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Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 11 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur Prof. J. van den Berg van Amsterdam

bediening H. Doop
19.00 uur Prof. J. van den Berg van Amsterdam

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

K.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
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST 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. 8.3? -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 (sigarenmaga-
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).

BURGERLIJKE.:
STAND

Geboren: Gerrit Hendrik, zoon van E. J. Arendsen en
J. A. Lijftogt; Laurens Johannes Maria, zoon van T.
W. M. Eijkelkamp en H. B. Tijssen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. van Loenen en A. J. Oosterkamp.
Overleden: Mouweni, Cornelis Willem Alphonse, 92 jaar,
weduwnaar van G. de Roo.

BENOEMD
Met ingang van 12 augustus is aan de opleidingsschool
te Hengelo (O.) tot onderwijzer benoemd onze plaats-
genoot, de heer Harry HulsQjn.

REKORD BEZOEK BIJ BEATCLUB TURN
Het was zaterdagavond in zaal Schoenaker enorm druk
en gezellig op de grote beatavond die beatclub Turn had
georganiseerd. Van heinde en verre was de hippe jeugd
gekomen om de Nederlandse topgroep The Blue Di-
mension uit Zwolle te horen en te zien. Deze uit 7 man
bestaande groep, die voornamelijk blues en soulmuziek
speelt, geniet in ons land een 'grote bekendheid. Dankzij
haar voortreffelijke muziek in dit genre heeft The Blue
Dimension zich, onder leiding van manager Ed Politiek
uit Apeldoorn, in korte tijd naar de top gewerkt.
Beatclub Turn, die al meer dan een half jaar eens per
maand suksesvolle avonden organiseert, zal op 31 au-
gustus (zaterdags) weer een knalavond beleggen. Dan
komen The Honest Men uit Enschede in zaal Schoen-
aker, j

WATERPOLO
VORDEN GAAT POLOTOERNOOI ORGANISEREN
Zaterdagavond 10 augustus zal er in het zwembad „In
de Dennen" een waterpolotoernooi worden gehouden
voor hereniteams. Badmeester Verstoep heeft hiervoor de
volgende teams uitgenodigd: Berkel I, Lochem; OKK I,
Eerbeek en de Ravijn, Nijverdal. Vorden zal het kwartet
kompletteren.
Zaterdagmiddag 17 augustus zal Vorden deelnemen aan
een toernooi dat wordt georganiseerd door De Vogel uit
Voorst. Een week later, dus zaterdag 25 augustus, ne-
men de Vordenaren in Wijhe deel aan een polotoernooi
dat wordt georganiseerd door WZC.

VORDENS JEUGDKOOR
Het Vordens Jeugdkoor heeft de vakantie achter de rug
en zal maandag a.s. haar repetitie-avond weer begin-
nen. Daar het koor vele leden heeft in de leeftijd van
6-15 jaar, heeft het bestuur, in overleg met de leidster
mejuffrouw Broekgaarden besloten, om met september
het koor in tweeën te splitsen en wel van 6-10 jaar en
11-15 jaar. Vooral voor de laatste groep wil men graag
versterking. Men kan zich opgeven op de repetitie-avond
of bij één van de bestuurselden van het Dameskoor voor
l september a.s.

MOTORCLUB „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
BEHAALDE DRIE PROVINCIALE TITELS
De Vordense motorclub „De Graafschaprijders" heeft
ook dit seizoen weer enkele fraaie resultaten geboekt.
De heer D. J. Rouwenhorst werd nl. in de kategorie
motoren duo (oriënteringsritten) kampioen van Gelder^
land.
Bij de motoren solo werd H. G. Klein Brinke provin-
ciaal kampioen, terwijl het algehele clubkampioenschap
motoren eveneens op naam kwam van de Vordense mo-
torclub.

De heer J. W. Golstein met pensioen
Na ruim dertig jaar bij de Coöp. Landbouwvereniging
„De Eendracht" werkzaam te zqn geweest, bereikte de
heer Golsein op vrijdag 2 augustus jl. de pensioenge-
rechtigde leeftijd.

In café Bloemendaal werd dit feit herdacht, waarbij
aanwezig waren de heer en mevrouw Golstein met hun
kinderen, het bestuur, de ere-voorzitter de heer A. J.
Lenselink en direktie en personeel van de landbouw-
vereniging.

