtsaf; 2e weg links-
af (100 mteer na boerderij met zwaantej); bij T-
kruising linksaf; bij Wehme linksaf; Hengelose-
weg; Nieuwstad; Raadhuisstraat; Marktplein; fi-
nish. Voor de l 5-km tot bij T-kruising zelfde route
dan rechtsaf Hengeloseweg oversteken; voor kas-
teel Kiefskamp linksaf via oprijlaan; linksaf weg
volgen tot Hengeloseweg; rechtsaf na brug; links-
af Hengeloseweg; na Wehme als 10 km.

Zaterdag (15 km) start linksaf Insulindelaan;
linksaf Burg. Galléestraat; spoorwegovergang over
Almenseweg; Ie weg rechts; na 25 meter rechtsaf;
zwembadweg; Ie weg links; linksaf bij paddestoel
422 richting Lochem; voorbij paddestoel 423 Ie
zandweg rechts; rechtsaf langs boerderij Dennen-
oord; bij bank rust; rechtsaf asfaltweg oversteken;
volgende weg linksaf; bij paddestoel 422 rechtsaf
zandweg Lekkerbekkenlaantje. Voor de 20 km zelf-
de route tot paddesoel 422; richting Lochem bij
smederij op kruising linksaf dan Ie weg rechtsaf
naar houten kapel; bij kapel rechtsaf; bij T-kruising
redhtsaf; bij paddestoel 2151 rechtdoor over zand-
pad; Lochemseweg oversteken; zandpad volgen;
rust; verder als 15 km.

Daarna uitreiking herinneringsmedailles en cijfers
waarna opstelling voor de intocht.



Gevraagd:

EEN NET MEISJE
voor de afdeling fijne vleeswaren

ALBERS SUPERMARKT

Verras vader met een

GASAANSTEKER
op vaderdag.

Grote köllektie in de bekende
merken
POPPEL, MYLFLAM, KW

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA

berin

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

EEN BEROEP WAAR U LEVENS-
LANG GENOEGEN VAN BELEEFT

Wij vragen

EEN NET MEISJE
dat graag mooi naaiwerk wil
leren maken op ons atelier.

Dames- en herenmaatkleermakerij

AARTSEN
Vorden

MENSEN MET STIJL

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

WONINGINRICHTING

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

OOK MET

VADERDAG

Voor heel de burgerij

.JAN HASSINK's" rookgerei

Vaderdaggeschenken
koopt u het best
in het winkelcentrum

Burg. Galléestraat

Doe vader de das niet om:
hij is al genoeg de sigaar !

Geef hem een passend
cadeau van

Mooie sortering in:

Rookstandaards, asbakken, portefeuilles, •^L^J^^I S^^JL L CL J

portemonnaies, rijbewijsetuis, dassen-

hangers, sleuteletuis, kop en schotel,

lektuurbakken

Telefoon 1364

DD CD na

Wiekqjt
Telefoon 1750

OOK VADERS

SNOEPEN GRAAG

Verwen hem met een

boterletter
rumbone™

kersenbonbons

of een ^^

lekkere taart

ALLES VOOR DE TUIN

alle soorten

grasmaaiers

hand-, elektrisch- of met motor

en dan ...

van de vakman
Henk van Ark

Telefoon 1554

TUINSTOELEN

VOUWSTOELEN

VOUWBEDDEN

Visser
Telefoon 1381

Juist iets voor vader,

maar ook voor allemaal l

Het winkelcentrum,
dat u juist iets meer biedt!

Ruime keus - Geen parkeerprobleem
Blijvende service!

ZAAL LANGELER
HENGELO O

ZATERDAG 14 JUNI A.S.

DANSEN
Orkest:
„The Woodpeckers" (5 pers.)

Geef vader een
AUTO-ACCESSOIRE !

Komt u hiervoor eens kijken in
onze

autoshop
Burg. Galléestraat 48

Een kleine greep uit onze artikelen:

Autoplaids, pechlampen, gevaren-
driehoeken, autoradios', dashbord-
rekjes, sierkussens, enz. enz.

