
30e jaargang no. 12
Donderdag 13 juni 1968

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 16 JUNI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst

Medlerschool
10.00 uur ds. L. J. C. Visbeek

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. L. Raven van Bierum

19.00 uur ds. J. J. van Zorge en ds. L. Raven van Bie-
run interkerkelijke zangdienst in de Herv. kerk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Wegens vakantie zuster v. d. Schoot tot en met 17 juni
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (slgarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Ronald Johannes Theodorus Maria, zoon van
J. Th. Hoendnk en B. M. Besseling; Jacobus Laurens,
zoon van A. J. van Houte en T. Denkers.
Ondertrouwd: J. W. de Gruijter en J. Aartsen.

Gehuwd: D. Holtslag en D. H. Eelderink.
Overleden: J. H. Seinhorst, 82 jaar, weduwe van J. M.
van der Storm, eerder van P. W. ten Barge.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

13 juni Herv. Vrouwengroep Wildenborch
19 juni Hervormde Vrouwengroep dorp
20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
22 juni Openingsbal zaal Eykelkamp Medler
25 juni Vergadering „De Vogelvriend"
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
29 juni Dansen in zaal Schoenaker

Beatclub „Turn"

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 bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

GEVONDEN VOORWERPEN
l gele parkietvogel; l blauw kindertruitje; l bruine por-
temonnaie met zilveren knipsluiting, inhoud ƒ 6,75; l
rol puntdraad; l gele protemonnaie met ritssluiting, in-
houd ƒ 3,35 en 3 bonnen Oranjevereniging; l gouden
schakelarmband; l gekleurde wollen deken; l bankbil-
jet van ƒ 10,—; l bruine Big-Ben damesregenjas met
kapje; l rode kinderwant; l blauwe kindersandaal; l
zak Chilisalpeter (50 kg); l groene ceintuur van dames-
jurk; l groen gebloemde zijden damessjaal; l zwart-
grijze wollen sjaal; l ijzeren sleepkebting lang ongeveer
3 ni; l wit plastic kinderschoentje; l hond Schotse col-
ly; l herenpolshorloge merk Pontiac met zwart lede-
ren band; diverse dames- en herenrijwielen; diverse
autowieldoppen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau van de rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te
Vorden, telefoon 05752-1230.

Zangdienst
Zondag 16 juni a.s. 's avonds 7 uur
in de Hervormde kerk alhier.

Voorgangers: ds. J. J. van Zorge en
ds. L. Raven van Bierum.

Met medewerking van een zanggroep
Veel samenzang.
Aan het orgel de heer D. Woudstra.

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM
DEUREN OPEN HALF ZEVEN !

GESLAAGDEN
Ook dit jaar slaagden van de openbare lagere school
dorp alle kandidaatjes voor het schriftelijk toelatings-
examen voor de diverse scholen HAVO.

Voor de HAVO te Lochem slaagde Kees Punt; voor het
Baudartius Lyceum te Zutphen: Caecile Cnoops; Ger-
dien Gotink en Gerrie Rietman; voor het stedelijk ly-
ceum te Zutphen: Mary Belo; Elly Tiessink; Warna
Schuppers; Akkelien Schipper; Anneke Sikkens; Mar-
iene Sikkens en Leorie Sikkens.
Te Deventer slaagden onze pj^fcftgenoten J. Koster voor
het MULO diploma A met ^Edenstand en J. H. van
Dijk voor MULO A met wiskunde en scheikunde M.D.
Aan de detailhandelvakschool te Apeldoorn behaalde
onze plaafcsgenoot Henry Helmink het diploma ^c^j^fr-
handel.
Aan het Baudartius Lyceum slaagden mejuffrouw L.
Bannink voor het diploma HB|̂ .; mejuffrouw N. Derk.
sen voor het diploma MMS; ̂ ^ieer B. Groot Enzerink
voor het diploma Gymnasium A; de heren W. Wassink
en H. Wevers voor het diploma HBS B.
Te Scheveningen slaagde onze plaatsgenoot, de heer
M. Borgonjen, voor het diploma kleinhandel in vogels
en konijnen. Tevens slaagde de heer Borgonjen voor het
diploma kleinhandel in voederartikelen voor kleine die-
ren.
De heer J. Bos slaagde te Arnhem voor het patroons-
diploma brood- en banket.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

LEZING VOOR NCVB
Voor de NCVB afdeling Vorden sprak mevrouw v. d.
Bold uit Assen over De vreugden langs de weg naar
Huis. Zoals het meisje uit het boek van mevrouw Hille-
gard De plaats waarop gij staat, op weg naar huis da-
gelijks haar vreugden beleefde, zo moeten ook wij door
het leven gaan, aldus spreekster. Wij moeten genieten
en tijd nemen voor schoonheid en vreugde van het leven
in de vorm van bloemen, muziek, historie, boeken en
vooral de vele mooie gedichten.
Ook het gezin is een grote vreugde. Wij moeten in lief-
de, volharding en geloof de kinderen opvoeden. Ook de
ongehuwde vrouw heeft in of buiten het gezin daarin
een grote taak. Voorts belichtte mevrouw v. d. Bold de
vreugde in wetenschap, radio, televisie, in de natuur en
de gehele schepping. Wij moeten als instrumenten in
Gods hand alles op de juiste manier hanteren, bewust
leven, tevreden zijn en onze zegeningen tellen. Wij heb-
ben zon en regen nodig op onze levensweg naar een
behouden thuiskomst, aldus besloot mevrouw v. d. Bold
haar lezing.
Na de pauze werden nog enige vragen beantwoord.

AVO KOLLEKTE
Mag ik, evenals 'andere jaren, uw aandacht vragen voor
de AVO kollekte. Reeds 40 jaar doet de AVO haar ze-
genrijke werk voor de gehandicapte mens. De minister
van sociale zaken en volksgezondheid zei op het 40-
jarig jubileum van de AVO: „De verdiensten van de
AVO voor de verwezenlijking van het recht op arbeid
voor de gehandiacpte mens in ons land zijn niet gering.
Deze vandaag 40-jarige vereniging behoeft waarlijk niet
over de zin en de betekenis van haar bestaan in twijfel
te verkeren. Men zou zich afvragen of er nog reeële op-
dracht en taak ligt, gezien het vele wat reeds gedaan
wordt. Maar er zijn nog duizenden die in het afgelopen
jaar te horen kregen dat het niet nodig was en van vele
anderen die door lichamelijke of geestelijke handicap
geen arbeidsplaats konden krijgen. Om zinvolle arbeid
te verrichten ten nutte van de gemeenschap wat tot
de essentiële behoeften van de mens behoord."
Daarom zijn wij weer zo vrij om tussen 17 en 23 juni
bij u te komen om een gave voor deze groep mensen.
Zie advertentie in dit nummer.

Voor de AVO J. Papperse, Smidsstraat 13, Vorden.

HAAGSE BALLONCLUB
Bij internationale balloon races te Hengelo (O.) werd
de Afstandsraces trophee du balloon libre gewonnen
door de heer La de Vèze uit Lile Frankrijk, geassisteerd
door Jean Jacques Musberg uit Lile Frankrijk waaraan
was toegevoegd als tolk onze plaatsgenote mejuffrouw
Dolleman die de Franse equipe vergezelde met nog een
Vordenaar die het bergingswerk verzorgde.

De landing was nabij Wettringen in Duitsland. Wel een
felicitatie waard aan deze Vordenaren met de behaalde
eerste plaats waar zij ook hun aandeel in gehad hebben.

OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeene gehouden kollekte ten bate van de
stichting Sakor (kinderbescherming) heeft het mooie
bedrag van ƒ 1.723,10 opgebracht.

ZWEMWEDSTRIJDEN
Georganiseerd door badmeester Verstoep en de gym-
nastiekleraar de heer De Gruyter, werden in het zwem-
bad „In de Dennen" zwemwedstrijden gehouden door de
leerlingen van de Chr. huishoudschool.
Iedereen had gelijke kansen, ook de minder goede zwem.
sters. Het ging niet zo zeer om het snel kunnen zwem-
men, maar meer om het handig zijn tijdens het zwem-
men. Er moesten nl. allerlei opdrachten worden vervuld.

Als winnares kwam tenslotte uit de bus Gerda Roelvtnk
als tweede Elly Pellenberg en als derde Debby Martens.
De wisselbeker wisselde weer van eigenares. Deze be-
ker staat bij alle wedstrijden van de huishoudschool op
het spel en wordt uitgereikt aan die klas die in totaal
de beste prestatie heeft geleverd. De 3h klas verspeelde
de beker deze keer aan de Ie klas.

Tijdelijk GRATIS voor U

deze prachtige BK pan
(inhoud 5 liter, waarde fl 22,50)

BR
bij aankoop van een

„Superhard aluminium"
origineel

4 kookpannen 1,5 — 2 — 2,5 en. 3 liter \
2 steelpannen I en 1,5 liter
l koekopan 24 cm (met anti-kleefboden) t

verpakt fn stevige doos

Deze aanbieding geldt uitsluitend in de
maand Juni 1968

vastgestelde prijs
fl 106,50

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

UITSTAPJE
De patiënten van Villa Nuova, Het Enzerink, Klein En-
zerink en een afdeling van Groot Graffel hebben een
uitstapje gemaakt dat zeer in de smaak is gevallen.
Met twee bussen vertrok het gezelschap maandagmor-
gen om half negen in de richting Bronkhorst. Via Does-
burg ging de tocht naar de Posbank waar koffie werd
gedronken. Vervolgens ging het naar Arnhem en Nij-
megen waar in Berg en Dal een koffietafel werd opge-
diend. Voorts werd er een boottocht gemaakt naar de
Westerbouwing. Zeer in de smaak viel de bustocht door
het leeuwenpark, waar het gezelschap geluk had dat de
dieren juist werden gevoerd zodat men ze van dichtbij
kon bekijken.
Terug in Vorden werd de dag besloten met een gezelig
diner in café-restaurant „'t Wapen van Vorden".

JA,
dat is voor vader!