Door de voorzitter, de heer G. W. Winkel, werd de
scheidende een enveloppe met inhoud aangeboden, ter-
wijl mevrouw Golstein bloemen in ontvangst mocht ne-
men. In zijn toespraak stelde de voorzitter o.m. dat de
heer Golstein veel voor de vereniging heeft gedaan als
chauffeur en later op het gebied van de landbouwwerk-
tuigenexploitatie en steeds de belangen van de coöpera-
tie en haar leden heeft gediend.

De heer Lenselink zei te hebben ondervonden dat de ver.
standhouding tussen bestuur en personeel steeds goed
is geweest, wat zeer in het belang van de vereniging
moet worden genoemd.

Namens direktie en personeel bood de heer Boers eeni
enveloppe met inhoud aan en getuigde van een prettige
samenwerking en verstandhouding gedurende vele ja-
ren welke de heer Golstein bij de landbouwvereniging
is werkzaam geweest.
De heer Klein Brinke, welke bijna de gehele periode de
heer Golstein als werknemer heeft mogen meemaken,
sprak waarderende woorden aan zijn adres voor het
vele werk door hem verricht en soms onder moeilijke
omstandigheden zoals in de oorlogsjaren.

De heer Koning kenmerkte de heer Golstein als iemand
die wist van aanpakken en betrok ook mevrouw Gol-
stein in zijn toespraak voor haar begrip, wanneer het
voorkwam dat haar man bij seizoenwerkzaamheden
soms tot 's avonds laat moest overwerken.
Alle sprekers wensten de heer en mevrouw Golstein nog
een gelukkige toekomst toe en samen nog lang van het
pensioen mochten genieten.
De heer Golstein dankte voor de waarderende woorden
tot hem en zijn echtgenote gericht en voor de ontvangen
Cadeaus.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.

100.000e BEZOEKER ZWEMBAD
Dezer dagen is de 100.000e bezoeker de poorten van het
zwembad „In de Dennen" gepasseerd.

HEURE UIT BORCULO WERD TOUWTREK-
KAMPIOEN VAN VORDEN
Naar schatting 500 bezoekers hebben de finalewedstrij-
den om het touwtrekkampioei^hap van Vorden bijge-
woond, welke werden gehou^B op een terrein achter
café De Zon.

De sterke ploeg van de Heure uit Borculo slaagde er in
al zijn wedstrijden te winnen, zodat zij met een punten-
totaal van 18 (tijdens de eerste wedstrijden enkele we-
ken geleden won de Heure ook al zijn wedstrijden) over-
tuigend als kampioen uit de bjÉ& kwam.
Dit kampioenschap vond pla^F in het kader van het
VVV zomerprogramma. De touwtrekvereniging Medler
trad verder als organisator op. Namens het bestuur van
het VVV heette de heer J. Bielderman de ploegen en
het publiek welkom.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden waren:
Jong Gelre—Svenska O—2; Buizentrekkers I—Buizen-
trekkers II 2—0; Heure—Graafschaprijders 2—0; Dos-
tal—De Boonk I O—2; PTT—De Boonk H 2—0; Jong
Gelre—Buizentrekkers I 0—2; Svenska—Buizentrekkers
II 2—0; Dostal—Graaf schap rijders O—2; Heure—Jong
Gelre 2—0; De Boonk I—Buizentrekkers I O—2; Bui-
zentrekkers II—PTT O—2; De Boonk II—Graafschap-
rijders O—2; Dostal—Svenska 2—0; PTT—Jong Gelre
2—0; De Boonk I—Buizentrekkers H O—2; Buizentrek-
kers I—De Boonk II 2—0; Svenska—Heure O—2.
Ongeslagen kampioen werd dus Heure I met 18 punten;
2. Graafschaprijders, Vorden 14 punten; 3. Dostal, Vor-
den 12 punten; 4. Buizentrekkers I, Hengelo 12 punten;
5. De Boonk I, Vorden 10 punten; 6. Svenska, Zutphen
8 punten; 7. PTT, Vorden 6 punten; 8. Buizentrekkers
II, Hengelo 6 punten; 9. Jong Gelre, Vorden 4 punten;
10. De Boonk II, Vorden O punten.

Als intermezzo vond er een wedstrijd plaats tussen twee
ploegen van het Medler, waarbij men moest trachten
elkaar door een kuil met water te trekken. Dit vanzelf-
sprekend tot grote hilariteit van het publiek.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de deze week gehouden Achtkastelentocht werd
door 176 personen deelgenomen, terwijl de avondwande-
ling ca 20 deelnemers trok.

