
Donderdag 10 juli 1969
31e jaargang no. 15
Uitgave drukkerij Weevers v/h Woltern, Vonten
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

jjKerkdiens en

ZONDAG 13 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
8.30 uur eerwaarde heer M. C. W. Smit

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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 A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

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
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

Koninklijke onderscheiding
bij zuivelfabriek 'De Wiersse'

Geboren: Hendrika, dochter van J. W. Jansen en
H. Aübel.

Ondertrouwd: W. Groot Jebbink en J. Braakhekke.

Gehuwd: K. van der Kamp en J. F. Wolters; G.
B. ten Have en L. T. Eijkelkamp; D. J. Stokkink
en G. Ellenkamp.
Overleden: H. Bijenhof, echtgenote van G. Gos-
selink, 80 jaar.

Zie opruimingsadvertentie
„T SCHOENENHUIS"

Vordens Dameskoor
Dinsdagavond hield het Vordens Dameskoor haar
traditionele oriënteringsrit. De start was in de Bea-
trixlaan. De rit, die een lenge had van 18 km,
voerde de deelnemers langs de vele mooie plekjes
zodat naar hartelust van het natuurschoon kon wor-
den genoten. Er was in de rit een pauze verwerkt
bij welke gelegenheid de dames werden getrak-
teerd op limonade.
De finish was bij café Eskes waar de uitslag be-
kend werd gemaakt. De eerste prijs werd gewon-
nen door de dames Eskes en Schimmel; 2. A. Bes-
selink en F. Voos; de poedelprijs ging naar de da-
dames Van Til en Wolsing.
De voorzitster bracht hierna de kontroleurs dank
en wenste zij de dames vervolgens een prettige
vakantie toe. Zij 'hoopte allen weer te zien op 12
augustus. Hierna bleef men nog enige tijd gezellig
bijeen.

De heer S. Wentink uit Ruurlo herdacht het feit
dat hij 40 jaar in dienst was bij de coöperatieve
zuivelfabriek ,,De Wiersse" waarbij hij naast vele
geschenken de eremedalje in zilver ontving welke
hem door de burgemeester van Ruurlo werd opge-
speld.

Ter herdenking van dit feit waren de direktie, be-
stuur, kommissarissen, personeel en melkrijders met
hun echtgenotes in ,,'t Wapen van 't Medler" bij-
een gekomen. De heer Bannink, voorzitter van de
zuivelfabriek, heette de genodigden van harte wel-
kom en richtte zich hierbij speciaal tot burgemees-
ter De Beaufort en zijn echtgenote en tot de beide
ouders van het jubileumpaar.

Burgemeester De Beaufort, die als eerste de heer
Wentink als ingezetene van zijn gemeente, toe-
sprak, was aangenaam verrast dit feest in intieme
kring te mogen meemaken, vooral omdat de familie
Wentink voor hem geen onbekenden zijn. Spreker
betrok ook mevrouw Wentink in deze hulde want
zonder haar was het voor de jubilaris onmogelijk
geweest om zich zo stipt en getrouw aan zijn taak
te wijden.

De burgemeester maakte hierna bekend dat het
H.M. de koningin had behaagd om de heer S.
Wentink bij koninklijk besluit te onderscheiden met
de ere-medalje in zilver verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Mevrouw Wentink werd met een
bloemstuk vereerd.

Voorzitter Bannink belichtte de grote verdiensten

van de jubilaris en wees er op dat het voor iemand
die pas 55 jaar oud is en nu al kan bogen op een
40-jarig jubileum, wel een bijzonder jubileum is.
Tijdens zijn dienstverband vond er achtmaal een
direktiewlsseling plaats, waardoor de heer Wen-
tink zich steeds opnieuw moest instellen en aan-
passen; hij wist in goed samenspel zijn werk in de
fabriek en op kantoor te volbrengen, waarvoor spre-
ker hem hartelijk dankte. Namens het bestuur van
de zuivelfabriek bood hij vervolgens een draagme-
dalje aan, terwijl hij namens de Koninklijke Ne-
derlandse Zuivelbond de zilveren medalje voor 40-
jarige trouwe dienst mocht overhandigen. Namens
het bestuur en direktie bood de voorzitter tenslot-
te als blijk van waardering en dank een enveloppe
met inhoud aan. Mevrouw Wentink ontving een
fraaie bloemenmand.

Tot slot sprak de heer Van Bruggen als direkteur
zijn gelukwensen uit aan het adres van jubilaris en
echtgenote. Dat de heer Wentink een grote plichts-
betrachting had bleek o.m. doordat hij in al die
jaren slechts anderhalve dag had verzuimd wegens
ziekte, terwijl hij praktisch nog geen minuut te
laat was. De heer Van Bruggen bood hierna het
geschenk van het personeel en de gezamenlijke
melkrijders aan, een fraaie zonnewijzer voor de
tuinliefhebber Wentink.

De jubilaris dankte alle sprekers hartelijk voor de
sympathieke woorden en de cadeaus. Hij was blij
verrast geweest en had dit zeker niet verwacht.
Allen bleven nog enige tijd gezellig bijeen.

De Vest Naarden wint waterpolotoernooi
Zaterdagavond werd in het zwembad ,,In de Den-
nen" te Vorden een waterpolotoernooi gehouden
voor herenteams. Behalv^Bie organiserende vereni-
ging had de heer VerstWp voor dit toernooi uit-
genodigd: De Ysselmeeuwen uit Zutphen; NZC
uit Neede en De Vest uit Naarden. Het werd een
spannend toernooi waarbij door de teams met volle
inzet werd gespeeld. Evenals vorig jaar werd ook
nu De Vest uit Naarde^fcvinnaar.A

In de eerste wedstrijd tussen Vorden en de Ys-
selmeeuwen werd door beide ploegen fel gespeeld,
hetgeen moge blijken uit het feit dat van de 5 doel-
punten er vier tot stand kwamen uit strafworpen.
In het begin een wisselende strijd met verschillen-
de mogelijkheden voor beide ploegen. Na vijf minu-
ten kreeg Zuphen een strafworp toegewezen toen
Eggink een overtreding beging tegen Helmsing (de
beste man bij de Ysselmeeuwen). De toegekende
strafworp werd door Helmsing zelf in een doel-
punt omgezet 0-1. Vorden kreeg hierna enkele
goede kansen doch Boers in het Zutphendoel weer-
de zich voortreffelijk o.a. schoten van Verstoep
en Oudsen. Vlak voor het verstrijken van de eers-
te helft was hij evenwel kansloos toen Holsbeke
uit een vrije worp van Verstoep onhoudbaar raak
schoot 1-1.
De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld, waarbij
de teams niets voor elkaar onder deden. Elbrink
slaagde er in om de dikwijls hard schietende Aal-
bers vrijwel uit te schakelen. Bij een doorbraak van
de Ysselmeeuwen kon doelman Velhorst nog juist
de bal bemachtigen voordat Helmsing zou scoren.
Brandenbarg beging evenwel een overtreding tegen
de Zutphenaar hetgeen opnieuw een strafworp be-
tekende. Door Helmsing werd het zodoende 1-2.
Ook het derde Zutphense doelpunt werd door
Helmsing gescoord uit een strafworp, terwijl Eg-
gink vlak voor tijd eveneens uit een strafworp de
eindstand op 2-3 bepaalde.

De wedstrijd die hierna gespeeld werd tussen Vor-
den en NZC was eveneens spannend. De Needse
aanvallers wisten zich goede kansen te scheppen,
doch de meeste ballen gingen over of naast terwijl
paal en lat de thuisclub ook een paar maal te hulp
kwam. Bij de rust was 'de stand 0-0.
Nadat in de tweede helft Verstoep rakelings had
övergeschoten, werd het 0-1 toen Tijdink profi-
teerde van een dekkingsfout in de Vordenverdedi-
ging. Doordat de Vordenvoorhoede verzuimde tij-
dig terug te komen, waardoor er steeds een Neede-
speler vrij alg, werd het vlak voor tijd op verdien-
de wijze 0-2 door De Rijke. Dit was ook de eind-
stand.

Tegen de Vest waren de Needse spelers niet op-
gewassen. Toch nam NZC met 1-0 de leiding toen
de Naardendoelman zich verkeek op een afstands-
schot van Snijder. De rollen werden toen snel
omgedraaid en toonde de Vest zich duidelijk de
betere ploeg. Dit resulteerde bij de rust in een 3-1
voorsprong.
In de tweede helft beperkte Naarden zich hoofd-
zakelijk tot verdedigen hetgeen hen bekwaam af-
ging. Bij een tegenaanval werd het uiteindelijk 4-1
voor de Vest.

De Ysselmeeuwen boden tegen de Vest betere te-
genstand. Er ontstond een gelijkopgaande strijd,
waarbij opnieuw Boers in het Zutphendoel zich
onderscheidde. De Vest kwam op gelukkige wijze
aan een 1-0 voorsprong toen een schot door één
der Zutphenspelers van richting werd veranderd,
waardoor Boers uit positie was. Helmsing zorgde
er voor dat de rust met gelijke stand 1-1 inging.