Overhemden
beige _ bleu - reseda - oker - wit

Weekend shirts
streep - button down _ terlenka

Pullovers
astralon „ trevira 2000 - velours

Sokken
met badstof voet - wol - crêpe

Zelfbinders
een Wecondas _ stippen (marine/wit)
pennels

GESLAAGD
Van de Bijzondere school Het Hoge slaagden voor het
toelatingsexamen van het Baudartius Lyceum te Zut-
phen Jeannette Byenhof, Seans van den Broek, Ina
Klein Bramel, Petra Ottens, Heleen Verkerk en Joost
Ringlever. Van harte gelukgewenst.
Verder vernemen wij dat volgende week donderdag (20
juni) de kleintjes ter kennismaking een dag op school
mogen komen.

VAN DE WIEG TOT HET GRAF
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen sprak in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" onze plaatsgenoot, de heer S. Kulsdom, over
bovengenoemd onderwerp.
Nadat op verzoek van de presidente, mevrouw Klein
Brinke-Gotink, enige ogenblikken stilte in acht waren
genomen ter nagedachtenis aan zuster Gemmink, ver-
kreeg de heer Kulsdom het woord.
Spreker belichtte dit onderwerp door te vertellen hoe
men steeds in aanraking komt met de gemeente. Als
voorbeeld nam spreker een denkbeeldig paartje, die
het „knopenlaantje" als beginpunt hadden. Via dit paar-
tje vertelde spreker het verloop bij woningaanvraag,
huwelijk, geboorte, school, verdere studies, sport ene.
waarbij men in aanraking komt met de gemetene.
Verschillende vragen werden op duidelijke wijze door
spreker beantwoord.
De presidente dankte de heer Kulsdom voor deze goede
en leerzame avond en bood hem een boekenbon aan.

ONTSPARING
Over de maand mei werd ten dienste van de rijkspost-
spaarbank aan het postkantoor en het daaronder beho-
rend ressort ingelegd ƒ 78.890,65 en terugbetaald een
bedrag van ƒ 107.030,50.

DIPLOMAZWEMMEN
In het zwembad „In de Dennen" werd onder toezicht
van de KNZB-official, de heer Aalbers uit Zutphen,
voor de tweede maal in dit seizoen diplomazwemmen ge-
houden,
Badmeester Verstoep had weer alle eer van zflm werk,
want alle kandidaten slaagden t.w. 37 voor diploma A
en 12 voor diploma B.

ZATERDAG 22 JUNI POLOTOERNOOI

Zateragavond 22 juni zal er in het zwembad te Vorden
een polotoernooi worden gehouden voor herenteams.
Behalve de organiserende vereniging Vorden '64 zullen
hieraan deelnemen De IJssel (Deventer), IJsselmeeuwen
(Zutphen) en de Vest (Naarden).

Steunt de AVO-kollekte!

Ledenvergadering van s.v. Ratti
afdeling zaterdagvoetbal

Maandagavond hield de afdeling zaterdagvoetbal van
de s.v. Ratti een ledenvergadering.
De heer D. Klein Geltink heette allen hartelijk welkom,
speciaal 't hoofdbestuur van de s.v. Ratti. Hierna gaf de
heer Te Lindert als sekretaris afdeling zaterdag 'n over-
zicht van de gang van zaken in het afgelopen seizoen.
Verheugend was dat het ledenaantal enorm was toege-
nomen en dat men de volgende kompetitie met 2 elftal-
len kan starten. De leden werden echter verzocht om
aktief te blijven zoeken naar spelers die liever op za-
terdag spelen.

Voorts werd de mogelijkheid besproken tot vorming
van een elftalkommissie zaterdagvoetbal. Dit werd de
afgelopen kompetitie door de heren Klein Geltink en
Te Lindert in samenwerking met broeder Canutus ge-
daan. Besloten werd dat deze heren dit voorlopig zou-
den blijven doen totdat de elftalkommissie zal zijn ge-
vormd. De heer Weevers stelde zich beschikbaar in de
nieuwe elftalkommissie zitting te nemen welke dan nog
met 2 personen zal worden uitgebreid.
De heer Lucassen, voorzitter van s.v. Ratti, gaf hierna
een uiteenzetting hoe het bestuur de afdeling zaterdag-
voetbal in de vereniging Ratti ziet. Spreker vond dat
de afdeling zaterdagvoetbal een geheel met de s.v. Ratti
vormde met als afdelingen jeugd-, zondag- en zaterdag-
voetbal.

Hierop reageerde de heer Weevers door te vragen hoe
het met de neutraliteit van Ratti staat, omdat men nu
lieden heeft van allerlei gezindten.
Broeder Canutus gaf hierop een zeer duidelijk en prettig
antwoord en deelde mede dat de s.v. Ratti geheel neu-
traal is en dat gelegenheid wordt geboden voor alle
sportmensen om hun sport zowel op zondag als op za-
terdag te beoefenen. Hij deelde mede dat het bestuur
door de naam s.v. Ratti te voeren, duidelijk haar neutra-
liteit naar voren brengt en dat geprobeerd wordt om
naast elkaar en niet tegenover elkaar de vereniging uit
te bouwen tot een vereniging waar iedereen zich thuis
voelt.
De leden zagen de toekomst, na deze verhelderende woor-
den van broeder Canutus, met goede hoop tegemoet.
Tijdenis deze vergadering bestond tevens de gelegenheid
zich op te geven voor een uitstapje naar Gouda welke
de zaterdagmiddagafdeling van s.v. Ratti op zaterdag
17 augustus organiseert. De bedoeling is dan om met
twee elftallen enkele wedstrijden te spelen tegen een
bevriende club uit die plaats.
De heer Lucassen dankte aan het slot allen voor de op-
komst en de geanimeerde gesprekken waarna hij deze
vergadering sloot.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

Bietstuk tartaar
Ossenstaart
Saucijzen ot
fijne verse worst

met klein beentje

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

Magere riblappen soo gram
Bacon 100 gram 79 cent
Gekookte worst (aan stuk) 200 gram 69 cent
Gebraden gehakt 750 gram 69 cent
Hausmacher leverworst ± 750 gra^ 65 cent

148
98

198
198
348
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Uit onze groente afdeling
Grote hagelwitte Holl. bloemkool per stuk 89

Grote kroppen sla
Panklare andijvie
Tomaten
Nieuwe aardappelen

2 stuks
soo gram
500 gram

per kg

Hand- en perssinaasappelen 10 stuks voor 139
«fc4k4*4U*4*4t4k4tA4hA«k4t4k4tA4*4k4fc4«4fc4b4»4«4k4l«l4«4k«»«fc4Wk4l4fc««*k4fc4»4WWl««4«4«*l4«««4W*4%/%4fc4\tfWWt4\/W%4*4W*4

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Zomergroenten 5 éénpersoons blikjes

4 pakjes margarine voor slechts 99
2 blikjes leverpastei a 200 gram 99

P.S. IN VERBAND MET HET SEIZOEN KUNNEN SNEL AAN BEDERF ONDERHEVIGE PRODUKTEN NIET BEZORGD WORDEN

Zondag - Vaderdag!

Geef vader een kratje

Bavaria bier
24 flesjes

voor 650
Slasaus gezinsfles 98
Reklame wijn per fles 169
Pindakaas per pot 89
Abrikozen literblik 139
Custard dubbele pakken 65
Tomatensoep literblik 79

+

Zonnebrandolie per spuitbus
van 398 voor 298

• Flacon douche fris badschuim 4.
met een flacon shampoo 15/ü J

Doperwten fijn literblik 98
Chips gezinszak 98
Prince fourré grote rol 79
Drop 10 rolletjes 89
Hazelino's wafels

per pak van 110 voor 98

Gazeuse 3 flessen 99
Druivensap per fles 99
Vruchtjes 250 gram 99

3 zware repen van 120 voor 98
Gevulde koeken 8 stuks 69
Groninger koek slechts 98

Goud-koffie per pak 19O
het tweede pak 10O

Ovenverse krentebroden
bij ons altijd 98 cent

Fruitjes, voorgebakken uitjes
2 zakjes van 138 voor 129

NESuAl E KOlf 16 III SI6IDI3S deze week per potje t 1,90

Elke tweede pot voor |U§) (niet meer dan 2, potjes per klant)



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

JACOBUS LAURENS
(BENS)

A. J. van Houte
T. van Houte-

Denkers
Edith

Vorden, 10 juni 1968
De Stroet 22

Hartelijk dank voor de vele
gelukwensen die wij moch-
ten ontvangen bij ons 25-
jarig huwelijk.

D. Lettink
J. Lettink-Teerink

Vorden, juni 1968
E 15

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen. J. A. Bosch, Van Hee-
ckerensüraat 5, Vorden

Biedt zich aan: Net meisje
als vakantiehulp voor de
huishouding. Bloemendaal,
Hackforterweg Wichmond
telefoon 05754-230

Gevraagd: Nette werkster.
Bakkerij Kerkhoven
telefoon 1394

Wie heeft zaterdag tijdens
de vierdaagse per vergis-
sing een verkeerd wit vest
meegenomen uit de auto
van Sniellenberg ?
S.v.p. ruilen bij Wilma
Leunk, Nieuwstad 8

Te koop: Een goed onder-
houden vorkjesschudder.
A. Poterman, Zutphensew.
bij buiteazorg Warnsveld

Te koop: 2 overjarige Ga-
zelle bromfietsen. Cornet
Sachs 4 versn. ƒ 100,— on-
der nieuwprijs.
J. Boelofsen Dorpsstraat 29
Zieuwent, tel. 05445-416

Te koop: Kinderf iets ban-
denmaat 20 x 1% en een
fietsje met stepbanden.
K. Hietbrink, E 55 Linde
telefoon 05(753-7253

Te koop: Perceel hooigras.
H. Takkenkamp, D 36 Vor-
den, telefoon 1422
Te bevr. 's avonds na 6 uur

Gevraagd: Werkster voor
de winkel (geen ramen)
enkele uren per week.
Firma Visser

Te koop: l g.o.h. Empo
Sport bromfiets km-stand
11000. Molenweg 6 Vorden

VITRAGES
GORD'JNEK

VLOERBEDEKKING

Helmink
Zutphenseweg - Vorden

In klein gezin waarvan de
vrouw hulpbehoevend is,
wordt met spoed gezocht:
Huishoudelijke hulp die ge-
negen is lichte verpleging
te geven. P. F. H. van Hille
Boslaan 12, Warnsveld
telefoon 05750-2884. AaJ>
melden na 7.00 uur.