„SNOEKBAARS" HAD GOEDE VANGST
De derde viswedstrijd in dit seizoen is voor de leden
van de hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" heel wat
vreugdevoller verlopen dan beide voorgaande wedstrij-
den. Werd er tijdens de tweede wedstrijd weinig ge-
vangen, de eerste wedstrijd werd er slechts één visje
verschalkt.
Deze keer ging het heel wat beter. Niet minder dan 55
stuks vis met een. totale lengte van 964 cm werden ge-
vangen. Het aantal deelnemers voor deze wedstrijd, die
in de IJssel werd gehouden, bedroeg 34. De gevangen
vis bestond hoofdzakelijk uit voorn, brasem en blei.
De uitslag was: 1. G. Sleuring 5 stuks 82 ch; 2. D.
Wuestenenk, 5 stuks 79 cm; 3. W. Sessink, 5 stuks 78
cm; 4. C. Lageveld, 4 stuks 72 cm; 5. H. Krauts, 4 stuks
71 cm; 6. A. Vruggink, 4 stuks 71 cm; 7. H. Stapper,
3 stuks 57 cm; 8. H. Huetink, 3 stuks 50 cm; 9. H. Nij-
land, 2 stuks 47 cm; 10. J. M. Jansen, 3 stuks 47 cm.
De volgende wedstrijd zal worden gehouden op zater-
dagmorgen 10 augustus van 6 tot 8.30 uur in de Baakse
Beek. De heren Krauts sh en jr zullen het uitzetten der
visplaatsen verzorgen. De laatste wedstrijd vindt plaats
op zaterdagmiddag 7 september terwijl als sluitstuk op
zondag 22 september een gekombineerde wedstrijd met
Almen en Laren zal worden gehouden.

GOED GESLAAGDE DEMONSTRATIE RIJVERENI-
GING „DE GRAAFSCHAP"
De demonstratie die de landelijke rijvereniging „De
Graafschap" zaterdagavond op de Wientjesvoortkamp
hield, is uitstekend geslaagd. Verheugend was dat een
groter aantal bezoekers aanwezig waren dan voorgaan-
de jaren. Blijkbaar is er een groot aantal belangstel-
lenden in de ruitersport dat zich niet door minder guns-
tige omstandigheden laat weerhouden en dit geeft de

landelijke rijvereniging de ruggesteun om door te gaan,
aldus merkte één der bestuursleden van „De Graaf-
schap" op.
Het afwisselend programma, dat een goed overzicht gaf
van wat de beoefening van de landelijke ruitersport kan
bieden, werd vlot afgewerkt, nl. dressuur in klassever-
band, in afdelingsverband (viertal) en een keurige de-
monstratie individuele dressuur. Een springconcours,
waarbij zorgvuldig risico ei^ensatie werden vermeden,
een aardig voltigenummer ̂ Been vrolijk clownsnummer
waarna een spannende behoRugheidsrace.
Het slotnummer, het geven van gelegenheid tot rijden
aan bezoekers, moest helaas vanwege de invallende
duisternis vervallen. De leden en de donateurs alsmede
de vele bezoekers, kunnen op een goed geslaagde de-
monstratie terugzien. ^fc
De heer Van Mengden had^Por deze demonstratie hier-
voor zijn terrein beschikbaar gesteld. Tijdens de ver-
schillende oefeningen gaven de heren D. Pardijs en W.
Wagenvoort een toelichting. Instrukteur was de heer
D. Norde.