Tevens vestigen wij uw aandacht op onze
verkoop

gebruikte
auteomobielen

Garage
Kurz
Telefoon 1649

De telefoon onderbreekt vaak het
spreekuur. Daarom zou het prettig
zijn als u op werkdagen voor

boodschappen opbelde tus-
sen half 10 en 10 uur

en voor

herhaling van recepten
als u deze niet op het spreekuur
kunt halen, opbellen tussen

1.15 en 1.30 uur

Zaterdagsmorgens
GEEN vrij spreekuur, alleen drin-
gende gevallen zoveel mogelijk

tussen half 9 en 9 uur
(zowel per telefoon als op spreek-
uur)

Zondags
als zaterdags maar dan tussen

half 10 en 10 uur bij de dienst-
doende arts

Huisartsen te Vorden

ALLES
VOOR VADER

GEREEDSCHAP
ASBAKKEN
NIEUWSTE SCHEERAPP
AANSTEKERS
AUTOBORSTELS
ZONNEBRILLEN
GROTE SORTERING
STOELEN ENZ. ENZ.

SPORTIEVE TIPS
VOOR VADER

kampeeruitrusting
Sweaters
Pantalons en shorts
Gebreide jasjes
Autovesten- en truien
Zwembroeken
Kampeer- en tuinmeubelen
Prismakijkers
Luchtbuksen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend l

Zutphenseweg ~ Vorden



WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7 V2%.
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
bouwmogel ij kneden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huiden
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

m
Bouwfonds

TIJDELIJK
PETROLEUM
13 cent per liter
en gratis Hoef-
ijzerzegels.
Laat nu uw tank
vullen

G. Weulen-Kranenbarg
Tel. 1217 of 1811

VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLEVK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 , Tel. 1342

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGEN O
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7H% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Zeugenkooien
Voerboxen
Ligboxen
Stalroosters enz.

G. Weulen-Kranenbarg

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zelfklevende
vloerbedekking

nylon-vilttegels
40 x 40 cm

nu 2,90 per tegel

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

MERKBENZINE
Super 53,7 et per
liter plus gratis
Hoef ijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

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

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

Nutsgebouw
VORDEN

A.s. zaterdag 14 juni

BLARENBAL
Muziek: ,,Gerba Kwartet'

Aanvang 19.30 uur

Genieten
KOM. de,
(is toch al kort genoeg)

Tuinstoelen

Tuinparasols

Visstoeltjes
Vouwbedden
Tuintafels

Iets voor vader ?

Kijk maar bij

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

in de modekleuren, water- en wind-

dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Er is maar één solex
en dat is de Solex

En er is maar één adres waar u terecht
kunt voor snelle levering en goede ser-
vice:

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

BEJENHOF'S
fijnhout bewerking N.V.
Industrieweg 2, Vorden, tel. (05752) 1216

In ons bedrijf kunnen direkt wor-
den geplaatst:

Timmerlieden
Meubelmakers
Hulp mach. afdeling
Hulp afwerking
Hulp spuiterij

Aanmelding dagelijks.

's Avonds inlichtingen Hengeloseweg 17a
(telefoon 05752-1617)

Zondag
15 juni

dé dag voor VADER!
Wij hebben voor hem een mooie
kollektie

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

COLL-TRUIEN

ZELFBINDERS MET POCHET

ZAKDOEKEN

SOKKEN

LOOMAN - Vorden

Als u aan Vaderdag denkt,
denkt u aan Doe-het-zelf-Centrum

NERGENS kunt u beter slagen dan in de
GROOTSTE, BEST GESORTEERDE EN
UITERST VOORDELIGE DOE-HET-ZELF
WINKEL.

ENORME SORTERING:
Gereedschappen, ijzerwaren,
zelfbouwmeutalen

Brengt geheel vrijblijvend een bezoek. Vrijdags
tot 9 uur geopend.

DOE-HET-ZELF CENTRJJft
Harmsen - Telefoon 1486

BAKKERSVAKAN1

Van maandag 16 juni tot en met maandag 30 juni
is wegens vakantie gesloten

BAKKERIJ KERKHOVEN

De kollega's blijven normaal bezorgen, dus mogelijk kunt ook u uw
brood bezorgd krijgen.

De Vordense bakkers

Koelkasten
met éc/tt

diepvriesvak!
Drie sterren vriesvak

volautomatische ontdooiing. Tafel
of kastuitvoering. Inhoud vanaf
160 liter. Ook tweedeurs kasten
met diepvriesvak van 35 liter of
groter.

U kunt kiezen uit een serie van wel 20 model-
len en uitvoeringen. Op onze showroom bo-
ven de winkel staan ze voor u klaar.

Er is al een 140-liter
koelkast voor 239,-

SPECIALE PRIJS
Ruime 170 liter koelkast van
510,—

voor 369,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

De AMRO Bank
is er ook voor

al die mensen die
geld willen lenen.