Te koop: G.o.h. bromfiets
Rap met Puch motor 9000
km gelopen, bouwj. 1966.
Prijs ƒ 250,—. D. Klein Bra.
mei, Almenseweg 11 tele-
foon 1814 Vorden

Te koop: l ha hooigras.
J. A. Berenpas, D 111
Mossel Vorden

Te koop: Jonge koiüjnen
Vlaamse reus. Insulinde-
laan 19, Vorden

Af te halen: Jonge hond.
Gr. daler B. v. Hackfortw.
35 Vorden

Te koop: Ruwharige das-
hond tekkel, acht weken
zuiver ras, zeer billijke prijs
A. Eggink „Boskamp"
Vorden

Te koop: 6 dragende var-
kens, eerste worp aan de
telling 15-20 juni.
H. W. Mullink D 155 Kra-
nenburg

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256
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Op maandag 17 juni a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

W. VOSKAMP
en
M. J. VOSKAMP-JONKERS

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkind.

Vorden, juni 1968
Molenweg 43

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

r i
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Er is maar eêrae schrede tussen mij en de dood !
l Samuel 20 : 3 (slot)

Op 7 juni 11. (haar 73ste verjaardag) is plotseling
mijn geliefde zuster en onze lieve tante

DERKJE ELISABETH GROOT ENZERINK

door God in het Vaderhuis opgenomen.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beêrveni. Matheus 5 : 5.

(Amsterdam)

Vorden, juni 1968

Joh. Groot Enzerink
neven en nichten

Geef vader een

autoaccessoire!
Komt u hiervoor eens kijken in onze

AUTOSHOP
Burgemeester Galléestraat 48

Een kleine greep uit onze artikelen:

Autoplaids, pechliampen, gevaren-
driehoeken, autoradio's, dashbord.
rekjes, sierkussens, enz. enz.

Garage
Kurz
Telefoon 1649

Wij hebben voor vaderdag
gereedschappen

Vaderdag a.s. zondag

U weet niet
wat te geven P
KOM RUSTIG BIJ ONS BINNEN,
GRAAG HELPEN WIJ U KEUS
MAKEN.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BETERE 6ARANTIES!
Mooier wonen begint met uw „tevredenheid".
Met de ZEKERHEID dat u voor lage prijs iets goeds
hebt gekocht. Meubelen, vloerbedekking, gordijnen
waar u wat aan hebt! Daarom Is het voor ü juist
m belangrijk, dat we ons - met nog 60 andere
goede woninginrichters - verenigd hebben in de

A.s. zondag
is het vaderdag!

Geef vader een cadeau waar hij lang
plezier van heeft.

GEEF EEN

^ scheerapparaat
> platenspeler
^ draagbare radio enz.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

Heinzelmann sweaters
VELOURS EN BADSTOF
NIEUWSTE MODEKLEUREN

IDEALE VRIJETIJDSKLEDING

GROTE KEUZE BIJ

Wapen, en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Zondag Vaderdag

gereedschap
o.a. gereedschapkisten vanaf ƒ 8,70

Kruissleutels

Zaklantaarns

Tuinmeubelen

Asbakken

Aanstekers

Pijpen

Sigaretten, en sigarenetuis

Manchetknopen enz. enz.

Firma Sessink

zoals: zagen, hamers, schaven, beitels, tangen, soldeer-
bouten, gereedschapkisten, booromslagen, boormachines
(diverse prijzen), hout- en ijzerboren, bankschroeven,
metselaarsgereedschap, schildersgereedschap.

OOK HEBBEN WIJ VOOR U:

hout, board, triplex, meubel, en spaanderplaat, tegels,
bloembakken, verf, mozaïkmatjes, laatjes enz.

Onze zeltbouwmeubelen C 11
zijn ook van een uitzonderlijke kwaliteit!

ER IS TE VEEL OM OP TE NOEMEN,
KOMT U DAAROM ZELF EENS KIJKEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN
Schoolstraat 6 — Vorden

groep Mooier Wonen. Metz'n allen staan we sterk
tegenover de meubelfabrikanten. Omdat we de
grote afnemer zijn die ze graag tot klant hebben.
We krijgen de allerbeste garanties, konstruktie en
afwerking. En dezelfde garanties kunnen we u
geven. Betere garanties en. . . lagere prijzen!!

Praktisch en gezellig bankstel met uitstekend
zitkomfort, bekleed met weefstof, kleur naar
keuze 690. -. Bijpassende salontafel ovaalvormig
145 x 60, teak 165. -. Handige bergkastjes in teak,

heel. Afmetingen 78,5 x 65 x 38 cm. Kastje met
3 laden 119.50. Kastje met 1 lade en klep 107.50.
Kastje met 2 deuren 98.50. Bergkastjes uitge-
voerd in wit essen met groene fronten. Kastje

welke gekombineerd kunnen worden tCUt/n ge- met 2 deuren 104.50. Kastje met 3 laden 126.75

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WIJ GAAN MET

vakantie
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

G eet vader
iets in de tles!

Slijterij
t Wapen van Vorden

NU zelf -sneller
en goedkoper -

deuken wegwerken
met

HOLTS CATALOY
Deuken, scheuren, barsten
en gaten repareert U vlot en
afdoende met Holts Cataloy
het moderne catalytische
vulmiddel. Hecht enorm op
metaal, hout, steen en plas-
tic. Zo gemakkelijk in het
gebruik als plamuur.
Wordt in weinige minuten
metaalhard en kan dan
meteen gevijld, geschuurd
en gelakt worden.

Vaderdag!
Voor vader ia alleen het „allerbeste"
goed genoeg.

Wij hebben voor u dit

„allerbeste"
in een grote sortering in voorraad.

DUS OOK VOOR UW VADERDAG-
CADEAU NAAR

A. JANSEN
Schoenhandel - Vorden
Pedicuren op afspraak

Ook
met vaderdag!
Voor
heel de burgerij

JAN HASSINK s rookgerei

Handige en voordelige 2-tuben _ _ _
verpakking 0.5U

Voor grotere klussen zijn er
grote bussen.

Ook onmisbaar voor reparaties van:

casco's en
dekken

wastafels en
tegels

leidingen en
tanks

=H
daken en goten

Verkrijgbaar bij

Autoshop Kuypers
Dorpsstraat 12 . VORDEN

Ruilverkaveling Warnsveld
De pi. comm. van de Ruilverkaveling
„Warnsveld" wil bij inschrijving
verkopen a kontant geld

7 percelen zwaar
bemest hooigras
aan de Oostzeestraat te Zutphen
(voorheen in gebruik bij Joh. Velt-
huis) en l perceel aan de Lage Lo-
chemseweg (voorheen H. Maalde-
rink).

Briefjes inleveren op maandag 17 juni 's avonds
8 uur in café de Pauw te Warnsveld.

De pi. comm.



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,
portemonnaies, rijbt'wijsetuis, dassenhangers,
sleuteletuis, kop en schotel, lektuurbakken

Koerselman
Telefoon 1364

DD CD Dn
Ook vaders
snoepen graag

Verwen hem met een

Wiekart
Telefoon 1750

BOTERLETTER

RUMOTVEN
KERS*BONBONS
of een

LEKK0E TAART

Voor vader:
Een elektrische
of
een motormaaier
van Henk van Ark

Telefoon 1554

Tuinst
Vouw
Vouw

Visser
Telefoon 1381

Juist iets v
maar ook v

Het winkelcentrum,
dat u juist iets meer biedt!

Ruime keus - Geen parkeerprobleem
Blijvende service!

Echt iets voor
ADERDAG!

Zondag 1 6 juni

SET a S BIERPULLEN Leerdam ƒ 11,25
SET a 3 BIERGLAZEN op voet met merk ƒ 5,95
SET a 3 BIERGLAZEN Aristo ƒ 5,85
SET a 3 BIERGLAZEN Gilde ƒ 4,65
BIERGLAS OP VOET per stuk ƒ 0,90
ETUI a 3 COGNACGLAZEN ƒ 6,95

Voor vaders auto
AUTOWASBORSTEL ƒ 6,90 voor vaderdag ƒ 5,90
GEVARENDRIEHOEK ƒ 4,75 voor vaderdag ƒ 4,25
VALMA CHROM POLISH ƒ 3,95 voor vaderdag ƒ 3,45
VALMA WASH AND SHINE MET GRATIS SPONS
EN AUTOKAART ƒ 3,75 voor vaderdag ƒ 3,25
RUITENTREKKER ƒ 1,95 voor vaderdag ƒ 1,70

Hobbysets en gereedschap
SKIL BOORMACHINE 8 mm met poets-, slijp-, schuur- en
l inl i js t hulpstuk ken, alles in gratis koffer ƒ 95,—
SKIL BOORMACHINES vanaf ƒ 64,50
ERRES HOBBYSET met slijpschyf, staalborstel, komborstel,
boren, opspanbak, rubbersclujf, lamswollen vacht, schuursclüjven,
opnamedoorn enz. In stevige kadooverpakking ƒ 99,—
voor vaderdag ƒ 65,—
ERRES BOORMACHINE Pico ƒ 59,— voor vaderdag ƒ 34,—

Stalen gereedschapkist
driedelig 53 cm lang. Inhoud: handzaag, hamer, nijptang, kombi-
natietang, cetaflexlym, fretboor, schroevendraaiers, metaalzaag,
potlood, zysnytang, brugtang, spijkers; voor vaderdag ƒ 29,75

Gereedschapkist
staal, 35 cm lang. Inhoud: hamer, lüjptang, davidschaaf, metaal-
zaag, duimstok, kombinatietang, schroevendraaier, fretboor,
spijkers; voor vaderdag ƒ 19,95

Steeksleutels „Gedore"
^fc van 6 tot 17 mm, schroef sleutel, ringsleutels 10 tot 15 mm, kruls-

kopschroevendraaier en buigtang; voor vaderdag ƒ 17,50
GEREEDSCHAPKIST staal ƒ 7,25
BOOROMSLAG ƒ 6,95

Scheerapparaten
PHILIPS driekop de Luxe scheerapparaat met tondeuse
ƒ 85,— voor vaderdag ƒ 65,—
Driekop scheerapparaat ƒ 69,95 voor vaderdag ƒ 54,95

Batteryscheerapparaat ƒ 29,95
REMINGTON Selectric 300 „NIEUW" ƒ 119,—
met inruil voor vaderdag ƒ 89,—
REMINGTON Selectric ƒ 98,50 met inruil voor vaderdag ƒ 73,50
ERRES tafelventilator ƒ 18,—

Gems
voor gereedschap - Ijzerwaren . Elektrische apparaten . Huishoudelijke
artikelen - Verlichting - Radio - Televisie . Gas en sanitair

S VORDEN
RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Insulindelaan 5, tel. 1567

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Voor vaderdag

WAT
'N keus....