In de tweede helft ontsnapte het Zutphendoel een
paar maal aan doorboring. Ook de Naardendoel-
man had geluk toen ^^crs rakelings over knalde.
Een minuut voor tijd SWcte doelman Boers geheel
onnodig de Naardenmidvoor onder water hetgeen
een s t rafworp betekende waardoor de eindstand
2-1 voor de Vest werd.

Tegen NZC nam de j^|elmeeuwen in de volgen-
de wedstrijd al snel eeH^O voorsprong toen Helm-
sing uit een vrije worp raak schoot. De aanvallen
van NZC waren niet van gevaar ontbloot. De
Zutphendefensie moest ten koste van verschillen-
de overtredingen de NZC-voorhoede het scoren
beletten. Toch werd het 1-1 toen er een te grove
overtreding gemaakt werd. De strafworp werd door
Kuiper benut. Doordat de NZC-keeper te ver uit
zijn doel was, gelukte het Helmsing om met een
fraaie boogbal de stand op 2-1 te brengen. Nadat
aan de andere kant Timmermans tegen de lat had
geschoten gelukte het hem even later met een
achterwaartse omhaal er 2-2 van te maken. Het
was wederom Helmsing die zijn ploeg uit een straf-
worp de leiding gaf 3-2. Vlak voor tijd stopte
Boers een hard schot van Timmermans. De te-
rugspringende bal werd echter heel lakoniek door
De Rijke over de keeper in het doel geplaatst zodat
het einde van deze wedstrijd aanbrak met de stand
3-3.

In de laatste wedstrijd bood Vorden voor de rust
goede tegenstand tegen de Vest. Voor beide ploe-
gen waren er kansen. Verstoep en Oudsen schoten
tegen de keeper op, hetgeen ook de aanvallers van
de Vest een paar maal overkwam. Bij de rust was
de stand nog 0-0.

In de tweede helft werd een hard schot van Ver-
stoep (die vroeger in de Vest heeft gespeeld) tot
corner verwerkt. Uit een vrije worp namen de be-
zoekers halverwege de tweede helft een verdiende
0-1 voorsprong. Te ver opdringen werd de thuis-
club even later noodlottig. De vrijliggende links-
voor maakte er 0-2 van terwijl dezelfde speler vlak
voor tijd de eindstand met een fraaie boogbal op
0-3 bracht.

De eindstand werd: 1. De Vest (Naarden); 2. De
Ysselmeeuwen (Zutphen); 3. NZC (Neede); 4.
Vorden. Na afloop bracht de heer Beek badmees-
ter Verstoep hartelijk dank voor de organisatie van
dit toernooi, terwijl de scheidsrechters t.w. de heren
Aalbers, Koopman, Verstoep, dank werd gezegd.
De aanvoerders van de verschillende ploegen moch-
ten hierna uit handen van de heer Beek de prijzen
in ontvangst nemen.

VVV-aktiviteiten
Donderdagavond 10 juli zal de boerendansgroep
,,De Knupduukskes" een demonstratie geven op
het marktplein. De aanvang is om 8 uur 's avonds.

Overigens zullen „De Knupduukskes" deuze zomer
nog een paar avonden in aktie komen om de va-
kantiegangers te amuseren. Zo bv. op dinsdag 29
juli wanneer er bij de boerderij „Het Schimmel"
een grote boerenbruiloft zal worden gehouden.
Op donderdag 14 augustus wederom een demon-
stratie op het marktplein.

Opbrengst kollekte
De kollekte ten bate van de AVO heeft opgebracht
f 702,20.

Jong Gelre
Zaterdagmiddag om half een kwamen 34 personen
uit het noorden van Noord-Holland naar Vorden
voor de weekenduitwisseling.
Na de begroeting bij ,,'t Wapen van Vorden"
werd de gasten verteld bij wie ze onderdak kre-
gen waarna hun logementen werden bezichtigd.
Om twee uur waren allen aanwezig op het markt-
plein voor een fietstocht langs den Bramel, Wil-
denborch en het Medler. 's Avonds was er een sok-
kenbal bij ,,'t Wapen van Vorden" waar het er
gezellig naar toe ging.

De zondagochtend was om uit te slapen en bij el-
kaar koffie te drinken. 'sMiddags werd er een
oriënteringsrit gehouden vanaf café ,,'t Wapen van
't Medler" door de bossen van het Medler en de
Wiersse. De eerste prijs werd gewonnen door de
groep Eriks, tweede werd de groep Lenselink en
derde de groep Kornegoor. De poedelprijs werd ge-
wonnen door de groep Berenpas,
's Avonds werd bij ,,'t Wapen van 't Medler" af-
scheid genomen. Er kan op een gezellige en sukses-
vol weekend worden teruggezien.

Zie opruimingsadvertentie
„'T SCHOENENHUIS"

Jeugd van Sparta op kamp
Door de KNGV wordt er elk jaar in Beekbergen
een kampweek georganiseerd. De Vordense gym-
nastiekvereniging Sparta is hier vorig jaar reeds
naar toe geweest en dat is zo goed bevallen dat
men de afgelopen week opnieuw in Beekberger!
heeft doorgebracht.
De groep van Sparta bestond uit 31 kinderen in de
leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. In totaal waren
er in Beekbergen 680 kinderen met 70 man leiding.
De jeugd heeft zich kostelijk vermaakt. Er werden
veel spelletjes gedaan. Voorts werd er een bezoek
gebracht aan Burgers Dierenpark. In Loenen werd
gezwommen, kortom er was elke dag iets anders
voor de jeugd uitgedacht. Moe maar voldaan
kwam het gezelschap weer terug in Vorden.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Achtkastelentocht
De Achtkastelentocht begint bij de vakantiegan-
gers steeds meer in trek te komen. Onder leiding
van burgemeester A. E. van Arkel namen er woens-
dagmiddag 151 personen aan deel. Er waren er
bij die zelfs voor de derde keer aan deze tocht
langs de kastelen van Vorden deelnamen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer H. Smeenk slaagde te
Den Haag voor het diploma verwarmingstechnikus
van de Algemene Vereniging voor Verwarmings-
en Luchtbëhandelingsindustrie.
Aan de kweekschool tot opleiding van kleuterleid-
sters te Arnhem behaalde onze plaatsgenote me-
juffrouw M. Denkers het diploma Kleuterleidster
A.

Buurtver. ,,Julianalaan"
Op zaterdag 28 juni gingen de kinderen van de
buurtvereniging met 5 auto's, beschikbaar gesteld
door leden, naar de kinderboerderij „Malkenscho-
ten" te Beekbergen.

Daar werd genoten van de diverse attrakties en
traktaties. Op de terugweg bezochten ze de water-
val te Loenen. Ook dit bezoek viel zeer in de smaak.
Hier werd volop genoten in het bos waar tennis
en voetbal werd gespeeld. Na diverse versnaperin-
gen te hebben genoten werd de terugreis aanvaard.

Na aankomst in Vorden werden de laatste trakta-
ties uitgedeeld waarna ieder voldaan naar huis
toog.

,,De Snoekbaars"
Tijdens de tweede onderlinge wedstrijd hebben de
hengelaars van de Vordense visvereniging „De
Snoekbaars" meer sukses gehad dan bij hun eerste
wedstrijd toen niets werd gevangen. Ditmaal wer-
den er 76 stuks uit de Beek opgevist. In totaal na-
men 45 personen aan deze wedstrijd deel. Het to-
taal aantal centimeters gevangen vis bedroeg 1294.

De heer Krauts ving 9 stuks (159 cm); 2. H. Boes-
veld 8 stuks (127 cm) ; 3. H. Golstein 7 stuks (118
cm); 4. J. Sessink 5 stuks (87 cm); 5. M. Pardijs
5 stuks (81 cm). Onder de deelnemers bevonden
zich drie dames. De eerstvolgende wedstrijd vindt
plaats op 26 juli eveneens in de Beek.



SUPERMARKT

* Gratis
* droogdoek

* Bij voordeelpak ALL

HARING IN

TOM.SAUS

79

8 Kreyenbroek

ROOMBO-

TERPUNTEN

129

Pot

PINDA-

KAAS

89

Pak a 9 stuks

SPRITS-

RINGEN

75

UPDRANK

2 flessen voor

89

Golden Wonder

CHIPS

5 BEKERS

jaffa drink
NU 1.50

24 FLESSEN

bavaria pils
5.95

Jonker Fris

nieuwe oogst
AARDBEIEN-

JAM

98

De Ruyter

VRUCHTEN
HAGEL

400 gram

89

Red Band

FIGUUR-
SCHUIM

2 zakjes

89

PAPIEREN
ZAK-

DOEKJES

nu per pakje

89

Pak

SJOKOS

nu

89

2 ROLLEN

BESCHUIT
VOOR

s

3 HALVE BLIKKEN

groente-
conserven

DOPPERS - SPINAZIE
SPERZIEBONEN

SAMEN

15O

HEEL BLIK
HALVE

abrikozen
SCHIJFJES

perziken
VAN 169 NU

139
SARDINES

IN OLIE

2 blikjes

79

APPELMOES

2 driekwart potten

voor maar

160

Komplete

BADMINTONSET

van 595 nu

395

PANKY
WAFELS

van 89 voor

79

FLES AZET

druiven-
sap

ROOD OF WIT

VAKANTIE PAKKET
2 ROLLEN

2 ROLLEN pepermunt
2 ROLLEN gevuld fruit

SAMEN VAN 142 NU 1.19

lUt de
HAMBURGERS

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

MALSE BIEFLAPPEN

RUNDERLAPPEN

RUNDERSTAART

250 gram

500 gram

500 gram

98
98
178
218

148
l NE VL ESWAREN

BOERENMI FWORST

PAL ING WORST

GEKOOK1 MAGER SPEK

HAAGSE LEVERWORST

150 gram 98

150 gram 79

150 gram 98

150 gram 65

ea (.luit
BANANEN

BLOEMKOOL

CHAMPIGNONS

PANKLARE RODE KOOL

RODE BESSEN

kg 89
per stuk 85

200 gram 95

500 gram 39

500 gram 79

IEDERE DAG VERSE AANVOER VAN

DRUIVEN, PRUIMEN, PERZIKEN

DR. OETKER

ijspoeder
ZAKJE 78

VICTORIA

flamenco wafels
PAKJE 79

SAMEN 1.39
2 bl. soepgroente

49nu

CALIFORNISCHE

truitcocktail
Lïterblik

198

JAMPOTTEN

knakworst
8 stuks

1O8



Voor de vele bloemen en
cadeaus, ontvangen bij
ons huwelijk, zeggen wij
onze hartelijke dank.