Wanneer u op korte termijn contant geld
nodig hebt, kan de AMRO Bank u helpen: met
een AMRO-Lening.

U hebt een grote keuze in de bedragen die u
kunt lenen en de termijnen waarin u gemakkelijk
kunt aflossen. En u krijgt de zekerheid dat bij over-
lijden het nog niet terugbetaalde gedeelte van de
AMRO-Lening wordt kwijtgescholden.

Als u een lening sluit bij de Amsterdam-Rotter-
dam Bank, profiteert u bovendien gemakkelijk van
al die andere bankdiensten van de AMRO Bank
zoals de AMRO-Privé-rekening, spaarmogelijkhe-
den (4 t/m 6V4% rente) en verzekeringen.
Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Houtmarkt 68 Zutphen

AUTO-, BROMFIETS- EN
FIETSACCESSOIRESDAG

Enorme sortering o.a.:

Gevarendriehoeken, pechlampen, sleepkabels, zit-
kussens, rugsteunen, bandenspanningsmeters, was-
borstels, sponzen zemen, poetsmiddelen, bcnzine-
kannen, kinderzitjes, lampensets, verbanddozen,
sleutelhangers, fotohouders, sigarettenetuis, plaids,
blocrnvaasjes, wielsierringen.

Helmen, brillen, spiegels, snelbinders, spatlappen,
dubbelzithoezen, enkele en dubbele tassen, kabel-
sloten, zomerwanten en handschoenen, gereed-
schapsets, tankdekjes, beenschilden, koplamp-
schermen.

Fa Kuypers
Dorpsstraat - Telefoon 1393

Adverteren doet verkopen

Vaderdag

OVERHEMDEN
ZELFBINDERS

WEEKENDERS
met korte en lange mouw

MANCHETKNOPEN
SOKKEN

ZAKDOEKEN
los en in doos

NYLON EN ACRYL
POLOPULL'S
met ronde hals, met col, met kraag

PARAPLUIES
reeds vanaf ƒ 19,95

SPORTSHIRTS
met benen rits

Zie onze uitgebreide koücktic

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396
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H ARMEN MUIS
en
ELISABETH SOPHIA HOFENK

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op vrijdag 13 juni a.s. om 14.00
uur ten gemeentehuize te Zutphen.

Kerkelijke inzegening in de Geref. 'kerk
te Zutphen om 14.45 uur.

: Vorden, Insulindelaan 20
Zutphen, Kruisstraat 74
juni 1969

•: >
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Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel §
,,de Kap" te Warnsveld.

< >

;

Zoekt u een

origineel cadeau
voor vaderdag ?

Kom dan eens een kijkje nemen in
onze accessoire-afdeling

AUTO BOESVELD
Enkweg 7-9 - Telefoon 1329

WIJ HEBBEN NOG EEN ZEER
VOORDELIGE AANBIEDING IN

dames-ondergoed
Prima kwaliteit

CAMISOLES

2 stuks

SLIPS

2 stuks

OOK HEBBEN WE NOG
EEN KLEINE VOORRAAD

4,95

2,25

MEISJES- EN
JONGENSTRUIEN
korte mouw

nu 2 halen l betalen

Kom meer eens kijken bij

J--&trt*i&+^s
V O R D E N

GEEF VADER

EEN BOEK

Ruime sortering in:

Boeken en pockets, vulpennen,
postpapier, postmappen, enz.

Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

In de week van 16 tot en met 21
juni a.s. zal weer de

JAARLIJKSE KOLLEKTE
WORDEN GEHOUDEN
VOOR DE AVO

Sociale zorg voor lichamelijk en
geestelijk onvolwaardigen.

Geeft wat uw hart u ingeeft

J. PAPPERSE

kontaktman voor de AVO

Geef vader
foor vaderdag een

geschenk-
bon
van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Te koop: Jonge honden,
Duitse herders, met stam-
boom, 5 maanden oud.
D. Stokkink, Wilden-
borch Vorden

Te koop: 60 are hooigras
H. J. Maalderink, Vor-
denseweg 11, Warnsveld

Gevraagd: Flinke jongen
plm. 15 jaar die vakantie-
tijd mee wil naar de ker-
mis (licht werk).
Brieven aan J. W. Buunk
klokkenspel p.a. Kermis-
terrein Kalfjesbos Nijme-
gen. Voor 22 juni

Te koop: AEBI vork j es-
schudder in prima staat.
B. Bargeman, C 93 Vor-
den, telefoon 1558