Overhemden
Weekenders
Sporttruien
Vesten
Pullovers
Sokken
Zelfbinders enz. enz.

Helmink
Voordelig in prijs!
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Inwoners van
Vorden en
omgeving opgelet!

Hier volgt een
belangrijke mededeling

Ter ere van vaderdag alle
dames in heel Vorden dit
weekend:

gratis nylons

Fa H. LDTH
NIEUWSTAD 4 -- VORDEN — TELEFOON 1396
GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Hoefijzerspaarzegels
Bij ieder kwartje dat u by ons besteedt, ontvangt u GRATIS l zegel; 2 kwartjes 2 zegels enz.

Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zijn volgeplakt ontvangt u daar geen guldens, maar

LET OP LET OP
Om u met ons Hoefyzerspaarsysteem bekend te maken, ontvangt IEDERE KLANT, die
VRIJDAG 14 JUNI in onze zaak voor tenminste ƒ 7,50 of meer besteedt, als extra attraktie

een paar prachtige nylons

winkelwaarde 2,95 f 21 n F n TT i
V^ JTlt M*P JLl JTli W •

BIJ EEN NIEUW JAPONNETJE OF PAKJE HOORfcrATUURLIJK
OOK EEN

mooie kous
WANT DAT IS OOK EEN ATTRAKTIE

DAMES

weet u dat wij in damesconfectie groot zijn !
U kunt kiezen, een Dotter jappon of
Deux piêce,
Setterlaine japon of japon met jasje
Derofa modellen speciaal tussenmaten

Speciale aanbieding
DE NIEUWE HUISHOUDDUSTER. GEEN HUIS-TUIN EN KEUKEN-
MODEL, MAAR FRAAI AFGEWERKT MET RITS EN SIERSTEEK-
SEL VAN ƒ 15,95 VOOR 12.95

Attentie! Als klap op de vuurpijl
geven wij donderdag1 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni op alles wat u by ons besteedt

DUBBEL zegels dus DUBBEL voordeel
d.w.z. op elk kwartje 2 zegels, op 2 kwartjes 4 zegels enz.

En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard
DIT ALLES VANAF DONDERDAG 13 JUNI BIJ

H.LUTH Nieuwstad 4 _ Vorden

Telefoon 1396

Elke vrydag zijn wij geopend tot 9 uur want dan is het koopavond

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!
wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw
kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

Volgende week weer 'n grote verrassing van hoef ijzer-spaarzegels
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of telefonische in-
lichtingen onder nummer 02158 - 3953

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U EV
ONDERSTAANDE
/AKEN

Voor goede

kwaliteit vlees
naar

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit

eigengemaakte

vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie

Dames- en

herenkapsalon

Barink
Total benzine

Rijwiel- en

bromfietshandel

De enige benzine-
pomp waar u uw
volle hoefijzer-
spaarkaarten
tegen benzine in
kunt leveren

Nieuwstad 24 tel. 1274

Best brood
dat brood van

Schurink
Nieuwstad tel. 1384

Koelkasten

Diepvriezers

Huish. artikelen

Glas- en aardew.

Speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad tel. 1474

Baby- en Kleuterhuis

Jeannette
Alles voor uw
baby

van kinderwagen
tot babyverzor-
gingsartikelen

Vorden
Nieuwstad 10

Hengelo (Gld.)
Hummeloseweg 14

Voor Vaderdag
Pijpon, asbakken,
aanstekers, Poppel
enz. naar de

speciaalzaak

Eyerkamp
Sigurenmaguzyn
't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Verse haantjes en
alle soorten wild en
gevogelte

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg l Vorden
telefoon 05752-1283
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Laat Basjü maar gaan! HIJ kan zich naar
'MS! uitleven, want Hatéma Enkalon tapijt

n Het is vervaardigd uit speciaal
lapijtgaren. dus uiterst duurzaam, veer-

•i...bijzonder gemakkelijk In onderhoud.
Il verkrijgbaar op kamerbreedte:

390 cm en ook op 130 cm. Er is voor elk doel
de juiste kwaliteit Hatéma Enkalon tapijt.

basje
heeft
op dit

hatéma
enkalon

tapijt al zo9n
18 km steppend

afgelegd.
kunt u het zien?

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, Ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Wapen, en sporthandel

teeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Hatéma tapijt: unieke service an zekerheid.
Bij elk Hatéma tapijt wordt een plintplaatje (uw
garantiebewijs) en een boekje met service-
cheques verstrekt. U koopt dus niet zomaar
tapijt, u krijgt tevens een unieke service en
zekerheid. Ga kijken bij uw woninginrichter en
overtuig uzelf

hatéma,
~&ikalotv tapijt
Matéma. fabrikanten en ontwerpers van dekens.
tapijten, gordijnen, p.v.c. vloeren en Suwlde. (

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldvvyk

TRAGTER
overrompelt u met de
grootste inruilaktie!

Tijdelijk Solex
nieuwste model
(met 40 procent meer trekkracht) f 349,-

Inruil oude fiets of brommer
(hoe oud ook) f 50,-

U betaald f299,-
En zelfs voor deze prijs is financiering ook
mogelijk. Bv. ƒ 90,— contant en de rest in
termijnen.

HIER LIGT UW KANS OM VOOR DE
PRIJS VAN EEN FIETS IN HET BEZIT

VAN EEN BROMFIETS TE KOMEN.

LAAT DEZE UNIEKE KANS U NIET
ONTGLIPPEN.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BIJ

Bromfietsenbedrijf

A. G. TRAGTER
ZUTPHENSEWEG



AVONDVIERDAAGSE
ondanks blaren en regen groot sukses!

Op verzoek van Spartabestuur als ingezonden brief.

GEACHTE REDAKTEUR,

Gaarne zouden wy de redaktie en medewerkers van
Contact willen danken voor de aandacht welke door uw
blad aan de avondvierdaagse besteed is.

U deed de naam van uw blad beslist eer aan, want zon-
der het kontakt wat u tot stand bracht met onze deel-
nemers, zou hun aantal beslist beduidend minder zijn
geweest.

Tevens willen wij de EHBO-leden, kontroleurs en ver-
dere medewerkers hartelyk danken voor de eminente
wjjze waarop z\j ons hebben bijgestaan en zeker zijn wy
erkentelijk voor het vertrouwen van de deelnemers in
een organisatie zonder ervaring.

Met dank voor plaatsing,

Hoogachtend,
M. Sikkeiis, voorzitter.
Bestuur gymnastiekvereniging Sparta

Enkele KPJ-ers worden verzorgd door de EHBO.

VERREGENDE INTOCHT VAN VIERDAAGSE-
TIPPELAARS EN TOCH EEN ZEER GOEDE
ORGANISATIE VAN GYMNASTIEKVER. SPARTA

Verkleumd en met geen droge draad meer aan hun lijf
heeft het Vordense vierdaagseleger zaterdagmiddag op
de laatste dag van de avondvierdaagse haar feestelijke
intocht gehouden.

De weergoden, die overigens de gehele week al spelbre-
kers waren, lieten het ook nu afweten, met bakken te-
gelflk goot de regen uit de grauwe lucht. De regen had
echter vele honderden belangstellenden niet weerhouden
om zich langs de route op te stellen en de laatste kilo-
meters voor de wandelende enthousiastelingen wat ge-
makkelijker te maken. Tegen vijf uur was het bij café
Lettink waar de stoet werd samengesteld, een drukte
van belang. Met voorop de geüniformeerde muzikanten
van de Chr. muziekvereniging „De Eendracht" uit Aal-
ten met komplete drumband, persten de ruim 620 vier-
daagsedeelnemers de laatste kilometers uit hun vermoei-
de benen. In totaal hebben 23 (groepen en enkele hon-
derden individuelen de vierdaagse meegelopen.

De drumband uit Klarenbeek en de muziekvereniging
Juliana bliezen in de achterhoede van de stoet het water
uit hun instrumenten.

Loco-burgemeester A. J. Lenselink bracht, wegens ver-
hindering van de burgemeester, namens het gemeente-
bestuur hartelijk dank aan alle deelnemende groepen en
individuelen, die de afstanden ondanks de regen hadden
uitgelopeni. Hij prees hun moed en doorzettingsvermo-
gen. Speciaal bedankte hij de organisatiekommissie voor
het vele voorbereidende werk, de gymnastiekvereniging
Sparta voor het initiatief dit evenement op touw te zet-
ten, evenals de scholen en direkies van bedrijven en de
verenigingen om hun vrije tijd hiervoor beschikbaar te
willen stellen. Iedereen is enthousiast geworden, aldus
spreker, en we hopen dat het volgend jaar het weer geen
spelbreker mag zijn. Ook de plaatselijke EHBO werd
hartelijk dank gebracht.

Mevrouw Sikkens, voorzitster van Sparta, richtte een
laatste woord tot allen en vond het fantastisch dat allen
die zaterdagmiddag waren gestar, de gehele route had-
den uitgelopen, wat met een driewerf hoera werd be-
loond.

De beker, die door Foto Stijl beschikbaar was gesteld,
werd met Instemmend applaus toegekend aan de groep
die gedurende de gehele vierdaagse het mooiste had ge-
lopen t.w. de verpleegsters van „Het Enzerink".

De leiders van de groepen die geen uitvallers hadden,
ontvingen hierna een fraaie plaquette als groepsherinne-
ring, terwijl ook elke deelnemer die de tocht had vol-
bracht, de avondvierdaagsemedalje ontving.

Na afloop werd in café-restaurant „'t Wapen van Vor-
den" een druk bezocht blarenbal gehouden.

Ondanks het slechte weer mag gezegd worden dat deze
eerste avondvierdaagse toch bijzonder goed geslaagd is.