ZONDAGVOETBAL
RATTI I — VORDEN I 0—1
AFSCHEIDSWEDSTRIJD VAN BAR WENTINK
Een van de beste en meest populaire spelers die de ge-
meente Vorden na de oorlog gekend heeft, Bar Wen-
tink, speelde zondagmiddag op 45-jarige leeftijd zijn
laatste wedstrijd voor Ratti.
Vele toeschouwers waren aanwezig om de „oude rot in
het vak" nog éénmaal in aktie te zien. Al speelde het
tempo hem somstijds parten, toch heeft Bar in deze
wedstrijd door o.a. het uitdelen van listige passjes laten
zien dat hij nog steeds tot in hart en nieren voetballer
is gebleven.
Alvorens de wedstrijd begon, mocht hij van de aanvoer-
ders van Ratti en Vorden resp. Tonnie Geurts en Dirk
Besselink, bloemen in ontvangst nemen.
De wedstrijd op zichzelf had weinig om het lijf, want
er werd slecht gespeeld. Typerend was dat de derde
klasser Ratti in het veld weinig voor de twee klassen
hoger spelend Vorden onderdeed. Technisch hadden de
Vordenaren wel iets meer in hun mars maar aanvallend
kwam er, ondanks enkele goede kansen, niets uit. Bij
Ratti moest het gevaar veelal komen van rechtsbuiten
Lichtenberg, hij slaagde er echter niet in om de goed
spelende Vordense keeper Berkelder te passeren, hoe-
wel het soms een haartje scheelde. Aan de andere kant
toonde doelman Huitink zich eveneens betrouwbaar bij
schoten van Jurriens en Ruiterkamp. Na een half uur
prikte Ruiterkamp de bal hoog in het Ratti-doel doch
ten koste van hands wist Baakman een doelpunt te
voorkomen. De terecht door de goed leidende scheids-
rechter Bello toegekende penalty werd door Ruiter-
kamp echter jammerlijk gemist. Even later maakte
doelman Huitink zijn enige fout in deze wedstrijd waar-
van Hendriksen dankbaar profiteerde O—1.
In de tweede helft zakte het spelpeil nog meer. Bij Vor-
den kregen Jansen en Jurriens opgelegde kansen maar
deels door slecht schieten en deels door goed keepen
van Huitink leverde dit geen doelpunten op. De enige
Vordense voorhoedespeler die na de rust een voldoende
haalde, was de jeugdige rechtsbuiten Karel Rensen. In
de slotfase probeerde Ratti nog tot de gelijkmaker te
komen, een zeer goed schot van linksbuiten Overbeek
had beter lot verdiend en dit was dan ook bijna de ge-
lijkmaker geweest, doch aanvoerder Besselink en doel-
man Berkelder in het bijzonder, hielden het hoofd koel
zodat het einde van deze toch wel teleurstellende wed-
strijd aanbrak met een O—l overwinning voor Vorden.
Na afloop 'ging Bar Wentink op de schouders van zijn
medespelers van het veld.
In café Schoenaker volgde hierna nog een gezellige af-
scheidsbijeenikomst. Allereerst sprak de Ratti-voorzitter
de heer J. Lucassen, de scheidende voetballer toe. Ruim
33 jaar hebt u aktief gevoetbald en nog nooit bent u
geschorst, aldus de Ratti-voorzitter. Hij stelde Bar Wen-
tink tot voorbeeld en benoemde hem onder groot ap-

plaus tot ere-lid van Ratti. Als blijk van waardering
bood de heer Lucassen hem een staande asbak aan.
Mevrouw Wentink mocht bloemen in ontvangst nemen.
Broeder Canutus, trainer van Ratti, bedankte Bar Wen-
tink voor de wijze waarop deze zich steeds had opge-
offerd om gedurende enkele jaren de jeugd en ook de
senioren te trainen. Bar, je was steeds een fijne kollega
aldus broeder Canutus.

Aanvoerder Tonnie Geurts bood zowel Bar Wentink als
zijn echtgenote namens Ratti I cadeaus aan.
Namens de oud-spelers van Ratti bood de heer Th.
Lichtenberg de scheidende voetballer een presentje aan.

RATTI-PUPILLEN HADDEN UITWISSELING MET
SVW HEERHUGOWAARD
Een 25-tal A en B pupillen van de s.v. Ratti hebben
een weekend doorgebracht in Heerhugowaard. Hier werd
men ontvangen door de jeugdkommissie van de v. v.
SVW een club waarvan het eerste elftal dit jaar pro-
moveerde naar de 3e klas KNVB. Nadat er 's avonds
een strandwandeling had plaatsgevonden, werden de
spelers bij hun gastgezinnen ondergebracht.

Zondags werd er natuurlijk gevoetbald. Voor de aanvang
van de ontmoetingen boden de aanvoerders van de A
en B teams van Ratti hun kollega's van SVW een stand.
aard met plakette aan als dank en herinnering aan
deze uitwisseling.
Ratti A was tegen SVW A in topvorm. Nadat de rust
met een 3—O stand in het voordeel der groen-witten was
ingegaan, won men uiteindelijk met 5—2.
Ratti B deed het ook prima en won met l—O van SVW
B.