Te koop: Huishoudka-
chel. Het Hoge 15 Vor-
den

Te koop: Volbloed MRI]
dragende vaars met goe-
de lijsten. Telling 18 juni
A. J. Vruggink D 91
Vorden

VADERDAG - SIGARENDAG
Ruime keuze vindt u bij

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA

Aluminium
jalouziën

5 jaar garantie

Nu zeer korte
levertijd

Altijd voordeliger bij

DOR-HET-ZELF
CENTRUM

Schoolstraat 6

Te koop: Robuusta was-
machine met verwarming
en wringer. E. Gotink
E 99 „Brandenbargh"
Vorden

Bij inschrijving te koop:
Ongeveer 80 are hooi-
gras. Briefjes inleveren
tot maandag 16 juni 8 u.
bij W. v. Veldhuizen,
Zutphenseweg C 74

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrtlf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Te koop: 3 ijzeren var-
kenskevie, autowagen en
roggestro bij H. A. Pel-
lenberg Vorden, telefoon
1679

Te koop: 70 are hooigras
briefjes inleveren voor' 1 8
juni. H. A. Pellenberg,
Vorden, telefoon 1679

Gevraagd: Net meisje
voor enige halve dagen
per week. Mevr. Sueters
D 130, Kranenburg, te-
lefoon 6658

Te koop: l z.g.a.n. 2-pits
gaskomfoor (wit) voor
aardgas. A. de Roode,
Raadhuisstraat 3

A.s. vrijdagavond en

zaterdag

bij aankoop van 1,50

aan hondevoer of

honde-artikelen

l buffelhuidring van

1,85 voor

75 et
DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

UW ZAAK

Uitsluitend kwaliteit

ZIG-ZAG NAAIMACHINES

vanaf 275,-

op meubel 375,-

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

De leden worden uitgenodigd tot bij-
woning van een

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
te houden op maandag 16 juni 1969
's avonds 8 uur in zaal Eskes.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Statutenwijziging.
4. Wijziging huishoudelijk reglement.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

N.B. Het ontwerp voor de voorgestelde
wijziging van statuten en huishoudelijk
reglement ligt ten kantore der bank
voor de leden ter inzage tot na afloop
der vergadering.

Het bestuur.
Wapen- en sporthandcl

Martens
steeds doellrefjendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Zwartbont
vaarskalf 3 weken oud.
B. H. Breuker „De
Vluchtheuvel" B 13a

Te koop: Jonge dwerg-
pincertjes zuiver ras.
H. J. Tiessink B 53
Vorden

Te huur gevraagd: Een
ruime zonnige zit-slaap-
kamer met kookgelegen-
heid. Brieven oder no. 11
-l bureau Contact

Te koop: Hooigras bij de
„Eersteling" plm. 50 are
bij Hemmershuis plm. 35
are. Te bevragen bij H.
Gosselink, Lochemseweg
40, Warnsveld, telefoon
05751-3117

Te koop: 2 beste vlot
neurende MRIJ-vaarzen.
Th. J. Berendsen, Kelt-
wijk C 115, Vorden

Gratis aangeboden:
Jonge hond. Van Heerde
Molenweg 9, Vorden

BOUWVERENIGING
„THUIS BEST"
te Vorden

De algemene
ledenvergadering
van de bouwvereniging „Thuis
Best" alhier zal worden gehouden
op vrijdag 13 juni a.s. des avonds
half negen in het gemeentehuis te
Vorden.

Aan de orde is:

1. Benoeming bestuursleden.

2. Uitbreiding werkgebied van de bouwver-
eniging.

3. Wijziging van de statuten van de bouw-
vereniging.

4. Bespreking bouwplan bejaardenwoningen.

De leden en ook belangstellenden
worden uitgenodigd deze algeme-
ne ledenvergadering bij te wonen.

Vorden, 9 juni 1969.

Het bestuur van de bouwverenig.
„Thuis Best" te Vorden.

3 pakjes Riga margarine van 120 voor 93 et

/ blik DOPERWTEN zeer fijn 98 et

3 flessen SHERRY van 11,85 voor 10,—

l pot APPELMOES 65 et

2 blikken Spar kippesoep van 190 voor 119 et

Literspot AUGURKEN 109 et

1 blik NASI GORENG van 180 et voor 149 et

200 gram BOERENMETWORST 99 et

2 rollen MARIE BISCUITS . 89 et

2 kg golden delicious 149 et

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Donderdag

Varkenslappen 500 gram 3,38

Hamburgers 3 stuks 1,05

Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Alphen snitzeis 3 stuks 1,48