D. Stokkink
D. Stokkink-

Ellenkamp
Vorden, juli 1969
Prins Bernhardweg 6

Voor de vele blijken van
belangstelling in welke
vorm dan ook, ter gele-
genheid van ons 25-jarig
huwelijk, zeggen wij u
hartelijk dank.

A. J. Zeevalkink
M. W. Zeevalkink-

Jansen
Vorden, juli 1969

Te koop: Boerenkool-
planten. K. Hoetink
Het Hoge 9, Vorden

Autospuitbussen

honderden kleuren

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

MERKBENZINE
Tegen vrije prij-
zen plus gratis
Hoefijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

Te koop: 1-roedige zaad-
berg. B. Toonk, Bonen-
kamp E 43 Vorden

Te koop: Konijnen. Hum-
melink B 75 Vorden

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Woning r uil
Wij hebben woning met
4 slaapkamers zonder
centrale verwarming.
Wij willen gaarne een
woning met centrale ver-
warming. Inlichtingen
bureau Contact

KETTLER
SCHOMMELS

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

G. Weulen-Kranenbarg

Te koop:Jonge konijnen.
Harmsen ,,'t Schimmel"

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Kleuterleidster zoekt: on-
gemeubileerde woonruim-
te per l sept. liefst met
kookgelegenheid.
Brieven aan: Mej. P. G.
Blaauw, Oosterweg 13,
Den Andel post Warf-
fum.

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

OEBR. YVILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Mahonie linnenkasten
af gelakt 100 cm breed

hang-leg

nu slechts f 120,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

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

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

ALUMINIUM LADDERS
A Vervaardigd van hoogwaardig aluminium

^ Lange levensduur

& Geen onderhoud en reparatie

-fr Corrosie uitgesloten

^ Uiterst licht gewicht

r̂ Probleemloze opslag, kan buiten
opgeslagen worden

VEILIG HANDIG EN EKONOMISCH

DIREKT UIT VOORRAAD

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 Telefoon 05752-1523

\ W1LLEM GROOT JEBBINK
s > en

JENNEKEN BRAAKHEKKE

hebben de eer u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
18 juli om H.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Veldslagweg B 7 a
juli 1969

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Zowel voor de persoonlijke belangstelling
alsmede de vele cadeaus, bloemen enz. welke
wij tijdens de opening van onze nieuwe win-
kel mochten ontvangen, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg

juli 1969

Keune
METAALWAREN - VORDEN

Vraagt:

draaier-
onderhoudsmonteur
chauffeur monteur
aankomende
lassers
plaatwerkers

Aanmelden Nijvcrhcidsweg 4, Vorden

Vakantie herensalon

VAN 14 JULI TOT EN MET

DONDERDAG 24 JULI

Kapsalon BEERNING
Raadhuisstraat

Heden ging onverwacht van ons heen mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

HEINTJE BIJENHOF
echtgenote van G. Gosselink

in de ouderdom van 80 jaar.

Psalm 68: 10 berijmd

G. Gosselink
J. J. Smit-Gosselink
F. A. Smit
J. H. Oonk-Gosselink
J. H. Oonk
H. E. Gosselink
W. Gosselink-Wesselink
G. Gosselink
F. W. Gosselink-Hogeweij
klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 5 jul i 1969
Raadhuisstraat 27

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag
9 juli op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

S1MCA1000
Vier deuren. Lage prijs. Goedkoop in onderhoud
Verbeterde, uitmuntende wegiigging. Blijvend hoge
inruilwaarde.
Nu ook in 'Spécial' uitvoering met top van
145 km. Belt u ons voor een proefrit.

Coupons

Coupons
* OVERGORDIJNSTOFFEN

* VITRAGES

* VINYL OP VILT

* VLOERZEIL

Vele kleuren en dessins en ...

FANTASTISCH VOORDEEL

PER METER

U vindt voordeel bij

Onderlinge Brandwaarborg
Mij Vorden
Kantoor J. H. te Paske, Almenseweg 27

Wij zijn met vakantie
12 tot en met 26 juli

Voor dringende zaken kunt u zich wenden
tot de voorzitter, de heer

G. W. WINKEL
C 95 Vorden, telefoon 1245

TE KOOP:

SIMCA 1000 1964
SIMCA 1000 automaat 1967
SIMCA 1500 1966
SIMCA 1501 1967
FORT CORTINA 1965
OPEL RECORD 1700 1964
VOLVO 1965
SAAB 96 1962

GARAGE
G. VAN AALDEREN
Lochem - Telefoon 1230

Automobielbedrij f
A. G. TRAGTER

Zutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

KERMIS HENGELO GLD

VRIJDAGAVOND 11 JULI

STEMMINGS-
MUZIEK

ZATERDAGAVOND 12 JULI

DANSEN

Zaal Langeler
Orkest: PERRY COMO

Zaal Concordia
Orkest: „THE MOODCHERS"

Zaal Leemreis
Orkest: „THE RYTHME
PLAYERS"

Zaal Mïchels
Orkest: ?

een mooie, stevige en smakelijke
korrel voor biggen bij de zeug. Met deze 'speciale1 korrel krijgen
ze zonder meer wat ze nodig hebben. En wat U ook interesseert:
ongestoorde, snelle groei
en homogene tomen. W^^^OKÊO^H^P^ f* f int
WESSANEN ontwikkelde f fy> J ̂ «J*^^ Q \Q "i
deze 'speciale' korrel ....

Verkrijgbaar bij: f

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

WESSANEN WORMERVEER

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

Mevr. v. d. Berg-v. Saparoa
vraagt:

HULP
twee ochtenden per week tot half
augustus

„Deurnink" C 106 ~ Telefoon 1607

urn
ƒ. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

STRAND- EN
WINDSCHERMEN

met metalen stokken.

In effen kleuren of met mooie
dessins bedrukt tentdoek

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



V.a. donderdag 17 t.m. zaterdag 26 juli

is bij ons grote

seizoe
OPRUIMI
BANKSTELLEN

vanaf

PASSENDE TAFELS
DIV. AANBIEDINGEN

STALEN SLAAPKAMERS

2-PERSOONS

MET 2 STOELEN 149. fO

KOMPLETE
HOUTEN SLAAPKAMERS

MET 3-DEURS KAST
vanaf

ZEER VEEL COUPONS EN RESTANTEN VOOR SPOTPRIJS !

KOMPLETE EETHOEK

TAFEL plus 4 STOELEN

vanaf

vanaf 69.-
DIVERSE TAFELKLEDEN

HALVE PRIJS

100% WOLLEN DEKENS

A v*a+ 39.- 49*- enz*

ZIE VERDER ONZE GROTE KOLLEKTIE MEUBELEN MET VELE KNAL

KOOPJES De door u gekochte meubelen bewaren wij desgewenst gratis

c/ofe kierin ongekende kcopjeó!

PULLOVERS

ROKKEN

VESTEN

vanaf 2,98

vanaf 4,98

vanaf 3,98

CREPE SOKJES 0,89

NYLON DUSTERS vanaf 5,95

NACHTHEMDEN vanaf 3,98

PYAMA'S ZEER VEEL KOOPJES

2-PERSOONS

GRASLINNEN LAKENS

1-PERSOONS

GRASLINNEN LAKENS

SLOPEN

9,95

7,98

vanaf 2,98

BELOFAST

MEISJESBLOUSES

TERLENKA

KINDERJURKJES

POPELIN

KINDERJURKJES

5,95

14,98

vanaf 6,95

1-PERSOONS DEKENS 19,95

2-PERSOONS DEKENS 21,95

MOOIE MOLTONS vanaf 5,95

JONGENSOVERHEMDEN
vanaf 3,98

VELE RESTANTEN

OVERHEMDEN EN WEEKENDERS

Zie onze etalages Zutphenseweg 14 en 16

UW ZAAK

VOOR

WONING-

INRICHTING

EN TEXTIEL

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WAAR U
ÖOÜWSLT WONEN
INFORMEER
EEKST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7'/2%-
Vraag prospectus.