VOETNOTEN
(van onze speciale verslaggever)

Daar kwamen zij dan, met bloemen beladen, verheugd
„er bij geweest te zijn". Voldaan over de geleverde pres-
tatie. De inwoners van Vorden in grote getale aanwezig
en de organisatie terugblikkend op een geslaagd en
sportief evenement. Precies ̂ kls wij enige weken gele-
den hebben beschreven. De ^pjn kon het enthousiasme
beslist niet blussen en was geheel van ondergeschikt be-
lang. Typerend was dit volgende gesprekje wat wij af-
luisterden tijdens de intocht.

WijZegt een mevrouw uit het türijke publiek: „Och wat
zielig voor de kinderen." Zegt een deelneemstertje: „Ja
zielig, maar niet voor ons, maar voor u!"

Wellicht onbewust was dit antwoord een heel juiste kon-
klusie. Het volbrengen van een avondvierdaagse is een
prestatietocht, slecht weer is dan nooit een spelbreker,
het volbrengen vergt alleen extra inspanning, is dus een
grotere prestatie en schenkt daardoor meer voldoening.

De vierdaagse '68 zal de geschiedenis ingaan als zwaar
niet als zielig. Indien er van zielig gesproken wordt, in-
derdaad alleen voor het publiek. Zielig was ook de ver-
pleegster die op het schoolplein arriveerde met alleen
het lintje op de borst, het bijbehorende kruisje was zij
verloren. Zielig misschien ook voor de badmeester, die
4 avonden een leeg zwembad had, maar voor de deelne-
mers 628 x neen!

Percentage uitvallers hoog
De 27 uitvalers van de 655 ingeschreven deelnemers was
tamelijk veel. Dit was te verwachten, het enthousiasme
was zo groot dat er zelfs deelneming kwam van lieden
die weinig of niet getraind hadden. Woensdag werden
de eerste blaren reeds na 3 km door de EHBO behan-
deld. Overigens was de Vordense vierdaagse gelijk als
overal in de lande en dit is welhaast het beste kompli-
ment wat wij de organisatie, deelnemers, kontroleurs en
EHBO kunnen geven. Aan niets was te konstateren dat
het vrijwel allemaal beginnelingen waren. Natuurlijk
zijn er fouten gemaakt maar mogen wij (de zielige fi-
guren langs de kant) daar ook maar één opmerking
over maken?

De Vordense avondvierdaagse gaat een goede toekomst
tegemoet, dit kunnen wij u gerust met zekerheid voor-
spellen.

Toen woensdag de deelnemers op pad gingen, waren wij
daar nog niet zo zeker van. Hoewel het merendeel der
groepen geüniformeerd waren (al dan niet geïmprovi-
seerd) rees bij ons de vraag, welke kant de weegschaal
zou doorslaan. U heeft zelf kunnen konstateren dat er
dag na dag meer groc^k in uniform verschenen. Dat
feit stelde de toekomst ^m de Vordense avondvierdaag-
se veilig. Zodra een groep in uniform is, lijkt het niet
alleen korrekter, maar men loopt inderdaad korrekter
omdat men dan iets duidelijk vertegenwoordigt. Het
toekennen van de jaarlijkse trofee voor de mooiste groep
over de 4 dagen, aan dq^H>ep van „Het Enzerink" kun-
nen wij volkomen onderswnrijven. Zij vielen beslist op en
wij vermoeden dan ook dat er een „vakman" de leiding
had. Het was jammer en niet op zijn plaats dat een
enorm spandoek werd meegevoerd want zij vielen wan-
deltechnisch en door zang voldoende op.

Bij andere groepen was het bepaald een hiaat dat de
belangstellenden veelal niet konden zien wie of wat ver-
tegenwoordigd werd.

Een ding staat vast, Vorden is wandelminnend gewor-
den, zo erg zelfs, dat er stemmen opgaan deel te nemen
aan de vierdaagse te Apeldoorn. De minder moedigen
raden wij aan deel te nemen aan dagtochten die ook in
onze omgeving georganiseerd worden. De afstanden zijn
meestal 10-15-20 km, naar keuze. Het volbrengen wordt
altyd beloond met een herinneringsmedalje.

Deelnemende groepen

Hieronder volgen de deelnemende groepen met het aan-
tal afgelegde kilometers, het aantal gestarte deelne-
mers en het aantal gefinishte deelnemers:

Openbare lagere school dorp (10)
Damclub Vorden (15)
Badmintonclub Vorden (10)
„Het Enzerink" (10)
Gymnastiekvereniging Sparta (10)
Bijz. lagere school Het Hoge (10)
Personeelsvereniging Gems (10)
Voetbalvereniging Vorden (10)
Voetbalvereniging Ratti (10)
Volleybalclub Dash (15)
Coveco Vorden (15)
Lagere landbouwschool (10)
Personeelsvereniging Empo (10)
Huishoudschool Vorden (10)
Chr. school Leesten (10)
CJV afdeling meisjes (15)
Knapenver. Daniël Wildenborch (10)
Geref. jeugdclub Vorden (10)
KPJ Vorden (15)
Graafschaprijders (15)
Jong Gelre (15)

49
4

16
28
97
25
17
21
36
14
15
13
12
82
25
10
14
14
10
14
18

De rest van de deelnemers liepen de vierdaagse als indi-
viduelen.

BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DIT
NUMMER BEREIKTE ONS HET BE-
RICHT DAT DE GYMNASTIEKVERENI-
GING SPARTA DE MOGELIJKHEID
ONDERZOEKT OM EEN ONDERAFDE-
LING VOOR DE WANDELSPORT OP
TE RICHTEN.

„Het Enzerink" de mooiste groep, beloond met de jaarlijkse „Stijl" beker. Empo personeelsverenig. leverde een opmerkelijke prestatie door overdag
fietsen te fabriceren en 's avonds te gaan lopen.



De organiserend» vereniging 8peJ*t« tijdens de intocht al» echte Spartanen
zonder regenjas.

Chr. school Het Hoge hield het uniform sohoon voor de laatste dag.

De s.v. Ratti had de voetbalschoenen geruild voor de wandelschoenen. „Gems" In de avondvlerdaagse. De heer H. van Dorsten heeft In zU» funk-
tle van personeelschef namens de dlrekteur van Gemis Metaalwerken N.V.
aan elke deelnemer van de G-emsgroep een Ingelaste foto overhandigd zo-
als deze hierboven is afgedrukt.

O.l. school dorp, voorbeeld van keurig verzorgd geïmproviseerd uniform. Personeelsvereniging Coveco vleesfabriek wandelde mee op de lange af-
stand, wat te verwachten was van mensen van vlees en bloed.



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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—.
6>/2% RENTE

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

Voordelig boeren,
onze ruwvoeders voeren.

Alle soorten hooi en
stro (nieuwe en oude
oogst), bierbostel nat
en droog, rechtstreeks
van de brouwerij.
aardappelvezels, land-
bouwplastic (alle ma-
ten)

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210 - 2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

VOOR

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

l KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

l
RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

l
GASHAARDEN

vanaf 295.-
cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 139."
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs
zutpheitasisi1

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Vaderdag - Geschenkendag!
Herenkostuums
Oxford en Groninger styigroep

Terlenka
regenjassen

Kolberts
Blazers
Pantalons
enz.

HERENJACKS

PULL POLO'S

SWEATERS

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS

POCHETTE'S

SOKKEN

ANKLETS

ENZ. ENZ.

Raadhuisstraat - Vorden - Telefoon 1367

comfortabel
en charmant:

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

Te koop: 3 percelen hooi-
gras. P. B. H. Schoenaker
Kranenburg1 Vorden

Sportieve tips voor vaderdag
LUCHTBUKSEN

PRISMAKIJKERS
KAMPEERUITRUSTING
VAKANTIEKLEDING
ZWEMBROEKEN
KAMP. EN
TUINMEUBELEN
VISSTOELTJES

SPECIALE AANBIEDING
VOOR VADERDAG

opvouwbare tuinstoel
met houten armleuning, mooie
streepstofloper met stalen
veren, prijs per 2 stuks

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Honden en katten vragen naar Hels!
HOLS DONATIN
HOLS HONDEBROOD
HOLS DONAKAT
HOLS KATTEBROOD
HOLS VLEES IN BLIK

Verkrijgbaar bij dierenspeciaalzaak

BORGONJ EN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

Vaderdag - Sigarendag
RUIME KEUZE VINDT U BIJ

sigaren-
> magazijn

D.BOERSMA

16 juni:
vaderdag

n gezond
sportief

geschenk

van planden
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met. of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

. Horlogerie

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Gemeente Vorden

Te koop

Het voetbalhuisje op het gemeentelijk sportter-
rein zal bij inschrijving worden verkocht.

Briefjes in gesloten enveloppe te richten aan Bur-
gemeester en Wethouders en in te zenden vóór
dinsdag 18 juni a.s.

De voorwaarden (met een korte omschrijving)
zijn gratis verkrijgbaar op het bureau gemeente-
werken.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
A. E. van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

^•^•^^•^•^•^•î ^^^^^M^HMMBV^B^^^H

geef hem 'n fiets!
A. G. Tragter

Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Voor

NAAR

ZWEMBROEKEN
BADLAKENS
TUINSTOELEN
GEMAKKELIJKE STOEL
BÜZETTAFELS ENZ.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Onze vlees en vleeswaren

munten uit door kwaliteit

De gehele week:

Gehakt
Tweede pond

Schouderkarb.
Ribkarbonade

500 GRAM 198
99

500 GRAM

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs. en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Boterhamworst

Extra
reklamedagen:

150 GRAM 45

MAANDAG

Lever 500 GRAM

WOENSDAG

DONDERDAG

Gehakt
VRIJDAG

Verse worst

500 GRAM

500 GRAM

15O

15O

198
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VEEL INSCHRIJVINGEN VOOR DE RONDE VAN
VORDEN
Voor de ronde van Vorden, die op zaterdagmiddag 22
juni gehouden zal worden, zijn bij de organisatoren een
rekordaantal inschrijvingen binnengekomen.
Bij de nieuwelingen schreven niet minder dan 200 ren-
ners in, terwijl er maar 100 mogen starten.
Zoals ook voorgaande jaren het geval was, wordt ook
deze ronde van Vorden georganiseerd door de perso-
neelsvereniging van de Empo rijwielenfabriek in sa-
menwerking met de Winters wi j kse wielerclub „De Stof-
wolk". De wedstrijd wordt verreden volgens de regle-
menten van de KNWU. Het parcours heeft een lengte
van 1200 meter en is als volgt uitgezet: Enkweg, Burg.
Galléestraat, Insulindelaan, Molenweg, Wilhelminalaan,
Groeneweg, Enkweg.
Om drie uur zullen de aspiranten van start gaan. Zij
zullen 25 kilometer (20 ronden) afleggen. In totaal ver-
schijnen er plm. 38 aspiranten aan de start. Ook de win-
naar van vorig jaar, Henk Poppe uit Nijverdal, zal weer
van de partij zijn. Dit seizoen heeft Poppe weer verschil-
lende overwinningen geboekt, zodat hij ook nu in Vor-
den weer als favoriet van start gaat. Hij zal waarschijn-
lijk wel felle tegenstand ondervinden van Wim Aalber-
sen, M. Bruysten, H. Jolink en M. Slagter. Uit Markelo
verschijnt H. Boom aan de start, terwijl Vorden verte-
genwoordigt wordt door H. Hulshof.
Uit veiligheidsoverwegingen mogen 100 nieuwelingen
van start gaan. Deze komen van heinde en verre bv.
Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Rotterdam, Groningen,
Eindhoven, Bovenkerk, Vlaardingen, Oost-Flevoland enz.
Wel een bewijs dat de ronde van Vorden reeds een be-
kende naam heeft. Veel renners hebben al met sukses
enkele ladders van de wielersport beklommen. Zo komt
aan de start H. Botterhuis uit Sambeek die dit seizoen
reeds de ronde van Lieshout en Bleierhelde op zijn naam
bracht, terwijl hij in Geffen de tweede plaats voor zich
opeiste. J. Brussing uit Bovenkerk deed het tot dusverre
nog beter. Hij werd nl. winnaar in 't Harde, Dinther,
Best en Oostelbeers.
Uit eigen omgeving komt de bekende A. Hassink uit
Neede aan de start. Hij werd dit jaar al vijfmaal tweede
terwijl Hassink in totaal 12 maal bij de eerste tien ein-
digde. Wel een renner dus waar terdege rekening mee
moet worden gehouden. Piet Neeskens uit Haarlem won
dit seizoen reeds 6 wedstrijden. Uit Tollebeek komt W.
Nooren aan de start die o.m. winnaar werd van de ron-
de van Zwartsluis. Roy Schuiten uit 's-Heerenberg
bracht o.a. reeds de ronde van Hasselt, Zevenaar, Del-
den en Harderwijk op zijn naam. Uit Vorden komt A.
Siemerink aan de start.
Vredestein uit Doetinchem stelt, evenals vorig jaar, de
jurywagen beschikbaar. Voor de geluidsinstallatie zorgt
de fa Aalbers uit Goor. De heer G. Lagerwey uit Win-
terswijk zal als speaker fungeren.
De jury is als volgt samengesteld: Kamprechter de heer
J. Kleisen uit Apeldoorn; wedstrijdkommissarissen zijn
J. v. d. Blankvoort en T. Ruitenbeek uit Apeldoorn en
R. Hoogkamp, Steenderen; kommissarissen J. Hekkei-
man, Steenderen en H. v. d. Breemen, Doetinchem; con-
sul van de KNWU in Gelderland is de heer C. van Elden
uit Arnhem.
De toegang tot deze wielerwedstrijd is gratis. Zij die pre-
mies voor de ronde van Vorden beschikbaar willen stel-
len, kunnen dit doen bij de jurywagen op het parcours
of nu reeds by de heer F. Mengerink, Insulindelaan 19
te Vorden.

VVV VORDEN GAAT FLINK VAN START

Onder leiding van haar voorzitter, de heer A. E. van
Arkel, werd in hotel „De Konijmenbult" dinsdagavond
de algemene ledenvergadering gehouden van VW Vor-
den.
De voorzitter deelde allereerst mede dat de heren Ba-
ron v. d. Borch en G. J. Schurink niet ter vergadering
aanwezig konden zijn, vervolgens werden de aanwezigen
en de pers een welkom toegeroepen.
De voorzitter deed de navolgende mededelingen:
De voetbrug over de Vordense Beek bij kasteel Vorden
en het bruggetje nabij het zomerhuis „Rietmuts" zal
inog voor het zomerseizoen van gemeentewege worden
hersteld. De W V-zitbank nabij „Bröcher" zal worden
verplaatst. Met het Waterschap van de Baakse Beek
zal de mogelijkheid worden besproken aan beide zijden
van de verbrede Veengoot in het Vordense bos langs
de kade een wandelpad voor het publiek open te stellen.
Tevens zullen, met goedvinden van het Waterschap,
hier enige zitbanken door de WV worden geplaatst.
Het bestuur heeft een aantal fietstochten in de gemeen-
te uitgezocht, deze zullen, me een aantal wandelingen,
in druk worden gevoegd bij de kleurenfolder van Vorden.
Jl. woensdagmiddag is de eerste achtkastelentocht ge-
houden met de Bond van Plattelandsvrouwen uit Warns-
veld. Het ledenaantal bedraagt 150. Het bestuur doet
een dringend beroep op de nieuwe ingezetenen van Vor-
den zich als lid van VVV op te geven.
Wegens pensionering van de heer D. Norde en het ver-
trek van de heer Bello, kunnen beide heren zich niet
meer belasten met de leiding van de avondwandelingen
in het zomerseizoen. Beide heren, die vele jaren geheel
belangeloos en met groot enthousiasme deze wande-
lingen hebben geleid, wordt door het bestuur grote dank
gebracht voor hun bemoeienissen in het belang van de
VW.
Het bestuur, aldus de voorzitter, prijst zich gelukkig de
heren Eckhardt en Offereins bereid te hebben gevonden
voortaan de leiding van deze avondwandelingen op zich
te willen nemen.
De megaphoon, het vorig jaar door de Vordense Winke-
liersvereniging aan de WV aangeboden, heeft het af-
gelopen seizoen haar nut bewezen. Liefst 1397 perso-
nen (t.w. 462 kinderen en 935 volwassenen) namen aan
de achtkasbelentocht deel, soms met groepen van 300
personen. Het aanbieden van een snee krentenbrood in
de rustpauze tijdens deze tocht, door de Vordense Win-
keliersvereniging, wordt door de deelnemers op hoge
prijs gesteld.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer G. W.
Eijerkamp, delen wij het volgende mede:
De VW Vorden heeft in het afgelopen jaar de vakantie-
gangers goed weten onder te brengen, dankzij de meer
beschikbare pensions. De zomerhuisjes evenals de kam-
poerboerderijen zn'n goed bezet geweest. De achtkas-
telentocht werd in september 1967 gemaakt door een,
50-tal doktoren per fiets. Op 18 augustus 1967 werd een
extra tocht gemaakt per rijwiel door de VW-direkteu-
ren uit Den Bosch, Delft, Winterswijk, Wijk aan Zee,
Rotterdam, Deventer, Hengelo (O.) en Arnhem. Even-
eens door de direkteuren van de provinciale VVV's uit
Drente, Utrecht alsmede door de streek WV-direkteu-
ren uit noordwest Brabant, VW Achterhoek en drs Smit
van de ANW.
Aan de avondwandelingen werd door 135 personen deel-
genomen. De tocht per jachtwagen door de heer W.
Bakker heeft menige vakantieganger in staat gesteld
die plekjes van Vorden te bekijken waar men normaal
niet met de auto kan komen.
De permanente tentoonstelling in het schildershuis
„Blaauboer" heeft zich in de afgelopen zomer eveneens
in een goede belangstelling mogen verheugen. Een bij-
zonder groot sukses Is de boerenbruiloft op de boerderij

„Het Schimmel" geworden dankzij het fraaie zomer-
weer. In de muziektent werden een viertal concerten ge-
geven t.w. door de GTW-harmonie uit Doetinchem, de
plaatselijke muziekverenigingen Concordia en Sursum
Corda. Het bestuur betreurde het dat hiervoor maar
weinig belangstelling bestond.
Het touwtrekken blijkt nog altijd een waar evenement
te zijn. De avondmarkt begint daarentegen in belang-
stelling af te nemen.
Het Vordense zwembad „In de Dennen" bleek een grote
trekpleister te zijn. Meer dan 110.000 bezoekers is hier-
van wel het bewijs, aldus spreker.
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd. De subsidie van
de gemeente te Vorden bedroeg het afgelopen jaar
ƒ 500,—.
De penningmeester, de heer H. Luth, kon een batig kas-
saldo mededelen. Aangezien de heer Luth zich niet weer
als penningmeester beschikbaar kon stellen, dankte de
voorzitter hem voor het akkurate beheer vanaf het jaar
1958. In zijn plaats zal de heer J. Bielderman het be-
heer van de kas op zich nemen. Tot leden van de kas-
kommissie voor 1968 werden benoemd de heren. Helmink
en G. Potman. De aftredende bestuursleden t.w. de he-
ren A. E. van Arkel, H. Emsbroek en G. J. Schurink,
werden herkozen.