Vrijdag en zaterdag

Speklappen

Runderlappen

Verse worst

Hamburgers

500 gram 1,78

500 gram 2,90

500 gram 2,60

3 stuks 1,05

Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Voor de boterham

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

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

voor Vaderdag
gemakkelijk kiezen uit zo'n
pracht kollektie

SANDALEN EN SCHOENEN

Gemakkelijke herenmuilen in diverse prijs-
klassen vanaf 11,95

Herensandalen in diverse uitvoe-
ringen vanaf 18,90

WULLINK's
schoenhandel Dorpsstraat - Vorden

onbetwist, dé schoenenspecialist



Donderdag 12 juni 1969 31e jaargang no. 11

VOETBALVERENIGING
VORDEN

vraagt met ingang van l augustus
een

TERREIN-
BEHEERDER

Voorts iemand die zich wil be-
lasten met het ophalen van de
toto-formulieren.

Gegadigden kunnen zich schriftelijk aanmel-
den bij de heer H. Emsbroek, Groeneweg l
Vorden

Voor vaaer
een fototoestel of
filmcamera of
prismakijker
sportprijs 55,

Duitse Super 8 film
reeds voor 15,—

VOOR VADERDAG

GAZONHARKEN
GAZONSPROEIERS
HARKJES EN KRABBERS
GRASPERKSCHEERDERS
SKILL BOORMACHINES
GEREEDSCHAPKISTEN
ASBAKKEN
KAARTENDOZEN
ROOKSTANDAARDS
ENZ. ENZ.

Kom eens een kijkje nemen bij

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Europa, gisteren en morgen
Of men nu in een stad, stadje, dorp of ergens anders woont, geen
twee mensen zien hun omgeving op dezelfde wijze. Twee amateur-
fotografen zagen „De stad waarin wij wonen" dus ieder op zijn
eigen manier. De amateur Kersbergen uit Delft laat ons iets zien
wat een driehonderd jaar geleden modern was, zijn kollega-kieker
H. Tant uit Amsterdam brengt in beeld wat wij nu bouwen en
groeperen tot sto^kn van morgen. ^^

Sterker dan ooit BI alleen maar woorden is uit te drukken sprinc^F
uit deze twee samengebrachte foto's de welhaast dramatische ont-
wikkeling in de stedenbouw naar voren. Ket kontrast is nu overal
te zien, gisteren was het er nog niet, morgen (wat later op de dag))
is het er niet mej^In het ene beeld spreekt de bedachtzame r
tegenwoordig n^Pren we dat romantiek - van eeuwen zonder t
nologische diktatuur; in het andere beeld staan de strakke lijnen van
doelmatig woonkomfort in standaardmaten.

In het oude Delft de knusheid van huisjes die zich om de mens
voegden als en oude overjas, in het nieuwe Amsterdam de door
computers berekdene ruimtelijke ordening waarmee ons „morgen"
muurvast staat, nuchter, zakelijk, funktioneel en efficiënt.

Het is niet toevallig dat de Voorlichtingsdienst van de Europese
Gemeenschappen in Brussel dit jaar als thema voor hun internatio-
nale foto-, dia- en filmwedstrijd de titel koos: „Europa, gisteren en
morgen"..Het is een onderwerp dat elke eigentijdse mens wel moet
aanspreken, het gegeven biedt een oneindige rijkdom aan fotomo-
tieven.

Inlichtingen over deze bijzonder interessante wedstrijd, waarvoor
grote prijzen beschikbaar zijn gesteld, worden op aanvraag gratis
verstrekt door de Stichting ter Bevordering van de Amateurfoto-
grafie, Singel 32 te Amsterdam.

odidas
bandenï

voetbalschoen
lei kampioenen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GEEF VADER

IETS IN DE FLES !

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 1393

GEMEENTE VORDEN

Openbare
kennisgeving

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn met toepassing van art. 20 van de
Wederopbouwwet op een gedeelte van het
terrein kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K nr 3684 gedeeltelijk gelegen aan het
verbindingswegje tussen de Bongerd en de
Haar acht autoboxen te bouwen.

De plannen hiervoor liggen gedurende het
tijdvak van donderdag 12 tot en met woens-
dag 25 juni 1969 ter gemeensecretarie ter
inzage.

De eigenaren van de aangrenzende en nabij
gelegen gronden worden tot en met 2 juli
1969 in de gelegenheid gesteld schriftelijk
'hun eventuele bezwaren tegen de voorgeno-
men plannen bij Burgemeester en Wethou-
ders in te dienen.