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

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

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

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

m
Bouwfonds

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Starinprstraat P

Telefoon 1306

VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLEVK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug: klaar

Dorpsstraat 4 „ Tel. 1342

ZONWERING
Aluminium
jalouziën

5 jaar schriftelijke
garantie

Levertijd plm. l week

Zeer voordelig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Voor goede
rywielreparatle naar:

IUJWIELBEDRIJF
TRAGTEB

Pedicure
steunzolen

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Beton- en uitgewas-
sen betontegels

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Gevraagd:
Vakman timmerman-
metselaar
voor nieuwbouw en
onderhoud.
Zelfstandige werk-
kring.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 7 tot en met 21 juli a.s.

Horloger - Optiek

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEQ 15-VORDEN-TELEFOON 1505

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Donderdag 10 juli
Demonstratie folklorisische boerendans-
groep „De Knupduukskes" op de markt
aanvang 8 uur.

Zaterdag 19 en zondag 20 juli
Achtkastelenevenement georganiseerd
door de VAMC „De Graafschaprijders"

Elke maandagavond
Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomertentoonstelling schitdershuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
H.00-17.00 uur.

Zwembad ,,ln de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van H.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat VW siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

PROFITEREN HEREN
Herengarnituur nu f. 1.05 voordeliger.
Ribtricot herengarnituur van 100%
edelkatoen blijft ook na vaak was-
sen perfect van pasvorm en sluiting.
Singlet in de maten 5-6-7 - 2.50
slip (5-6-7) 2.50 Q QC
MAAR samen voor f.

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

DE HERENSALON IS WEGENS
VAKANTIE

GESLOTEN
van 14 tot en met 28 juli a.s.

KAPSALON HEERSINK
Telefoon 1215



Donderdag 10 juli 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 14

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

EEN DOOR ONGEDIERTE GETROFFEN
VAKANTIEGEZIN TE VORDEN
Op 28 juni 1969 nam ik met mijn gezin, man vrouw
en 2 dochters van 11 en 16 jaar, mijn intrek voor
H dagen vakantie in een zomerhuisje (omgebouwd
kippenhok) bij A. Bruggeman C 90 te Vorden.
Dat huisje was volgens de folder van warm en koud
stromend water voorzien. In geen van de in totaal
5 huisjes is stromend koud noch warm water aan-
wezig. Er is een kraan op het middenveld ca 50 m
van het huisje verwijderd daar kun je dan flodde-
ren met 15 mensen.

Na afwezigheid van 2 dagen kwamen wij in ons
huisje terug, rekultaat vol met luizen. Ik heb toen
Bruggeman er bij gehaald en deze moest na veel
tegenspraak erkennen dat er ongedierte in zat. Wij
hebben toen al onze spullen er uit gehaald en het
nodige gereinigd. In overleg hebben we toen een
ander huisje toegewezen gekregen.
De volgende dag (donderdag) was het prachtig
weer voor een fietstocht. Wij wilden onze kleren
meenemen en daar bleek alles onder de muurverf
te zitten daar er geen kast aanwezig was om je
kleren in te hangen. Ik heb weer Bruggeman er bij
gehaald. Deze kon niet anders dan erkennen dat
het van de muren kwam. Ik heb toen voorgesteld
voor een tegemoetkoming in de schade die wij door
dit alles hadden, waarop Bruggeman antwoordde:
„Dan ga je er maar uit".

Omdat ik de huur van 2 weken vooruit had betaald
f 120,- per week dus ƒ 240,-, stond ik machteloos.
Ik heb mij toen in verbinding gesteld met de plaat-
selijke VVV en met medewerking daarvan kreeg
ik kontakt met de familie Schut Graaf van Limburg
Stirumstraat die dit geval zeer betreurde en ons
gastvrijheid gaf waarvoor wij erg dankbaar zijn.
Onze kleren en de dekens hebben wij opgestuurd
naar Amsterdam voor reiniging wat voor mij weer
extra kosten meebrengt en de helft van de vakantie
verknoeit. Alles door een keiharde onmenselijke
kippenboer aangedaan.

Ik hoop dan ook dat de plaatslijke autoriteiten voor
deze prachtige bosrijke omgeving en prachtige na-
tuur zich zullen bezig houden een onderzoek in te
stellen naar deze kippenhokken.

Een gedupeerd vakantiegezin.

Hoogachtend,
Fam. Ottens Amsterdam
Camperfoeliweg 4

Waterpolo

Vordense dames leden verlies
De dames van Vorden, uitkomend met drie inval-?
Iers, heeft weinig plezier beleefd van het uitstapje
naar Zutphen. Tegen de dames van de Yssel-j
meeuwen werd nl. een kansloze 8-0 nederlaag ge-r
leden.

De strijd had een ongekend fel karakter en de|
grenzen van sportiviteit werden dikwijls door deSj
thuisclub overschreden. Onbegrijpelijk want de
Zutphense dames zagen praktisch ieder schot op]
het Vordendoel in een doelpunt omgezet. Bij de]
rust was de stand reeds 4-0. Mevrouw Helmsing
had in de Zutphenoverwinning een zeer groot aan-
deel.

Heren II van Vorden verloren
De heren II van Vorden hebben in de uitwedstrijd
tegen BZZ II uit Zwolle genoegen moeten nemen
met een 3-1 nederlaag.
In het water deden beide ploegen weinig voor el-
kaar onder. Bij de Vordenaren was het onderdeel
schieten deze avond niet al te best verzorgd. Men
kreeg verschillende goede kansen. Holsbeke en
Wentink troffen niet minder dan zesmaal paal en
lat in deze ontmoeting. Bij de rust hadden de Zwol-
lenaren de leiding met 2-0. Toen in de tweede helft
Wentink de achterstand tot 2-1 verkleinde, leek
een gelijkspel binnen het bereik. Een dekkingsfout
in de Vordendefensie leidde aan de andere kant
evenwel tot 3-1.

^

Nederlaag voor Vordense jeugd
De jeugdploeg van Vorden heeft deze zomer blijk-
baar een abonnement op het verliezen van wedstrij-
den met één doelpunt verschil. Evenals bij de
eerste ontmoeting tegen AZC (Apeldoorn) werd
het ook nu een 3-2 nederlaag.
Beide ploegen deden niet veel voor elkaar onder,
hoewel de Apeldoornse jongens iets meer routine
aan de dag legden. De Vordense doelpunten wer-
den gescoord door Wentink.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

10 juli Demonstratie boerendansgroep
„De Knupduukskes". Bij slecht
weer in de zaal van hotel Bakker

H juli Sociëteit voor gepensioneerden in
café-restaurant ,,De Zon"

21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

29 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Oranjefeest Wildenborch

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

Vorden naar polotoernooi

Het eerste dameszevental en het eerste herenze-
vental van de zwemclub Vorden zullen deelnemen
aan een tweedaags waterpolotoernooi dat zaterdag
12 en zondag 13 juli in Winterswijk zal worden ge-
houden.

De dames van Vorden zijn ingedeeld in afdeling
D3 tesamen met Nautilus (Terborg); Ysselmeeu-
wen (Zutphen) ; Zegenwerp (St. Michielsgestel);
NZC (Neede); WWV (Winterswijk).

De heren van Vorden krijgen het ook lang niet
gemakkelijk. Zij zijn ingedeeld bij Ysselmeeuwen
; Zegenwerp; Nautilus; BZ 6 PC (Borculo) en
WWV.

Nederlaag voor Vordense dames
De dames van Vorden hebben maandagavond in
Neede tegen NZC een flinke 6-2 nederlaag gele-
den. De thuisclub was over alle linies de betere
ploeg. Tegen de verhouding in namen de Vordense
dames met 0-1 de leiding door een doelpunt van
Jet Smit. De Needse dames kwamen uitstekend
terug en de achterstand werd al gauw omgebogen
in een 3-1 voorsprong. Vorden bracht de spaning
nog eenmaal terug toen Jet Smit het tweede doel-
punt liet aantekenen 3-2. Dit was tevens de rust-
stand.

In de tweede helft hadden de bezoeksters aavallend
niet veel meer in te brengen. Bij NZC ging het
beter en met nog drie uitstekende doelpunten werd
de eindstand bepaald op 6-2.

Zondagvoetbal

Sportuitwisseling s.v. Ratti
Het afgelopen weekend is de jeugd van de s.v.
SVW uit Heerhugowaard twee dagen te gast ge-
weest bij de s.v. Ratti. Het gold hier een tegen-
bezoek aan de Ratti-jeugd verleden jaar bij deze
Noord-Hollandse vereniging op bezoek ging.

Zaterdagmiddag tegen 12 uur arriveerde het jeug-
dige gezelschap - 28 junioren-pupillen en 4 jeugd-
leiders - per bus op de Kranenburg waar zij harte-
lijk door jeugdleider broeder Canutus ofm werden
verwelkomd. Zij werden vervolgens naar de ver-
schillende gastverblijven t.w. de gezinnen der Ratti-
jongeren gebracht.