Vaststelling zomerprogramma
Het zomerprogramma werd zonder hoofdelijke stemming
als volgt samengesteld:
Elke maandagavond te beginnen 24 juni a.s. (laatste
wandeling 26 augustus) avondwandelingen. Elke woens-
dagmiddag vanaf 19 juni tot en met 28 augustus de
achtkastelentocht (bij de plaatselijke rijwielhandelaren
Barink, Kuypers, Groot Enzerink en Tragter zijn rij-
wielen te huur). Zaterdag 22 juni Empo Wielerronde
1968 op het circuit De Enk aanvang 3 uur n.m. Don-
derdag 11 juli demonstratie folkloristische boerendans-
groep De Knupduukskes op de markt om 8 uur. Woens-
dag 17 juli touwtrekken op het terrein achter café De
Zon daarna gezellige markt en kermis op het markt-
plein. Donderdag 25 juü grote boerenbruiloft op de u-
niek gelegen boerderij Het Schimmel (de bruiloftstoet
vertrekt om 7.30 uur vanaf het gemeentehuis). Woens-
dag 31 juli finale touwtrekken bij café De Zon aanvang
7.30 uur waarna markt en kermis. Donderdag 8 au-
gustus optreden van De Knupduukskes op de markt om
8 uur. Zaterdag 17 augustus Achtkastelenevenement ge-
organiseerd door de VAMC De Graafschaprijders met
na afloop een achtkastelenbal en prijsuitreiking ( start
14 uur finish 18 uur). Zondag 18 augustus ochtendwan-
deling (aanvang 9.30 uur) onder deskundige leiding de
afstand is 5 tot 6 km met onderweg gezellig koffie-
drinken. Tevens om 14 uur oriënteringsrit volgens KN
MV-reglement 1968. Start en finish bij café Schoen-
aker op de Kranenburg. Lengte ca 50 km. Prijsuitreiking
ca 18 uur.
De zomertentoonstelling in het schildershuis Blaauboer
is van l juli tot l oktober geopend met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk) alle werkdagen van 10-17 uur en zon-
dags van 14-17 uur.
Het verwarmde zwembad I^W Dennen is in de maan-
den juni tot en met augustui^^jopend van 7 uur ' smor-
gens tot 's avonds 8 uur. Zondags van 2 tot 7 uur n.m.
By de rondvraag deelde de voorzitter nog mede dat aan
het bestuur van de Vereniging Rijwielpaden in de Gel-
derse Achterhoek (VRIGA) het verzoek is gericht om
over een lengte van 11 km j^rijwielpaden langs zand-
wegen in orde te willen maj^^
Verder werd naar voren gebrcrcht om op zondagen meer
aandacht aan de jeugd te willen besteden o.a. door ver-
gunning te verlenen tot dansen e.d.
Tevens werd met grote voldoening kennisgenomen van
de gelegenheid tot kamperen op het terrein van de heer
Pellenberg nabij het zwembad.
De voorzitter dankte aan het slot allen die tot het wel-
slagen van deze jaarvergadering hadden meegewerkt.

WORTfflffiUIW
WATERPOLO
FORSE NEDERLAAG VOOR VORDEN

Een niet voltallig Vorden I heeft het in de uitwedstrijd
tegen de IJsselmeeuwen niet kunnen bolwerken en ver-
loor kansloos met 13—1. Dit was de eerste maal dat
beide ploegen elkaar in kompetitieverband ontmoetten.
Tijdens de oefenwedstrijden enkele weken geleden in
het verwarmde bad te Vorden, kwamen de Vordenaren
er met 4—2 en 6—2 heel wat gunstiger af.
De Zutphenaren waren nu heer en meester en gaven
Vorden geen schijn van kans. Bij het einde van de eers-
te helft hadden de IJsselmeeuwen reeds een 5—l voor-
sprong door doelpunten van Schnoor (3 x), Helmsing
en Aalbers. Voor Vorden scoorde Holsbeke.
Schnoor, Lasonder en Winters voerden de score in de
tweede speelhelft tot 8—l op. In de derde speelhelft
werd éénmaal gescoord.
De laatste speelhelft leverde de thuisclub vier doel-
punten op door Schnoor (2 x), Aalbers en Helmsing,
zodat de eindstand 13—l werd bereikt. Vier Zutphense
doelpunten werden uit een straf worp gescoord.

UIT ZO'N GROTE KOLLEKTIE KIEST U
GEMAKKELIJK VOOR VADERDAG

herenschoenen
sandalen
muilen
lederwaren

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

FRAAIE ZEGE VAN VORDENSE DAMES OP DE
IJSSELMEEUWEN - VORDEN BOVENAAN

De dames van Vorden leverden dinsdagavond een uit-
stekende prestatie door in Zutphen een fraaie 7—3 over.
winning te behalen op de IJsselmeeuwen I. De Vordense
meisjes staan door dit resultaat nu ongeslagen bovenaan.
Reeds direkt na het beginsignaal had Vorden sukses;
uit een pass van Truus Oonk scoorde Jet Smit het eers-
te doelpunt O—1. De vreugde was evenwel van korte
duur, want bij de volgende Zutphense aanval bracht
mevrouw Helmsing op links de stand, via de paal, op
l—1. Het werd echter al spoedig duidelijk dat de Vor-
dense meisjes beslist de beste ploeg hadden. Uit een
snel door Ans Pelgrum genomen vrije worp scoorde Jet
Smit het tweede doelpunt. Even later zwom Jet Smit
zich op rechts prachtig vrfl om vervolgens de stand op
l—3 te brengen. Bij een Zutphense aanval kwam de bal
plotseling bij de linksvoor die doelvrouwe Gerda Helle-
wegen, kansloos liet 2—3. Met een prachtig afstands-
schot bracht Jet Smit de ruststand op 2—4.
In de weede helft ontstond een gelijkopgaande wedstrijd.
Bij Zutphen moest het gevaar veelal komen van mevr.
Helmsing die echter uitstekend door Ans Pelgrum werd
uitgeschakeld, terwijl de gehele Vordense verdediging
prima sloot. Uit een pass van mevrouw Velhorst bracht
Jet Smit de stand op 2—5. Bij tegenaanvallen van Zut-
phen trof mevrouw Helmsing tweemaal het houtwerk.
Even later vielen Ans Pelgrum en mevrouw Velhorst
te fel aan hetgeen een strafworp betekende die door
mevrouw Helmsing werd ingeschoten 3—6. Uit een goed
door Gerda Verstoep genomen corner scoorde Truus
Oonk het zesde doelpunt. Vlak voor tijd zwom Ans
Pelgrum snel naar voren, en scoorde beheerst het zeven-
de doelpunt. Vorden heeft nu 8 punten uit 4 wedstrijden.

DAMES H VAN VORDEN WONNEN

Het tweede zevental (dames) van Vorden behaalde dins-
dagavond in Voorst een verdiende O—2 zege op de Vogel
I. Voor de rust een gelijkopgaande wedstrijd waarbij
niet gedoelpunt werd. In de tweede helft zorgde Anja
Pardijs voor de Vordense doelpunten.

VORDENSE JEUGD WINT VAN BORCULO

Het jeugdzevental van de poloclub Vorden heeft in Bor-
culo een verdiende l—3 zege behaald op de jeugd van
Borculo. In de eerste helft ontstond een gelijkopgaande
strijd met wisselende kansen voor beide doelen. De be-
zoekers namen door een doelpunt van Bram van Zorge
bij de rust een O—l voorsprong. In de tweede helft
bracht de linksvoor van BZ & PC de stand op l—1. De
Vordense jongens lieten het hier echter niet bij zitten
en trokken fel ten aanval. Achterspeler Gerrit Wentink
scoorde l—2 waarna Appie Wentink de bezoekers defi-
nitief in veilige haven bracht l—3.

Voor vaderdag
GAZONHABKEN

GAZONSPROEIERS

HAUKJES EN KRABBERS

GRASPERKSCHEERDERS

SKIL BOORMACHINES

GEREEDSCHAPKISTEN

ASBAKKEN

KAARTENDOZEN

ROOKSTAND AARDS

ENZ. ENZ.

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - TWefoon 1261

GEEF VADER EENS EEN ECHTE

prisma kijker
model toerist reeds vanaf ƒ 53,— in
tas.

OOK EEN

foto- of filmcamera
IS EEN MOOI CADEAU

Foto Dolphijn
Telefoon 1313 — Vorden

ALLES
op tuin gebied bij 16 juni Vaderdag!

VERWEN VADER MET EEN

room boter lette r! f
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART16 JUNI
dé dag voor vader!

Wij hebben voor hem:

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

DASSEN, NIEUWSTE DESSINS

SOKKEN, IN CREPE EN WOL

PYAMA'S

ZAKDOEKEN

MODERN ONDERGOED
o.a. netgoed in fijn en grof

Van 14 t/m 28 juni wordt, in verband
met vakantie van mejuffrouw Kers-
ten, de leiding van de gezinsverzor-
ging waargenomen door

Mevr. Bosman 't Vaarwerk
/ij is 's morgens van half 9 tot half
10 telefonisch bereikbaar op 't Els-
hof 7 no. 1772

VERRAS VADER MET EEN

gasaansteker
OP VADERDAG

Grote kollektie in de bekende merken
POPPEL, MYLFLAM, KW, IMCO

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA

Gemeente Vorden

Premieregeling
woningverbetering
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat, met ingang van l juni jl., de tijdelijke ver-
ruiming van de premieregeling woningverbete-
ring en -splitsing voor de gemeente Vorden is
vervallen.

Dit houdt in dat de subsidiemogelijkheid voor
verbetering van agrarische bedrijfsgebouwen is
beëindigd.

Thans geldt weer de vroegere premieregeling,
waarbij alleen subsidie kan worden verleend voor
het verbeteren of splitsen van woningen.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt ten
gemeentehuize.

Vordeni, 12 juni 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
A. E. van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

VERRAS VADER EENS MET EEN

nieuwe fiets
of bromfiets
DAN HEEFT HIJ ECHT
VADERDAG

WIJ LEVEREN U UIT VOORRAAD

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 _ Vorden



VADERDAG

auto-, bromfiets- en
tiets accessoiresdag

ENORME SORTERING O.A.:

Gevarendriehoeken; pechlampen; sleepkabels; zitkus-
sens; rugsteuiien; bandenspanningsmeters; wasborstels;
sponzen; zemen; poetsmiddelen; benzinekannen; kinder-
zitjes; lampensets; verbanddozen; sleutelhangers; foto-
houders; sigarettenetuls; plaids; bloemvaasjes; wiel-

sierringen.

Helmen; brillen; spiegels; snelbinders; spatlappen; dub-
belzithoezen; enkele en dubbele tassen; kabelsloten;
zomerwanten en handschoenen; gereedschapsets; tank-
dekjes; beenschilden; koplampschermen.

Fa Kuypers
DORPSSTRAAT — TELEFOON 1393

Donderdag

Vrijdag en zaterdag
2.60
2.25
2.25

VAKKENSLAPPEN 500 GRAM

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

Voor de boterham
O.79
0.87
0.75
0.50

RAUWE HAM 100 GRAM

PEKELVLEES 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM

U WEET HET TOCH:

ELKE WOENSDAG GEHAKTDAG + DUBBEL ZEGELDAG

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Wie anderen overwint, is sterk.
Wie zichzelf overwint, is machtig.