Vorden, 10 juni 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
]. V. Plas

ZONDAG 15 JUNI

VADERDAG
voor goede elektrische

scheerapparaten
bureaulampen
draagbare radio's enz.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

TE KOOP:

Nog enkele goed onderhouden

lage-druk persen
en enkele

mestwagens
SMEDERIJ

H» 7' «S-etencÜ
Linde - E 27a - Telefoon 6730

vaderdag
zijn wij ruim gesorteerd in

pantalons
weekenders
pullovers
sokken
zelfbinders
zakdoeken

U weet het, de vaders zijn het waard

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Wffircuuw
Zondagvoetbal

Jeugdvoetbaltoernooi Vorden
De jeugdkommissie van de v.v. Vorden schijnt bij
de weergoden in een goed blaadje te staan, want
traditiegetrouw werd het jeugdvoetbaltoernooi wel-
ke zondag van 's morgens 9 tot 's avonds half ne-
gen werd gehouden, onder prachtige weersomstan-
digheden gespeeld.
In totaal werd aan dit toernooi door 16 elftallen
deelgenomen, hetgeen betekent dat er deze zondag
zo'n 200 voetballers binnen de lijnen kwamen.
Door loting werden twee groepen gevormd, de win-
naars van elke poule resp. Lochem en Klein Doch-
teren, kwamen in de finale tegen elkaar uit. Deze
ontmoeting eindigde in een royale 6-0 zege voor
Sp. Lochem A. De Lochemers waren over alle li-
nies sterker. Voor de rust wisten zij 4 x het Klein
Dochterendoel te vinden, terwijl na de rust de stand
tot 6-0 werd opgevoerd.
Baakse Boys legde beslag op de derde plaats. De
wedstrijd tegen Sp. Doesburg A eindigde in een
2-2 gelijkspel. Bij het nemen van strafschoppen
toonde Baak zich echter de gelukkigste.
Na afloop reikte de voorzitter van de v.v. Vorden,
de heer W. Kuiper, de prijzen uit. Hij bracht de
jeugdkommissie, de EHBO alsmede alle overige
medewerkers dank voor het doen slagen van deze
sportdag. De scheidsrechters t.w. de heren Ploeger,
Eggink, Stegeman, Berkelder, Keizer en Wesse-
link, mochten uit handen van de heer Kuiper een
blijk van waardering in ontvangst nemen.

Ratti Cl werd kampioen
Het kranige juniorenteam van Ratti Cl is er za-
erdagmiddag in geslaagd om het kampioenschap
van hun afdeling in de C-klasse junioren te beha-
len. In de ontmoeting tegen Socii Cl uit Vierakker
welke op het Rattiterrein werd gespeeld, toonde de
Kranenburgse jeugd zich veruit de meerdere wat
ook wel bleek uit het aantal gescoorde doelpunten
want met 8-0 moest de Socii-jeugd zich gewonnen
geven.

Viod te gast bij Ratti
A.s. zondag zullen een tweetal elftallen van de
Sportcentrale VIOD uit Doetinchem een vriend-
schappelijk bezoek brengen aan de s.v. Ratti. Het
eerste en tweede elftal zullen dan als tegenstander
dienen voor de gasten uit Doetinchem.



Voor
Vaderdag
hebben wij een uitzonderlijk

mooie kollektie in

cadeau
artikelen

HORLOGES

HORLOGEBANDEN

GOUDEN HERENZEGELRINGEN

MANCHETKNOPEN

PRACHT POLAROID BRIL OF
VOORHANGER

Juwelier - Horloger - Optiek

Siemerink

Direktie en personeel van

Drukkerij Weevers wensen alle vaders

(en moeders) een prettige vaderdag!

l voor

VADERDAG
(zondag 15 juni)

SET BIERGLAZEN met merk . . .

SET BIERPULLEN met oor . . . .

SET BIERGLAZEN „Gilde" op voet .

SET COGNACGLAZEN „Gilde" . .

SET BORRELBEKERS „Aruba" . .

AUTOWASBORSTEL

AUTOTHERMOMETERS, zelfklevend

CHROME POLISH V ALM A van 4,35 voor

GEREEDSCHAPKIST .

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

21 — Telefoon 05752-1888 — Post^iro 86 29 23

Wij delen onze relaties mede dat er achter het
bankgebouw thans ook

RUIME PARKEERGELENGENHEID IS

Dit parkeerterrein kunt u via een brede inrit vanaf
de \Vilhelminalaan bereiken.