Zaterdagsmiddags was er op het sportveld aan de
^Eikenlaan een vriendschappelijke ontmoeting voet-
balslagbal tussen de SVW en Ratti waarbij de

teindstand onbeslist 22-22 we^kOp het programma
istonden verder nog een bos^Hndeling waarbij de
»jSVW-ers erg genoten van de fraaie omgeving ter-
twijl tot besluit nog een rondtocht langs diverse
Skastelen werd gemaakt,
n
[,De zondagochtend verblevej^le jeugdige gasten
Lbij de gezinnen die hen hac^Pn ondergebracht en
[werden er fietstochten, wandelingen e.d. gemaakt.
[Zondagmiddag werden er een aantal vriendschap-
pelijke wedstrijden voetbal gespeeld tussen de SV
!W- en Rattipupillen. De Kranenburgse B-pupillen
[verloren de eerste ontmoeting tegen de SVAV-pups
Imet 0-4 terwijl de Ratti-A jeugd ook niet opgewas-
Ssen bleek tegen SVW-A laatstgenoemden wonnen
|met 1-5. Voor de aanvang werden door de diverse
leiders de herinneringsvaantjes uitgewisseld.

Na afloop nam de jeugd van Heerhugowaard af-
scheid en dankten zowel het Rattibestuur, jeugd-
leiders en de gastgezinnen - elk gastgezin ontving
bloemen - voor de zo gastvrije ontvangst. Tegen
vij f uur vertrok men uitgeleide gedaan door een
grote schare Rattianen.

Touwtrekken

Medler Bondskampioen 1969

Op het vijfde bondstouwtrektoernooi, dat jl. zon-
dag te Bruil bij Ruurlo werd gehouden, hebben de
leden van de touwtrekvereniging Medler opnieuw
fraaie suksessen behaald.

In de zware 640-kg gewichtsklasse lukte het Med-
ler I om de dagtitel te veroveren door zowel Bek-
veld I als Heure II uit Borculo er onder te houden.
Een Engelse militaire ploeg van de Royal Air For-
ce uit Bruggen bij Mönchen Gladbach (West-
Duitsland) die onder leiding van captain mr. Alcott
probeerde de Medlerploeg over de streep te trek-
ken, had weinig sukses.

De Vordenaren hadden nu ook zoveel punten in
de bondskompetitie verzameld nl. 33 dat zij tevens
het bondskampioenschap 1969 behaalden. Hierdoor
zullen zij definitief worden afgevaardigd naar de
wereldkampioenschappen die op vrijdag 19 en za-
terdag 20 september a.s. te Fermoy in Zuid-Ier-
land worden gehouden. Voor trainer-coach Knoef
c.s. dus wel een felicitatie waard.

Na afloop van de wedstrijden mocht de aanvoerder
van 't Medler uit handen van bondsvoorzitter de
heer J. W. Markink de enorme ,,Ysala-wisselcup"
in ontvangst nemen welke door het bondsbestuur
beschikbaar was gesteld voor de kampioensploeg
in de 640-kg klasse en die driemaal achtereen of
vijfmaal in totaal moet worden gewonnen.
De uitslagen van de gespeelde wedstrijden waarin
de Medler-teams uitkomen waren als volgt:

640-kg klasse: Bekveld I-Medler I 0-3; Medler I-
Royal Air Force 3-0; Heure I I-Medler l 0-3.
A-klasse: Bruil I-Medler II 2-0.

C-klassc: EHTC II-Medler III 0-2; Beekbergen I-
Medler III 2-0; Bekveld II-Medler III 2-0.

De eindstanden voor de Medlerploegen werden:
640-kg klasse: l. en tevens bondskampioen Medler
I; 2. Bekveld I; 3. RAF Bruggen; 4. Heure II.

A-klasse: 1. Bruil I; 2. Medler II.
C-klasse: 1. Bekveld II; 2. Beekbergen I; 3. Med-
ler III; 4. EHTC II.

Op zondag 20 juli a.s. zullen de Vordenaren deel-
nemen aan het zesde toernooi dat door de touw-
trekvereniging Beekbergen bij Apeldoorn wordt
georganiseerd.

Veel animo touwtrekwedstrijden

De jaarlijkse touwtrekwedstrijden, die woensdag
16 en woensdag 30 juli a.s. zullen worden gehou-
den, beloven dit jaar bijzonder spannend te worden.
De volgende ploegen hebben tot nu toe ingeschre-
ven: Fa Groot Bramel, fa Dostal (2 teams), VAM
C ,,De Graafschaprijders", Vordense zuivelfabriek,
fa Ten Have (2 teams), plan Boonk, Jong Gelre
en PTT. Deze zullen allen tegen elkaar uitkomen
met als inzet de grote prijs van Vorden. De win-
naar, mag zich kampioen 1969 noemen.

Ter opluistering zullen de bekende ploegen van
Medler uit Vorden en Bekveld uit Hengelo Gld die
zoals bekend, deelnemen in de Bondskompetitie
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond, een de-
monstratie geven in de 640-kg gewichtsklasse.
Het terrein is weer achter café ,,De Zon" en de
aanvang is om half acht. De finale is dan op 30
ju l i a.s.

Schietwedstrijden
Op de schietbaan ,,Hameland" in het Galgengoor
te Vorden werden door de fa Martens de jaarlijkse
schietwedstrijden gehouden waarvoor ditmaal een
grote belangstelling bestond. Een 60-tal jagers van
dichtbij en veraf - zelfs uit Amsterdam - beproef-
den hun geluk op de kleiduiven, het lopende haas,
de rabbits, dwarsliggers en doubletten.

Een van de deelnemers, die elk jaar op het ,,Hame-
land" van de partij is, de heer W. B. H. Lucas-
sen uit Drempt, had een bijzonder vast schot; hij
verzamelde op de vaste baan liefst 230 punten en
kwam daardoor in het definitieve bezit van de be-
schikbaar gestelde wisselbeker die hij nu 5 maal
in totaal had gewonnen.

Van de 39 deelnemers op de vaste baan kwamen
verder voor een prijs in aanmerking J. H. ten Berge
3. H. Jansen; 4. Van Moort; 5. W. Reusen.
De heren Nimrods namen ook in grote getale deel
aan de wedstrijden op de vrije baan.
Na afloop reikte de heer C. Martens in zaal Bak-
ker met een toepasselijk woord de prijzen uit aan
de resp. winnaars. Behalve de wisselbeker ontving
de heer Lucassen nog een fraai jachtgeweer voor
zijn prestatie op de vaste baan.

GEVRAAGD:

EEN FLINKE JONGEN

EN EEN JVIEISJE

WASSERIJ
BRANDENBARG

Industrie we g - Vorden - Tel. 1465

's Avonds na 6 uur

B. SIEBELINK
H. K. van Gelrcwcg 30, Vorden

WOENSDAGA VOND
16 JULI OM 19.30 UUR

GROTE TOUWTREK-

WEDSTRIJDEN

om het

KAMPIOENSCHAP

VAN VORDEN

tnccr dan 10 ploegen in aktic.

Ter opluistering:

Demonstratie
tussen NTB-teams van Medler
Vorden en Bekveld Hengelo Gld
in de 640-kg gcwichtsklassc.

Terrein achter café-rcstaurant ,,De Zon"

Opruiming
Donderdag 17 juli beginnen wij hiermee.

WIJ HEBBEN
DITMAAL VEEL
SPECIALE
AANBIEDINGEN

Prijken noemen doen wij niet in deze adver-
tentie, kom ;clf eens kijken, er is altijd iets
voor u bij

Mombarg
Kranenburg - Telefoon 6679

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen, nog onverwacht, onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoeder

HENDRIK A BERENDSEN
weduwe van H. J. Jansen

in de ouderdom van 86 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden:

Barchem:

Vorden, 9 jul i 1969
Dorpsstraat 12

J. H. Kuypers-Jansen
R. G. J. Kuypers
A. Jansen
M. W. Jansen-Zweers
klein- en
achterkl einkin d eren

De teraardebestelling zal plaatshebben op za-
terdag 12 juli a.s. om 14.30 uur op de Be-
graafplaats te Barchem.
Zij die de overledene de laatste eer wensen
te bewijzen, worden zaterdag a.s. om 14.20
uur aan de begraafplaats verwacht.

ATTENTIE

wij zijn met vakantie
van 26 juli tot en met 16 aug.

Alleen voor spoedgevallen
telefoon 05750-6214

D. OSINGA - ZUTPHEN

A.S. kantoor

JANSSEN
Ruurloscweg D 18 - Vorden

Een oerdegelijke
wasautomaat!

^f Met aangebouwde centrifuge

•jf Een zuinige 2-kg knop

^ Speciale voorwasmiddelknop

•jt Extra fijne wolknop

•fa Twee jaar garantie

ERRES „TOMBOMATIC"
tijdelijk van f 1049,-

voor f 799,-

ERRES „ECOMATIC"
dezelfde wasautomaat maar dan
zonder cenrifuge tijdelijk van
f 849.-

voor f 598,-

Vraag inlichtingen en folders

Gf MS VORDEN
2UTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 • 15 46

VOOR4tUW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltref/endl

Zutphenseweg - Vorden

Keukenkasten
Tienerkasten

Hang-legkasten
uit voorraad

leverbaar
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Te koop: Toom gekruis-
te biggen. B. Groot Jeb-
bink C 110 Galgengoor

Te koop: Hobbelpaard;
skelter en driewieler.
Lammers Raadhuisstraat
16a

Sla uw slag

in de grote

Vordense opruiming



MEUBELEN
VOORDEEL-VERKOOP
met extra lage prijzen!