Lao Tse

Bakkersvacantie
Vanaf a.s. maandag 17 juni tot en met maandag l juli
is gesloten

Bakkerij Voskamp
OPEN ZIJN DE BAKKERIJEN:

SCHTJPPERS Dorpsstraat en Burg. Galléestraat — SCHURINK Nieuw-
stad weer open a.s. dinsdag — KERKHOVEN Het Hoge — HOORNEN-
BORG Zutphenseweg — HARTMAN Ruurloseweg — SARINK Delden —
VAN ASSELT Linde.

De werkende bakkers bezorgen hun afnemers gewoon
door. Dus in uw buurt komt een bakker, mogelijk kunt
u uw brood bezorgd krijgen.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

Itr koffiemelk van 118 voor 98 et
10 procent

l pak Spar thee van 86 et voor 69 et — 10%
1 blik Spar kippesoep van 98 et voor 79 et — 10%
3 stukken Mars of Nuts 69 et

Bierglas gratis bij 4 fl. spar beugelbier
100 gram lever 69 et
150 gram snyworst 79 et
2 rol Spar beschuit deze week 65 et — 10%
2 pak zo-klaar pudding 75 et — 10%

14 en 15 juni:

500 gr. doorregen runderlappen 298 et
500 gr. magere runderlappen 398 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg — Telefoon 1281

huishoudelijke

HERSTELLINGSOORD

DECANIJE
Telefoon 1481

ZOEKT U EEN

origineel cadeau
voor vaderdag ?

KOM DAN EENS EEN KIJKJE
NEMEN IN ONZE ACCESSOIRE-
AFDELING

AUTO BOESVELD
Enkweg 7-9 — Telefoon 1329

GEEF VADER

een boek
Ruime sortering in
boeken en pockets, vulpennen, post-
papier, postmappen, enz.

Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK

Deze 100% flanellen la-
kens voor gezond sla-
pen, royale maten van
zware kwaliteit.

per stuk f 9,50

Helmink
Zutphenseweg - Vorclen

Bij ons vertrek naar Nflme-
gen op 20 juni a.s. groeten
wij allen die ons verblijf in
Vorden zo bijzonder prettig
maakten.

Fam. London

Malvert 26-24 Nijmegen
H. K. v. Gelreweg 21

Te koop: 65 are hooigras.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 15 juni. T. Hartman
D 39, Vorden

Aangeboden: Wegens
overkompleet, weinig ge-
bruikte bungalowtcnt.
Indeling: Ruim woonge-
deelte, apart slaapver-
trek (verwijderbaar),
keukenuitbouw, grote
voorluifel. Inlicht, na 19
uur (05735) 780

Vaderdag
Geef vader een

boek, pocketboek
of een ander nuttig geschenk

FIRMA HIETBRINK

Hebt u al kennis genomen
van onze uitgebreide
kollektie meubelen?

Zowel modern-klassiek als Oud Hol-
lands uit voorraad te leveren, dus . .
geen toonzaalprijzen.

GRAAG TONEN WIJ TT ON7K
KOLLEKTIE

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHbNSEWEG TEL.05752-1514

Komplete woninginrichting

Voor vader
een goede handmachine
van

Henk van Ark
Steunt de AVO-kollekte!

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

Henrl van Dorsten Feuilleton -No.21

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het Is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Geen mens in
onze samenleving, ook al noemt hij zich een atheïst, ontkomt aan
de doorwerking van de wet der Tien Geboden, uiteraard misschien
zonder het te willen erkennen. Maar de medaille heeft twee kanten,
Martin. Er is aan de ene kant gebrek aan geloof bij de Christenen,
ook bij mij. Er is aan de andere kant te veel ongeloof bij de ande-
ren, die zich buitenstaanders noemen, dus ook bij jou. Er zijn om-
standigheden geweest dat zelfs Jezus geen wonderen kon doen:
„vanwege hun ongeloof" staat er. Het valt me op dat jij je een
„buitenstaander" noemt, iemand die er niet werkelijk bij betrokken
wil zijn. Dan moet ik je zeggen: de vraag „waar is de macht over
de boze geesten?" valt als een boemerang ook op jou terug. In
Markus 9 :38 en 39 staat woordelijk het volgende: . . . Johannes
antwoordde hem en zei: Meester, we hebben er één de boze geesten
zien uitwerpen in Uw Naam, die ons niet volgt en wij hebben het
hem belet, omdat hij ons niet volgt." Maar Jezus zei: „Belet het
hem niet, want er is niemand die een kracht uitoefent in mijn naam
en kort daarop smadelijk over Mij zal kunnen spreken". De men-
sen, ook de Christenen, vooral zij, moeten in verdraagzaamheid
samenwerken om de wereld beter te maken. Maar de „buitenstaan-
ders" moeten daarbij niet met lege handen, d.w.z. alleen maar kri-
tisch, toekijken. Wat de macht over de ziekten aangaat, Spurgeon
heeft eens gezegd: „God is zuinig met Zijn energie". Ik weet het
niet, maar ik geloof dat het een kwestie is van kanalisering, ik
bedoel dit: de medische wetenschap was in de dagen van Jezus
nauwelijks aan de kinderschoenen toe, hinkte moeilijk op sandalen.

In de meeste gevallen was men aangewezen op het wonder. - dat
is nu niet meer zo, er is nu een medische wetenschap die geweldige
vorderingen maakt. De mensen worden steeds ouder . . ."
„Als ze niet toevallig door een bom worden getroffen," wierp Mar-
tin hem tegen, „of, als het machinegeweer dat op je gericht is, toe-
vallig weigert; of, als ze niet getroffen worden door de ziekte
waarvoor geen kruid schijnt te zijn gewassen, waar de wetenschap
machteloos tegenover staat, de ziekte die men nauwelijks bij de
naam durft te noemen . . ."

„Ik zei, de mensen worden steeds ouder, dank zij de medische we-
tenschap. Het is misschien zo dat er geen wonderen gebeuren als
ze niet strikt nodig zijn, als er nog andere mogelijkheden zijn, -
God is zuinig op Zijn energie. Maar ik weet, dat er juist ten aan-
zien van De Ziekte wier naam node wordt uitgesproken toch wel
wonderen gebeuren. In onze kring ken ik twee zogenaamde „hope-
loze gevallen." Een vrouw, een Christin, had een gezwel in de borst.
Op ons gebed is het gezwel dat zij herbergde „stil geworden". De
„ongecontroleerde groei der cellen" werd gestopt. Verspreiding via
de lymfatische kanalen vond klaarblijkelijk niet plaats. Er volgden
zeven jaren zonder pijn, zonder enig verder verval. Toen stierf ze
op 73-jarige leeftijd, aan influenza. Een oom van jou: 74 jaar. Zijn
dochter is arts. Men vertelde het aan haar: „Uw vader heeft kanker
aan de lever. Het is een kwestie van enkele weken. Het goud komt
er door. Hij is okergeel." Dat is nu vier jaar geleden. Intussen heeft
oom Gooitsen zich een nieuw huis gebouwd. De berkebomen, die
hij vier jaar geleden plantte, worden groot. Zij vertonen al wit aan
hun krachtige jonge stammen. Oom Gooitsen is nog altijd geel,
maar springlevend. Hij schrijft: „Aan mij is een wonder Gods ge-
schied. Het wonder herhaalt zich iedere dag, het wonder dat ik
leef". Er zal een dag komen dat de wetenschap De Ziekte overwint;
cle kanalisatie zal dan voor de mensheid heilzamer zijn dan de ge-
nade van het wonder dat niettemin aan de enkeling geschied. - .la,
de oorlog. Dat is een verschrikkelijk kwaad. Dat moet absoluut
worden tegengegaan. Er wordt geen onrecht mee goedgemaakt en
nu vooral de vernietiging zulke massale vormen aanneemt als in
onze tijd, is oorlog wellicht: onrecht in zichzelf! Ik kom nog weer
terug op „de wonderen in onze tijd". Ik weet, dat er ook in de kam-
pen wonderen van geloof en opofferingsgezindheid plaatsvinden:

onder de zweep van de slavendrijvers. Als na de hedendaagse mil-
joenenmoord op het volk van de .loden, dit volk zich ooit zou kun-
nen verzamelen en terugkeren naar het beloofde land, als „de/e
oude vijgeboom op welke zovele aanslagen zijn uitgevoerd, opnieuw
zou uitlopen" dan zal dat zeker een wonder van God zijn, een
„doorgaande openbaring van Gods wil" in de/e wereld, een ver-
vulling tevens, in jouw tijd."
„Theodor Herzl *) zou het zeker niet zien als een wonder, vader.
*) Stichter van het Zionisme, ijveraar voor een joodse staat in
Palestina.
„Wenn Ihr es wollt, ist es kein Marchen!" schreef hij."
„Nee. Dat weet ik. Hij was anti-godsdienstig, evenals veel andere
Joden. Maar „als het deksel van hun aangezicht wordt weggeno-
men" zullen zij de Man van Nazaretli aanvaarden als hun Verlos
ser. Dan zul je wonder op wonder Z I E N GEBEUREN, Martin.
Want het is en blijft Gods uitverkoren volk. Er staat in Zacharia
2 vers 8: „Die u (Israël) aanraakt, die raakt Zijn (God) oogappel
aan". Ik zeg je, Martin: werk er niet aan mee! Raak ze niet aan!
Keer je af van het fascistische systeem, dat ons naar de ondergang
voert."
„Ja, mij afkeren van de fascistische mythe, om er een andere mythe
voor in de plaats te nemen, namelijk de mythe dat de .loden Gods
uitverkoren volk zouden zijn? Ik geloof er niet in . . ."
Onverstoorbaar was z'n vader verder gegaan met te zeggen: „Ik
verzeker je dat Duitsland voor zijn Jodenvervolging verschrikkelijk
zal boeten. Misschien wordt het land door de geallieerden gevieren-
deeld, in stukken gehouwen tot tal van staatjen, zoals het vóór
Bismarck was. De industrie misschien ontmanteld, het land terug-
gebracht tot een agrarische staat, - ik weet het niet. Ik voorzie een
ramp, want dit weet ik: God laat niet met zich spotten. Als ik één
ding in m'n vrij lange leven heb gezien dan is het wel de waarheid
van dit gezegde: „Gods molens malen langzaam, maar zeker!"
Ineens had hij gevraagd: „Martin, ik vertrouw dat je toch wel eens
iets van Gods aanwezigheid aan mij hebt gemerkt? Wat zeg je
Martin?"

(wordt vervolgd)
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