Een doos visitekaartjes
van drukkerij Weevers Vorden

7 af er 'Vooraf së

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

IS'
sn vaa*kenshandel, Vor-

deJt - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

AUTOVERHUUR
CHAUFFEUR
e Tragtar

Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 06752-1256

Te koop: 8 solide in goe-
de staat zijnde kozijnen
met deuren en houten
trap met linkse draai.
J. W. Polman Dorpsstr.
22, Vorden

Te koop: Alle soorten
kool-, knol-
raap- en
slaplanten

D. Klein Geltink,
„Klein Garmel" Vorden

Gevonden op de Zut-
phenseweg bij Wesselink
„Wezelo" een damesbril
in etui. Tegen adverten-
tiekosten terug te beko-
men bij H. J. Klein Ha-
neveld Dennendijk 11 te
Warnsveld

WOLF MOTORMAAIER T.S.

maaibreedte 46 cm, sterke viertakt motor, maaihoogte instelbaar

ongekend lage prijs 298,-

0 SCHEERAPPARAAT „Philips" 3-kops de Luxe 79,50 nu 67,95

SCHEERAPPARAAT „Philips" 3-kops Special 65,— nu 57,95

SCHEERAPPARAAT „Remington" Selectric 98,50 nu . 73,50

£ BATTERIJ SCHEERAPPARAAT „Philips" vanaf . . 29,95

WEKKERKLOK elektrisch 23,50

HAARKNIP'APPARAAT „Philips" 32,50

TAFELVENTILATOR „Erres" 25,—

Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor vaderdag

TUINARTIKELEN - GEREEDSCHAPPEN - IJZERWAREN

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 54

Met het pistool in de hand gebarend, beduidde hij Martin te volgen,
voor te gaan. Martin bleef staan waar hij stond. Rook hij het goed?
Gloede's lotion? De ademende geest van Dr Gloede?
Kubizek zei: „Geen trucks uithalen! Precies: beide handen omhoog,
ja zo!"
En alsof Martin alles wist wat hij wist, ingewijd was in alles wat
Lia was wedervaren, ging hij zonder enige overgang op dit onder-
werp over: ,,U begrijpt het. Ik probeer alles met haar. Het is: u of ik.
De wereld is te klein voor ons beiden".
(Mijn eigen woorden, dacht Martin, en Gloede's lotion! maar hoe,
in vredesnaam? . . .) Hardop zei hij: ,,Kubizek! Was jij het zelf, die
in de nacht van maandag op dinsdag op mij hebt gejaagd? Of was
het een handlanger van je?"
Kubizek gaf een antwoord dat zo overtuigend klonk, dat Martin
aan zichzelf begon te twijfelen: ,,Ik was 'het niet. Dat wil ik toege-
ven. Niemand van ons was het. Hersenschimmen! Van Anreh.
Hallucinaties! Geloof me, je bent al te onbelangrijk om door ons te
worden gezocht".
Martin: ,,Je liegt het Kubizek. (Hij stond nu zo dicht bij de ander,
dat hij de uitwaseming van zweet, wodka en belgisdhe tabak, maar
bovenal de chemische geur, kon ruiken.) Jij was het. Je toonde je
een slechte schutter!"
Kubizek's ogen glinsterden als zwarte diamanten: ,,Aha! Je gelooft
het niet hè? Ik zeg het je: het waren hersenschimmen. Personen van
bordpapier. Maskottes. Anders niets!"
Martin dacht: Nu heb ik zekerheid. Nu hij over maskottes begint!
Hij was het zelf. (Als hij nu dat pistool nog eens op ooghoogte
brengt, kan ik . . .) „Wat heb je met haar gedaan, met Lia?" vroeg
hij op neutrale toon, als iemand die informeert: Hoe gaat het tegen-
woordig met de kippen? Is de markt nog steeds gunstig voor mest-
hanen?