Zie onze etalages
Eventueel gratis opslag

Bankstellen
Wandmeubelen
Eethoeken
Slaapkamers
Fauteuils

het betere meubel

vindt u bij

Onze zomer

begint donderdag 17 juli
Wij brengen

ongekend
lage prijzen in:

Coupons

Coupons

Onze opruiming
duurt tot en met
zaterdag 26 juli !

Zie onze etalages

BABY-ARTIKELEN
o.a. jurkjes, pakjes, overgooiers enz.

ONDERGOED

HUISHOUDGOEDEREN

BADGOED

JONGENS- EN MEISJESSHORTS
EN SPIJKERBROEKEN

OVERHEMDEN en WEEKENDERS

PYAMA'S

JUMPERS

ROKKEN

MEISJESVESTEN en TWINSETS
VOOR HALVE PRIJZEN

RESTANTEN VITRAGE

RESTANTEN WOL

RESTANTEN ZUIVER WOLLEN
DEKENS

RESTANTEN PLASTIC JASSEN
VOOR SPOTPRIJZEN

LOOMAN VORDEN

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkos'

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Retexturingsbedrij f
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
geven wij

40% korting op het
chem. reinigen van
japonnen.

Tevens uw adres voor
onz. stoppen en overhem-
denreparatie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Kies meer mode voor uw geld!
Vanaf donderdag 17 juli a.s. meer
mode voor uw geld in onze grote

zomeropruiming
* Damesschoenen v.a. 0,95 -1,95 - 3,95 enz.
* Herenschoenen vanaf 8,95 - 9,95 enz.
* Kinderschoenen vanaf 3,95 - 4,95 enz.
* Sandalen koopt u voor enkele guldens

10 procent korting
OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE
SCHOENEN

Wullink's schoenhandel
onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Bij aankoop van f 250,- aan zelfbouw-
meubelen ontvangt u een

MINISET waarde
f 25,- GRATIS

Deze aanbieding geldt tot en
met 19 juli 1969

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poellersbedrtjf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.

Taxaties, verzekeringen
en hypotheken



KWAUTEITS
KOORJES inonze

sezoenoprumng
Donderdag 17 t.m. zaterdag 26 juli • Koopjes in alle afdelingen

ZUIVER SCHEERWOLLEN
DEKENS
moderne dessins

150 x 220
180 x 220 47,50

FIBRENKA DEKENS
moderne dessins

170 x 220 19,75

AUTO PLAIDS
130 170 12,90

NYLON SPREIEN
met terlenka vulling

1-persoons 33,95

2-persoons 39,50

SLAAPZAKKEN
acrylvulling 27,50

HERENKOSTUUMS
Serie l 79,00

Serie II 98,00

Serie III H9,00

TERLENKA
HERENREGENJASSEN

vanaf 49,00

HERENKOLBERTS

59,00 49,00 39,00

TERLENKA
HERENPANTALONS

roodmerk 25,00

JONGENSKOSTUUMS

JONGENSJACK'S

39,00

12,90

HUISHOUDGOEDEREN

GRASLINNEN LAKENS

GRASLINNEN SLOPEN

GEBORDUURDE BEDSETS

150 breed

180 breed J 95

1,98

12,90
1-persoons 17,50

THEEDOEKEN sneldrogers O 98

BADHANDDOEKEN l 95

BADSTOF KEUKENDOEKEN l 28

BADLAKENS 4,90 3,75

ONDERGOED - LINGERIE ENZ.

DAMESSLIPS

MEISJESCAMISOLES

MEISJESSLIPS

FANT. DAMESCAMISOLES

FANT. DAMESSLIPS

WIT RIB HERENSINGLETS

WIT RIB HER^SLIPS

HEREN TRICOT GAATJESSLIPS

EN SINGLETS

vanaf 0,85

vanaf 0,99

vanaf 0,69

vanaf

vanaf 0,98

vanaf

vanaf 1,10

vanaf 2 48

WIT RIB KINDERSINGLETS

EN SLIPS vanaf O 88

FLANELLEN HERENPYAMA'S 10 90

BRUSHED NYLON DAMESPYAMA'S H,90

BRUSHED NYLON

6,75

5,95

5,95

5,95
GEWATTEERDE NYLON DUSTERS 19 90

DAMESNACHTHEMDEN

KATOENEN DAMESNACHTHEMDEN

KINDERPYAMA'S

MEISJESNACHTHEMDEN vanaf

COUPONS VITRAGE, OVERGORDIJNSTOF, FLANEL, ENZ.

HERENWEEKENDERS

DENO OVERHEMDEN

JONGENSOVERHEMDEN

JONGENSWEEKENDERS

NYLON HUISHOUDDUSTERS

zonder mouw

9,50

9,75
vanaf 3^5

vanaf 4,95

8,50
FANTASIESCHORTEN grote maat 5 75

DAMESPANTALONS 5,95

KINDERPANTALONS

MEISJESPULLOVERS

DAMESPULLOVERS

DAMESVESTEN

HERENSWEATERS

MEISJES HELANCA BADPAKKEN

DAMES HELANCA BADPAKKEN

3,95

4,95

6,95

14,95

9,75

4,95

8,95

LUXE POLYETHER MATRASSEN
met geborduurd bovendek

10 cm hoog 80 breed 39 00

90 breed 49,00

LUXE POLYETHER MATRASSEN
met geborduurd bovendek

11 cm hoog 80 breed 54 00

90 breed $4,00

120 breed 84,00

KAPOKKUSSENS 6,75

MOLTON DEKENS

90 x 130 3 45 125 x 180 5,25 15° x 2°° 6,50

FLANELLEN LAKENS

150 x 230 9,75 170 x 235 7,95

FLANELLEN LAKENS

met bedrukte bloemmotieven 150 x 240 9 75

STALEN SLAAPKAMER

1-pers. 80 breed; ledikant, stoel, tafel en nachtkastje 110 00

2-pers. 120 breed; ledikant, 2 stoelen, tafel en nachtkastje 145,00

STALEN LEDIKANT

so breed 45,00 90 breed 53,50 12° breed 63,00

DIVANBED
80 breed 29,50

Afroteak hoofd- en voetbord 90 breed 49*00

LSCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24 - Vorden - Telefoon 05752-1367

GEOPEND 8-12.30 EN 13.30-18.00 UUR - VRIJDAGAVONDS OPEN

VAN 19.00-21.00 UUR. WOENSDAGMIDDAGS GESLOTEN



OPRUIMING
H. Luth
NIEUWSTAD - VORDEN

VANAF DONDERDAGMORGEN 17 JULI
OM 8 UUR

Damesjaponnen vanaf 9,95
Deux-pièces vanaf 29,75
Blouses vanaf 5,50

Dubbele tricotnylon nacht-
hemden met dito duster
ass. kleuren

27,75

Brushnylon nachthemden

ass. kleuren 7,98 7,50

Nylons in alle maten

2 paar samen voor 1,88

Pantynylons
maten s.m.l.xL 2,48

Badlakens nu vanaf 3,75

Baddoeken flinke maat

ass. kleuren 2,98

Badstof washandjes

per 3 stuks voor 1,59

Gastendoekjes in bleu, rose,
geel per 6 stuks voor 5,95

Werkdoekjes in frisse

kleuren per 2 stuks voor 1,38

Dames- en kinderondergoed
zeer voordelig!

Keperflanellen herenpyama's

alle maten 11,50

Terlenka zomerpantalons
restant kleine herenmaten

15,00nu maar

Herenweekenders

ass. maten

Prima pigue luiers

flinke maat

9,95

1,50

Witte flanellen lakens

150 x 240 iets vuil 5,95

Nylon huishouddusters

driekwart mouw nu 5,00

Breïwol in vele kleuren

per bol 50 gram 0,98

Gewatteerde

Nylon dusters 17,50

Helanca jongensbroeken

lang, uitzoeken voor 5,00

Prima lakens zonder pap

150 x 25^ 9,95
11,95180 x 250

slopen dito 3,50

Zeer voordelige slopen

nu 2,40

Acryl dekens
lichtgewicht 32,50

Zuiver wollen AaBe dekens

1-persoons 45,75

Restant polyether matrassen

2-persoons goudkleur tijk

nu maar 42,50

Veren kussens

gegarandeerd goed 9,95

VLOERBEDEKKING
GORDIJNSTOFFEN

VITRAGES

voor SPOTPRIJZEN

ZIE ETALAGES

NEEM EEN KIJKJE IN DE ZAAK EN DOE NU UW VOOR-
DEEL

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

l TENNIS- EN BADMINTON

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphcnseweg - V orden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Tongeworst 200 gram 1,10
Boterhamw. 200 gram 0,70
Hamkaas 200 gram 1,20

Haas- en rib-
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 varkensslag«rij

M. Krijt
\Wen - Dornsstraaen - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Adverteren doet verkopen

Gevraagd:

EEN MEISJE
voor 5 dagen per n'cck, nis huis-
houdelijke hulp in diercnartsgezin
met kleine kinderen.

Per half augustus a.s.