Hierna werd er afscheid genomen, waarbij de Ratti-
jeugdleider, broeder Canutus, hartelijk dank bracht voor
de gastvrijheid die men genoten had. Hy nodigde ook
de SVW-jeugd uit om een tegenbezoek aan Vorden te
brengen om hier ook te kunnen genieten van de prach-
tige bosrijke omgeving.
Het was voor de pupillen en leiders een mooi weekend
geweest.

TOUWTREKKEN
MEDLER Hl TOUWTREKKAMPIOEN
BONDSKOMPETITIE 1968

Op het grote nationale touwtrektoernooi dat zondagmid-
dag te Meddo bij Winterswyk werd gehouden, is het
sterke team van Medler III er in geslaagd om de kam-
pioenstitel van de bondskompetitie 1968 in de D klasse
te bemachtigen. Zij deden dit in grootse styi en konden
de eindstreep ongeslagen bereiken. Medler III kwam
aan een puntentotaal van 32 in het algemeen klassement
en daar er nu nog een toernooi zal plaatsvinden, kan
de eeuwige rivaal Warken IV haar niet meer inhalen.
Overigens hadden de Warkenaren deze middag pech,
omdat hun team door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden niet kon deelnemen. Het toernooi te
Meddo, dat georganiseerd werd door de touwtrekvereni-
ging Jonge Kracht op het terrein bij café Spiekerman,
kenmerkte zich door een grote deelname van ploegen en
een grote belangstelling. Doordat in de E klasse weder-
om 2 nieuwe ploegen hun intrede deden, t.w. Velswijk
II uit Zelhem en EHTC V uit Hall-Eerbeek, moest er
in deze afdeling 15 wedstrijden worden getrokken.

Scheidsrechter was de heer Th. Eckhardt uit Vorden.
In de pauze werd ter opluistering een ontmoeting ge-
speeld tussen een gemengde dames- en herenploeg,
waarbij de A ploeg zegevierde tot grote hilariteit van
de toeschouwers. Na afloop van de wedstrijden gaven
de beide Nederlandse bondsploegen die deelnemen aan
de op 7 september a.s. in Borculo te houden Europese
kampioenschappen, een demonstratie van hun kunnen
onder leiding van bondstrainer de heer J. W. Markink.
De eindstand van het toernooi te Meddo was als volgt:
A klasse: 1. Heure I, 8 pnt.; 2. Warken I, 5 pnt; 3.
Medler I, 2 pnt.; 4. Jonge Kracht I.
B klasse: 1. EHTC I, 6 pnt.; 2. Warken II, 4 pnt.; 3.
Nettelhorst I, 2 pnt.; 4. Medler n, O pnt.
C klasse: 1. Heure II, 8 pnt.; 2. Jonge Kracht H, 6 pnt.;
3. EHTC II, 2 pnt.; 4. Warken III, O pnt.

D klasse: 1. Medler IH, 6 pnt.; 2. Heure in, 4 pnt.; 3.
EHTC m, 2 pnt.; 4. Warken IV, O pnt.
E klasse: 1. Bruil I, 10 pnt.; 2. Vlswijk I, 8 pnt.; 3.
Velswijk II, 6 pnt.; 4. EHTC IV, 4 pnt.; 5. Medler IV,
2 pnt.; 6. EHTC V, O pnt.
De prijzen werden na afloop door de voorzitter van de
organiserende vereniging, de heer B. Gebbink, uitge-
reikt aan de winnende teams.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

De stand in de bondskompetitie 1968 is nu, na vijf toer-
nooien, als volgt:
A klasse: 1. en bondskampioen 1968 Heure I, 28 pnt.;
2. Warken I, 16 pnt.; 3. Medler I, 8 pnt.; 4. Jonge Kracht
1, 6 pnt.
B klasse: 1. EHTC I, 28 pnt.; 2. Warken n, 22 pnt.; 3.
Medler II, 8 pnt.; 4. Nettelhorst I, 2 pnt.
C klasse: 1. en bondskampioen 1968 Heure H, 30 pnt.;
2. Jonge Kracht H, 18 pnt.; 3. EHTC II, 6 pnt.; 4. War-
ken III, 4 pnt.
D klasse: 1. en bondskampioen 1968 Medler III, 32 pnt.;
2. Warken IV, 22 pnt.; 3. EHTC Hl, 10 pnt.; 4. Heure UI
8 pnt.
E klasse: 1. en bondskampioen 1968 Bruil I, 22 pnt.; 2.
Velswijk I, 14 pnt.; 3. EHTC IV, 8 pnt.; 4. Velswijk H,
6 pnt.; 5. Medler IV, 4 pnt.; 6. EHTC V, O pnt.
Op zondag 18 augustus a.s. zal het eerstvolgende en
tevens laatste touwtrektoernooi worden gehouden, dat
meetelt voor de bondskompetitie 1968. Dit wordt geor-
ganiseerd door de touwtrekvereniging Hou-Vast te Net-
telhorst bij Lochem op het terrein bij café Hassink.