Kubizek's gezicht klaarde nog merkbaar op. Op zijn beurt antwoord-
de hij onverschillig: „Zij geeft heel leuke antwoorden, als we haar
's nachts vragen stellen, terwijl ze slaapt. Maar zoals jij, als chemi-
cus, ongetwijfeld begrijpen zult, dan moeten we wel wat door de
luchtkokers laten vallen. Een paar kleurige knikkertjes en zo. Het
is wel merkwaardig dat ze telkens op eenzelfde thema terugkomt,
- en dan niet verder gaat. Kan 't zijn dat jij daar de oorzaak van
bent, Van Anreh? Je bent toch niet impotent, beste jongen? Wat heb
je met haar gedaan, beter gevraagd, wat heb je niet met haar ge-
daan?"
Martin voelde zich koud worden, een kou die van binnenuit kwam.
(Breng je pistool eens wat omhoog, schooier! Kijk eens één fraktie
van een sekonde opzij.)
Kubizek ging verder: „Als ik vraag: „hoe wil je dat ik je kus, Lia?'
krijg ik altijd hetzelfde antwoord: ,,Dat weet je nu toch wel? Je hebt
toch lang genoeg op mij geoefend? Beginnen bij m'n oor. Naar de
ogen. Naar de hals. En vise-versa. En adem over de huid. Adem
zacht over de lippen. Kussen zo zacht dat er geen onderscheid tus-
sen adem en aanraking is. Kus mij: met zoekende lippen. Kus mij,
met gespitste lippen." O, ik geef toe, Van Anreh, 't is technisch
niet onaardig. Maar zij begreep nooit waarom je met haar niet
verder ging! Een borstje bloot. Méér niet? Je wilt me toch niet ver-
tellen dat jezelf maagdelijk bent, jij, een man van de geheime dienst,
onbestaanbaar zou het zijn! Zeg eens wat! Nu het nog kan, nu je
nog niet dood bent en voor altijd onmachtig . . ."
„Wat zijn dat voor strepen, over je armen en over je schouders,
Kubizek?"
Kubizek (schrikt): „Ah! Een gevecht met Chinezen. Op de boot de
„Tschadai", een woord dat in het Japans fooi betekent. Ik was de
enige die niet levend verbrand werd. Alles heb ik overwonnen, alles!
Ziehier . . ."
Martin sloeg zijn tegen honderden muren geharde hand op Kubi-
zek's pols. Het pistool tegelijkertijd opvangend, richtte hij. Kubizek
was met ongelofelijke vlugheid minstens een meter naar achteren
gesprongen. Hij had ineens een ander pistool in de hand, schietend,
het pistool van Martin rakend, zodat het hem ontviel. Het lag op de
grond, de loop ontzet. (Hij spaart me! ging het door Martin heen,
hij spaart me, - wat heeft hij met mij voor? Is dit de uitwerking van

de lotion, van Dr Gloede's invloed op hem?)
Martin zei: „Ik wist niet dat je zo vlug was!"
Kubizek: „Ik zie dat je beeft. Ik had een ogenblik van zwakheid.
Van nu af aan zal ik je bot na bot, om niet te spreken van been na
been, breken. Afzonderlijk breken. Maar eerst zul je me zeggen,
moeten zeggen, waar het kind is!" Er was een krankzinnige blik in
Kubizek's ogen. Zij stonden niet meer tegenover elkaar als keuve-
lende vrienden.
Er sprak verbazing uit Martin's blik. Hebben ze één of andere
overeenkomst met elkaar, Kubizek en Dr Gloede? Vandaar dat Gloe-
de mij met rust liet? Op één of andere manier 'heeft hij Kubizek die
„lotion" opgedrongen. Nu kan hij niet anders meer dan aan de leid-
draad van Gloede lopen. Daarom spaart hij mij nog! Ik moet hem
eerst zeggen waar zich het kind bevindt. Ik moet op hem in gaan.
Martin: „Je bent niet sportief, Kubizek. Ik kan blijkbaar beter tegen
mijn verlies, dan jij tegen je winst".
„Zeg maar waar het kind is!"
„Ik zeg je: Het gaat tussen ons maar om één zaak, Kubizek. En dat
wéét je. Laat Gloede maar lopen met zijn „lotions". (Pas op! Hem
niet wijzer maken. Laat hij maar geremd worden door dat goedje
van de meester-dhemicus-psycholoog! Ik moet oppassen!) Nooit
had hij Kubizek's gezicht zo goed gezien als nu. Een gelaat om
nooit te vergeten. Behoudens een enkel lidteken op de linkerwang
(een „souvenir de la guerre", dat een keur van krijgshaftigiheid
verleende) was het een gelaat zonder vlek of rimpel. De poriën van
de blanke, gezond-glanzende huid waren zichtbaar als bij een sinaas-
appel. Het voorhoofd was klaar en onbewolkt, daar was geen schijn
noch weerschijn van dood of duivel op, geen spoor van misdadig-
heid, maar het werd als het ware in tweeën gedeeld door een ver-
tikale plooi, een uitroepteken, - het teken van de donderende capi-
tano! Hoever zou de duivel, onzichtbaar, met hem meegaan?

(wordt vervolgd)
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