Aanmelding gaarne 's avonds na half acht

Mevr. Harmsma
De Horstcrkamp 3, Vorden, tel. 05752-1277

VAN 14 TOT EN MET 18 JULI
WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

zaterdag 19 juli weer
geopend

ESKES
Levensmiddelenbedrij f

ONZE VAKANTIE

vanaf heden tot 28 juli

zadelmakerij gesloten
uitgezonderd de handel in oogst-
garen, bindcrtwine enz.

G. W. LUIMES
Vorden

VAN 11 JULI TOT 14 AUGUSTUS

GESLOTEN

Kroneman-Jörissen
Voor dameshoeden kunt u
zich vervoegen bij

FA VISSER

<D

N
CD

nCD

DJ

UI
CD

<D

— Ei
o JD

W



Donderdag 10 juli 1969 31e jaargang no. 14

Aanbiedingen
vakantie
zomer
voordeel

SCHEREN

Driekop scheerapparaat „Philips Special" ƒ 65,~ nu ... f 57,95

Driekop scheerapparaat ,,Philips de Luxe" f 79,50 nu f 67,95

Remington „Selectric" scheerapparaat f 98,50 nu ƒ 73,50

Batterij scheerapparaat ƒ 29,95

HAARDROGEN

Droogkap met tafelstatief f 42,50 nu ƒ 33,95

H andhaardroger „Erres Rosetta" nu ƒ 33,—

HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Koffiezetapparaat „Philips" 6~kops f 47,95 nu ƒ 39,95

Koffiezetapparaat „Philips" 12-kops f 79,50 nu ƒ 64,75

Koffiemolen „Philips" ƒ 79,95 nu ƒ 17,75

Strijkijzer „Erres" f 32,50 nu ƒ 2175

Broodrooster nu ƒ 16,95

Vcntilatorkachel met thermostaat f 48,50 nu ƒ 42,50

Elektrische deken „Erres" 1-persoons nu ƒ 69,50

KOELERS EN VRIEZERS

Koelkast 140 liter tafelmodel nu ƒ 239,—

Koelkast 170 liter kastmodel ƒ 510,— nu ƒ 369,—

Koelkast 200 liter kastmodel f 574,— nu ƒ 399,—

Koelkast „Marijncn" 155 liter f 345,— nu ƒ 255,—

Diepvrieskist „Esta" (iets beschadigd) 420 liter

ƒ 925,— nu ƒ 795,-

WASSEN

Wasvolautomaat „Marijnen" 4~kg f 999,—% nu ƒ 599,—

Wasvolautomaat „Marijnen" 5-kg f 1099,— nu ƒ 699,—

Wasvolautomaat „Miele" f 1245,— nu ƒ 999,—

Wasvolautomaat „AEG Princesse" (demonstratie)

f W30,— nu ƒ 750,—

Vaatwasautomaat „Philips" o.j. 12-couvert ƒ ƒ549,-— nu ƒ 1099—

Vaatwasautomaat „Philips" o.j. 8-couvert f 999,— nu ... f 799,—

RADIO EN TELEVISIE

Draagbare radio met FM f 99,50 nu ƒ 79,50

Tafelradio (lichtnet) f 399,— nu ƒ 299,—

Bandrecorder „Philips" compleet f 299,— nu ƒ 239,—

Platenspeler „Philips" met versterker f 169,— nu ƒ 139,—

Televisie-apparaten zwart-wit nu ƒ 499,—

KOKEN

Elektrisch fornuis 4-plaats f 350,— nu ƒ 300,—

Gasfornuis „Atag" flessengas f 425,— nu ƒ 295,—

Al d o zo aanbiedingen
gelden zolang

er voorraad is F

GEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

YQOR

y^T"

^©^^\s? NAAR:

Zutphenseweg - Vorden

Martens

Wapen- en sporthandel

VRIJETIJDSKLEDING
HEINZELMAN SWEATERS
velours en badstof, in de nieuwste kleuren.

SHORTS EN PANTALONS
in terlenka, helanca en katoen.

SPIJKERBROEKEN
ook met pistoolzakken.

Wapen- en sporthandel

ARTENS
Zutphenseweg - Vorden

l litersfles koffiemelk van 171 voor 129

200 gram SNIJWORST 99

l blik PERZIKSCHIJVEN van 165 voor 139

V-j blik AARDBEIEN . 98

l blik tomatensoep 95van yo voor 59

Jampot APPELMOES 39

l blik HERO kant en klaar maaltijd van 238 voor 795

10 PENNYWAFELS 89

Litersblik SPERZIEBONEN . . van 82 voor 69

Haantjes a 1000 gram slechts 279

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR

' IS SPAREN,BU DE KOOP

REMMEftS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 57

„Kijk eens aan. We hebben alle tijd!" zei Martin snijdend. „Schiet
dat slot toch kapot, jongens".
Morbleue vijlde rustig en accuraat verder. Zonder op te kijken zei
hij: „Zoeven hebben we er op die manier een doodgeschoten. Vast-
gebonden aan een deurklink".
Martin ademde zwaar tussen zijn tanden door: ,,Hoe staat het met
die sleutel?"
„Je bloedt behoorlijk", zei Morbleue na een snelle blik opzij. „Heb
je soms ook een paar ribben gebroken, dat je daar staat aslof je elk
ogenblik . . .? Kijk eens aan. Zo zal het wel . . ." Hij liep naar de
deur.
Martin volgde hem met Sigi. „Hoe staat het nu beneden Sigi?"
,,Hek voor gesloten! Moeten achteruit. Horch en Alfa 8 C-2900 B
klaar. Bewaking vanuit burgerwoning. Door ingenieur."
Morbleue probeerde het slot op de ijzeren deur. Het slot gaf mee.
Martin rukte de deur open, keek in de loop van een revolver: „Gooi
neer dat wapen!" riep hij op bevelende toon. „Ik gelast je . . .'
Hij liet zich tegen zijn gezonde rechterarm vallen. De kogel trof
Morbleue in de schouder. Sigi's hoofd stootte de man in de maag-
streek. Morbleue had teruggeschoten.
Martin zag de man liggen: „Ik had het kunnen weten: Wenn alle
untreu werden, so bleiben wir doch treu". Hij zag dat Morbleue was
getroffen. Hij greep de arm van Sigi: „Help hem. Kijk eens wat het
is". En toen Sigi aarzelde: „Hij is er misschien veel erger aan toe
dan ik".
Martin hoorden hoe iemand een deur opende, maar niet nader
kwam. De deur kraakte, iemand riep: „Niet schieten. Help me, alst-
ublieft". Een stem die ondanks haar zachtheid welluidend was, -
van wie anders kon deze stem zijn dan van Lia? Zonder verdere
voorzichtigheid in acht te nemen, stormde hij de dode hoek voorbij.
Hij zag haar. Hij wilde zeggen: „Sta op, mijn liefste en kom!" Hij
zag dat ze met touwen was gebonden. Tegen zijn wil wankelde hij.
Heel traag trok hij zijn mes en sneed de touwen door. Had hij het
gezegd of niet? Zij omhelsde hem. Zij kustte hem vurig. Zij kustte
zijn bebloed en bloedend gezicht. Haar ogen waren de ogen waar-
mee de toekomst hem zou aankijken in vreugde en verdrukking, op
hoogtijdagen of doordeweekse dagen; op de dag van hun huwelijk,
en als zij bij hem zou slapen. Haar omhelzing veroorzaakte hem he-
vige pijn, maar hij had de kracht te vragen: „O, lieve Lia, wat heb-
ben zij met jou gedaan!"
Door haar tranen heen lachte zij hem toe: „Het was niets liefste.
Toen Kubizek kwam was het al te laat. Maar in mijn dromen ben
ik door de hel gegaan. Zij wilden mij zoeven al doodschieten, maar
Kubizek, die zich razendsnel had verkleed in het zwart, riep hen
terug. Waar is hij nu, Martin?"
Met zijn rechterhand klopte hij haar zachtjes op de rug: „Stil maar.
Hij is dood. Het was een ander. Een vriend". Huiverend klemde
zij zich aan hem vast. Bloedvlekken kleurden haar gezicht. Hij greep
vlug zijn zakdoek en veegde haar gezicht schoon. Als zij een zak-
doek van hem zag dacht zij aan de chemische geur, doch die was er
nu niet.
„Hé!" zei ze „die typische geur van jou die was bij Kubizek. Hoe
kan dat?"
Hij knikte afwezig. Ja, die geur was bij Kubizek. Zij zou in Kubi-
zek's neusgaten zijn tot aan diens dood toe. En na zijn dood zou zij
de stilte van zijn onbekende graf vervullen. (Sympathiek en verra-