SUPIRMARKT

GEZINSFLESSEN
SHAMPOO
voor 30 haarwassingen

per fles 98
elke tweede fles 79

presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

Vleesribjes 500 gram 98
Varkenslever 500 gram 148
Runderlappen 5oo gram 248
Malse ribstuk 500 gram 348

Ons bekende soeppakket slechts 198

Ham 150 gram 98
Rosbeef 100 gram 109

Snijworst 150 gram 79
Lever 100 gram 79

Uit onze groente afdeling
Aardappelen per21 i2kg 79
Tomaten

(export kwaliteit) 500 gram 69
Gesneden andijvie soogram 39
Pak mee dit koopje:

Heerlijke druiven per kg 98

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.

Bavaria pils 4 flesjes slechts 1OO
Appelsap 2 flessen 119
Druivensap per fles 119
Jus d'Orange per fles 98

Reklame thee 2 pakjes 1OO
Nootmuskaat een bus 98
Witte peper een bus 89
Krentebroden ovenvers 98

I.v.m. het seizoen worden aan bederf onderhevige goederen niet meer bezorgd!

Leverpastei 2 blikken 98
Soepballen 2 blikken 119
Unox kippensoep elk tweede blik half geld
10 koetjes chocoladerepen voor 89

+ ZOUTE PINDA'S 250 gram 79 *

EIERKOEKJES per zak 59

MANDOLINO KOEKEN 16 stuks 98 •

|̂  CHIPS gezinszak 98
• MARS 3 repen 79 +
+ +

Mouserende wijn per fles 325
Sherry per fles 398
Perziken literblik 139
y»rikozen literblik 139
Ananas 2 blikjes 149

i

Uit onze diepvries:
Patates frites l kilo 149
10 bitterballen voor 89
Kabeljauw Mets 400 gram 129
Spinazie 450 gram 59
Kroketten 3 stuks 62
Vissticks 10 stuks 98

Spinazie literblik 69
Doperwten fijn literblik 109
Doperwten middelfijn literblik 89

Uitjes literpot 119
5 éénpersoons blikjes zomergroente voor 225

Karnemelkzeep 3 stukjes 109
Wc toiletclainer elke tweede bus half geld!
Zacht closetpapier 4 rol van 98 voor 85 cent

LIMONADESIROOP
per tles



GITAAR-, BANJO- EN
MANDOLINELES
Opgave voor september.
Mevr. Langwerden, Groene
Kruisstraat 3, Hengelo G.

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen. Het Hoge 54, Vorden

Jonge man, 23 jaar, zoekt
ruime gestoffeerde kamer,
eventueel met kookgelegen-
heid, in Vorden of omge-
ving. Brieven aan A. Wol-
ters p/a D 138 d, Vorden

Te koop: 4 clubjes met rond
tafeltje, zeer goed onder-
houden. De Steege 18, Vor-
den

Te koop: Afbraak van de
verbouwing. Derksen, Zut-
phenseweg

Te koop: l meisjesfiets,
leeftijd 7-11 jaar.
A. H. Flamma, B 56, Vor-
den

Te koop: Stamslabonen,
stokprinsesse. en snijbonen.
H. P. Leuink, Rietgerweg l,
Warnsveld

Te koop: Meisjesfiets 9-11
jaar. E. Gotink, Branden-
borch, Vorden

Te koop: l roodbonte dra-
gende vaars, aan de telling
8 augustus. B. Zents Med-
ler D 154

Te koop: Prachtige RAP-
PUCH bromfiets
(km-stand 9500) met ver-
zekering. Te Lindert, De
Hanekamp 23, Vorden

Te koop: Toom zware big-
gen. Harmsen ,'t Schimmel'

Te koop: 2 tomen zware
biggen. L. H. Visschers
Galgengoor

NU zelf -sneller
en goedkoper -
een lekke tank

dichtmaken 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 ge-
bruik als plamuur.
Wordt in weinige minuten
metaalhard en kan dan
meteen gevijld, geschuurd
en gelakt worden.