derlijk is die geur, zoals Dr Gloede is! Wij zijn nog niet aan de
overkant. Gloede wacht hoe dit hier afloopt, hij wacht met Ingrid.
Wij moeten hier nu weg.)
Zij vroeg zacht, maar indringend: „Is Kubizek werkelijk dood?"
Hij legde zijn rechterhand tegen haar wang: „Hij zal je nooit meer
verschrikken. Maar neem nu gauw je kleren schat. We moeten on-
middellijk weg". Golven slaap overspoelden zijn voeten. Hij plaatste
ze verder van elkaar, leunde tegen de muur.
Bij zijn oor jubelde haar stem: „Er is zoveel veranderd dat ik je durf
te vragen: Waar is Raquel? Hoe vind je dat, vent?"
Hij sperde zijn ogen open: „Reusachtig, meid. Zij zit in de Horch
van Kubizek. Zoek nu gauw je kleren, schat". Hij leunde tegen de
muur, kneep zijn nagels in het vlees. Zij droeg een jersey pakje, de
mouw ervan was iets uitgescheurd. Vreugde blonk in haar ogen.
Haar boezem rees en daalde. Zij danste op hem toe. Zijn hand greep
de zwarte, rafelige sjaal die hij van pater Ambrosius had ontvangen.
Hij overwon een duizeling. Achter zijn brandend-hete voorhoofd ha-
merde de vraag: Wat heb ik toch vergeten haar te zeggen? Hij knik-
kebolde. Misschien had hij zes seconden staande geslapen. Haar
vingers knepen zijn hand. Zij gilde! Sigi ondersteunde haar. Klaar
wakker, begreep Martin wat hij had moeten zeggen: Humphrey leek
zo sprekend op Kubizek dat hij er zelf van schrok.
Voor de ogen van Lia, die er niets van begreep, reikte hij Humphrey
de hand: „Schitterend! Enorm, pater Humphrey. Zoveel u voor
ons gedaan hebt". En terwijl hij zijn arm om Lia heensloeg: „Bekijk
die man goed, Lia. Alleen utierlijk is hij Kubizek's evenbeeld. Voor
ons is hij als een engel Gods. Om ons te helpen. En het kind! Waar-
om het eigenlijk allemaal is begonnen. Wraarom het in de wereld
gaat. In oorlog en in vrede!" Zijn stem sloeg over in een versneld
elan: „Ha! Ik breng je op de hoogte van wat ongelofelijk is. Hij is
gevallen. In de kuil die hij voor andere mensen heeft gegraven. En
nu moeten wij als de donder hier weg".
En terwijl zij naar de uitgang renden: „Ik weet, wat Kubizek je
wilde aandoen. Dat j i j , het niet, hebt gewild. Dat, hij je, nooit heeft,
gehad". Terwijl zij de trap afholden dacht hij: „Ik denk dat ik gek
ben. Mijn verstand wéét dat hij dood is. Deze chemische stof is er-
ger dan het gif van de Tarantula's. Hij wist het ook, de arme dui-
vel. Maar hij is zo taai als het kwaad, het heeft twaalf levens. (Ook
in jou, ouwe jongen, bedenk dat goed . . .").
Tot Sigi riep hij: „Hoe is Morbleue". Hij wachtte het antwoord niet
af. De gevangenen maakten kabaal. „Wat doen we met hen, Sigi?"
„Schiet ze overhoop, Herr Hauptmann!"
„Nee. Laten zitten. Hier weg." Dit was een andere stem.
„Ha! Morbleue. Jij, altijd nuttig onkruid-dat-niet-vergaat. W^aar
zat je?" hijgde hij. „Je hebt gelijk. Voor alles moeten we hier weg.
O, had je een vleeswond, makker?" Hij trok Lia mee aan zijn ge-
strekte rechterarm, snel lopend, alsof hij nieuwe kracht had ont-
vangen.
„O!" riep ze, meéhollend naar vermogen waarbij ze aan vlugheid te
kort kwam, „o, ik heb zo vaak gebeden, dat ik, je mocht, weerzien.
Voordat ze me zouden, doodschieten. Hoor je dat?"
„Sigi! Jij met de Alfa achter ons!"
„Kun jij autorijden, Humphrey?"
„Nooit geleerd. Niet op het klein- en niet op het grootsemenarie."
(Gelach')
„Zo. Dan de ingenieur."
Meéhollend riep Lia: „Laat niemand zeggen dat er geen God is. Of
dat Hij geen bemoeienis zou hebben met ons. Dat Zijn bestel, - hè
loop niet zo hard! - dat Ziin bestel. Buiten - kleine stervelingen - om
- zou gaan. Wat zeg je?"
Opgewekt trok hij haar voort, naar buiten.
„Martin!" riep ze, „ik heb wat op m'n geweten jongen. Tien grote
en kleine joodse landgenoten heb ik gered. Snap j i j , waarom ik nog
antisemiet ben?" Zij had de qrootste moeite hem bij te houden, pra-
tend en hollend teqelijk: „Hoor je wat ik zeg? Ik zeg dat ik met je
naar de kerk zal paan, om daar met je te trouwen!"
Hii trok haar krachtig voort: „Kom op, j i j gelovige ongelovige!"
„Waar vond ui Kubizek II, Martin?" Zij kon het praten niet laten.
Ditmaal qing hij in op haar vraaq. „Ik vond hem, - zo te zeggen - in
de kerk. Ik schrok me een bult. Ik schrok voor de clerus, - voor het
eerst van mijn leven" voegde hij er droog aan toe.
„Schiet op!" riep Morbleue. „Praten kun je wel bij elkaar in het
bed. Hoewel <?r dan weer wat anders is. Hupla, nog twintig meter."
Zij renden van de schemer van kleine liditen uit regelrecht in het
duister, zonder kunstlicht, en zonder maan, aardedonker.
Handen grepen de zijne. De hare. „Wat gebeurt hier!" riep ze ver-
wonderd. Ze werden in een auto geduwd. Lia zag het kind. En Ir
van Mastrigt Van opluchting haalde ze diep adem, wendde zich tot
Martin om verder met hem te praten, over wat er gebeurd was, over
wat er gebeuren qing, maar hij viel tegen haar aan. Buiten bewust-
z i j n . Een krachteloze held.

Na enkele kilometers met haakse bochten stond zijn oordeel over de
auto vast: deze koektrommel op wielen die op de uiterste hoeken
ervan waren geplaatst, kon niet omvallen. Had de solidariteit van
ren brandkast. Was waarschijnlijk de snelste „tractor" ter wereld.
De limousine had brede zitbanken, konfortabeler dan van menig
luxe hotel. Door angst verscheurde slachtoffers van Kubizek had dit
bankstel verpeefs soelaas geboden. Des te meer aan de gichelende,
gevoelsarme hoeren, - en aan de geparfumeerde „Wehrmachtsmui-
zen" die de gorilla placht mee te nemen naar een bacchanaal in
zijn hotel „Der Manager".
Ir van Mastrigt snoof een vleugje van het vilaine parfum op dat
opsteeg uit het pluche. Na de spanning van de overval bracht het
hem in een frivole stemming: „Als deze auto kon praten zou je wat
horen, Lia."

(wordt vervolgd)



Er staat iets groots te gebeuren.

Volgende week hoort u meer van ons.

Het Binnenhuis

Fa A. Polman

Wij ruimen op
STERK VERLAAGDE PRIJZEN MET
20 TOT 70% KORTING

Buiten de opruiming 10% korting
op:

KAMPEER- en TUINMEUBELEN

LUCHTBEDDEN

SLAAPZAKKEN

ZWEMBROEKEN

Alle dames- en meisjesbadpak-
ken voor de halve prijs v.a. 2,98

Kinderbadpakjes nu 0,98 en 2,98

Jongenszwembroeken nu 1,95

Aanvang opruiming 17 juli 8 uur

Wapen- en sporthandel

ARTENS
Zutphenseweg - Vorden

„HET SCHOENENHUIS"
heeft weer fantastische aanbie-
dingen tijdens een

grandioze
seizoenopruiming
Zoals altijd willen wij ook in het nieuwe seizoen
weer toonaangeven zijn met de mode

Daarom moét alles weg.
Nooit eerder zag u zulk mooi, modern en luxueus schoeisel in een
opruiming en ... tegen ongelofelijk lage prijzen.

Ook staan onze bekende GRABBELDOZEN
zoals altijd weer in de winkel.

Kinderschoenen reeds v.a. 1,95
Damesschoenen reeds v.a. 2,95

Herenschoenen reeds v.a. 2,95

Dames-, heren-, jongens- en
meisjessandalen

Corduroy en linnen schoenen

Alles gaat weg. Wij willen persé met een nieuwe voorraad starten.

En natuurlijk 10% korting op alle
schoeisel buiten de opruiming

Fa Jansen
DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

Drukkerij Weevers - Vorden

ER IS PLAATS VOOR

VERKOOPSTER
EN EEN LEERLING
VERKOOPSTER

Tevens kunnen wij nog plaatsen cc n

VERKOPER EN

EEN AANKOMEND

VERKOPER
5-daagse werkweek

TEXTIEL - KONFEKTIE

Telefoon 05752-1381

DENKT U AAN METSELEN OF
TIMMEREN, NIEUWBOUW OF
VERBOUW?

Alle materialen zoals bv.

HARDBOARD
ZACHTBOARD
spaanplaat in diverse dikten
triplex in diverse soorten en
maten, alle maten nieuw
Zweeds vurenbalken, plank-
hout, plastic golfplaten, as-
best golfplaten, plastic riool-
en regenwaterbuis, plastic
goten, enz. enz.

U vraagt gewoon niet mis met een
enorme sortering van allerhande mate-
rialen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Ook tijdens de bouwvakva-
kantie zijn wij open. Bestel
echter tijdig om teleurstel-
ling te voorkomen
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