Handige en voordelige 2-tuben _ _ _
verpakking 3.50

Voor grotere klussen zijn er
grote bussen.

Ook onmisbaar voor reparaties van:

Verkrijgbaar bij

Autoshop Kuypers
Dorpsstraat 12 . VORDEN

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

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

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

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

Op vrijdag 9 augustus hopen onze geliefde
ouders en grootouders

l G. J. BREUKER
en
H. J. BREUKER-GREUTINK

hun 5iO-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, augustus 1968
Wildenborch D 50

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Eskes
te Vorden

Profiteert
NU NOG TOT EN MET 31 AUG.
VAN ONZE

zomerpr ijzen!
ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

moderne dessins en kleuren

150 x 220
180 x 220

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

ƒ 32,50
ƒ 39,50

extra zware kwaliteit, moderne des-
sins en kleuren

150 x 220
180 x 220

FIBRENKA DEKENS

180 x 220

FD3RENKA AUTOPLAIDS

130 x 170

ƒ 42,50
ƒ 49,50

ƒ 18,90

ƒ 11,50

GEWATTEERDE DEKENS WITTE WATTEN

moderne dessins

160 x 210
180 x 215,

ZIE ETALAGE

ƒ 29,75
ƒ 32,50

RAADHUISSTR.. VORDEN

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 11 AUGUSTUS TOT EN MET
21 AUGUSTUS

Fa Derksen
Groente - Fruit en bloemen - Zutphenseweg

Doeltreffend
voor uw voetbaluitrusting!

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doehreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Knollenmarkt Hengelo G
A.S. WOENSDAG 14 AUG.

DANSEN
in zaal Langeler
Aanvang 7 uur

toegang voorbehouden

ORKEST „THE WOODPECKERS'

Extra eieren rapen met
UTD-LEGVOEDER
U als pluimveehouder heeft één doel voor ogen: zoveel mo-
gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LËGVOEDERS
samen, die in de praktijk bewezen een prima resultaat te
geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTÜ-Legvoeder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

WichmondCÏ? (05754) 270

Voetbalvereniging 'Vorden'
Heeft u zich al in laten schrijven als toto-lid voor
de

sporttoto?
Nog niet l Doe het dan nu, want 18 augustus
begint hij weer te draaien.

EN LAAT HEM DRAAIEN hoofdprijs ƒ 500.000,.

Registratiekaarten voor 50 cent bij de volgende
adressen verkrijgbaar:

Sigarenmagazijnen Boersma, TCijerkamp en „Has-
sink" en by café Uenk, Nieuwstad. Tevens by
H. Lijftogt, Berend van Hackfortweg 81
D. Lakerveldt, De Bongerd 28

Voor goede
rywielreparatie naar:

RIJWIELBEDRUF
TRAGTEB

Bupro-gas
Het ga» voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Tel»foon 05752-1323 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS Sinds 1914

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voor de school weer begint
eerst even naar:

Fa Hietbrink
voor een AGENDA, ETUI, VULPEN
BALLPOINT, ATLAS, INKTLAP-
PEN, TEKENARTIKELEN ENZ.

Grote
paarden- en
veulenmarkt
(KNOLLENMARKT)

OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS TE
HENGELO (GLD.)

Grote veulenkeuring
van warm. en koudbloedpaarden.
Gratis deelname.

De Marktvereniging

Dr vd. Hoog
make-up

Moderne Fansi make-up crème
en microscopisch fijne poeder.
Keus uit vele tinten. Houdt

ongelofelijk lang, ook op het
kwetsbaarste deel van uw ge-
zicht: uw neus.

DROGISTERU De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

t



Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEBKALVEREN
voor het mesthok.

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

Gaat uw zoon
naar de
Technische School?

Lonneker
Technische

School Overall.
Sterke kleding
voor L.T.S.'ers
en U.T.S.'ers.
Topkwaliteit.

Voorkom bederf
Een koelkast houdt uw levensmid-
delen véél langer vers.

Koelkast
155 liter, tafelmodel van ƒ 368,—

nu f 328,-

Koelkast
170 liter kastmodel van ƒ 478, —

nu f 350,
KOELKASTEN EN DIEPVRIE-
ZERS. VOOR ELK GEZIN DE
JUISTE MAAT

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

IN VOORRAAD BIJ:

Helmink
Zutphenseweg - Vorden

LAGE VOERPRIJZEN
Weidehooi, graszaadhooi,
alle soorten stro. Nu nog
natte blerbostel voor zonier-
pryzen !
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zberink Vorden
tel. 05752-6813

Gemeente Vorden
In verband met herstraatwerkzaamheden is het
noodzakelijk het weggedeelte vanaf de Nieuwstad
bij de Beatrixlaan tot de Hengeloseweg bij de af-
weg naar Delden vanaf heden te sluiten voor alle
verkeer tot 14 september a.s. of zoveel langer of
korter als voor de uitvoering van de werken no-
dig is.

Vorden, 7 augustus 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Te koop:

boerenkool-,
spruitkool- en
andijvieplanten

D. Klein Geltink Klein Gar-
mel, Vorden

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

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Leuke
clownpop
voor f 1,10

HOEEIJZER
ipy

Saladecouvert
geheel roestvrij

slechts f 2,50

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

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

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

CONFECTIEBEDRIJF

D. J. Lammers
VORDEN

Wij kunnen in ons atelier nog enikele
meisjes plaatsen als:

modinette en
leerling modinette
alleen voor hele dagen.

Kom gerust eens inlichtingen vragen
overdag of 's avonds.

RAADHUISSTRAAT 16 a - TELEFOON 1971

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever 500 GRAM 150
tl G Hokt 500 GRAM 198

Speklappen <KA>, 120
Prima koffie *»QEAM 135
Margarine 84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb. 5
Doorregen rundvlees

Verse worst
500 GRAM 260

500 GRAM

Gehakt
Boterhamworst

Hamkaas
Mix

500 GRAM iy O

200 GRAM O (J

200 GRAM

200 GRAM

y O

ZATERDAG 10 AUG. 19.30 UUR

Groot
hoedenbal

van de carnavalsvereniging
„DE DEURDREAJERS" in

zaal Schoenaker
Kranenburg-

Geldprijzen voor de mooiste hoeden !
Muziek „De Prinsenkapel" (The Rythme Stars)
Het geheel onder leiding van Prins Henri I en
gevolg

l fles coca cola van 73 voor 59 et
1 zak Jaffafruit (snoep) van 98 et voor 79 et — 10%
2 rollen beschuit 75 et — 10%
l fles koffiemelk (31%) van 205 et voor 179 et — 10%

l pak spar-koffie nu 169 - 10 procent
1 BIERGLAS GRATIS BIJ 4 FLESSEN SPAR PILS !

300 gram kinnebakham 89 et
200 gram gekookte Gelderse worst 98 et
2 potjes Nescafé a 50 gram nu 296 et

DONDERDAG EN VRIJDAG:

8 perziken voor 100 et
f

l zak a 2l\2 kg aaraappelen 59 et

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Aardappelen schillen ?

Dat kan anders!
De Tomado-schrapmachine

doet in 2 tot 4 minuten het vuile
werk voor u.

Tussen oude en nieuwe aardappelen
bestaat voor hem géén verschil. Alle
soorten aardappelen en worteltjes
zijn in korte tijd „panklaar".

Aanbieding
tot 1 september
Schrapmachine 2 kg ƒ 99,50

nu f 89,50
Schrapmachine 3 kg ƒ 117,50

nu f 105,-
EN U KUNT DAGELIJKS
DEMONSTRATIE VRAGEN IN
ONZE WINKEL

GEHS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Adverteren is de sleutel
voor verhoging van uw omzet!

VVV VORDEN
Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden. vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni. laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen f 1,— per persoon, beneden
16 jaar f 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

Donderdag 8 augustus
Demonstratie folkloristische dansgroep
Knupduukskes" op de markt om 8 uur.

„De

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan! Maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Alle inlichtingen bij het sekretariaat WV, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

VOOR UW DOCHTER DIE NAAR DE

HUISHOUDSCHOOL GAAT, HEBBEN WIJ:

^ VERPLEEGSTERSCHORTEN

^ SCHAREN, NAALDEN,

SPELDEN, GAREN, ENZ.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WEGENS VAKANTIE

gesloten
DINSDAG 13 TOT EN MET
ZATERDAG 17 AUGUSTUS

Smederij A. J. Lettink
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SWIEBERTJE, SAARTJE, BROMSNOR EN DE
BURGEMEESTER OP JUBILEUM-CARNAVAL VAN
DE DEURDREAJERS

De carnavalsvereniging De Deurdreajers bestaat dit
jaar tien jaar. Ter gelegenheid van het jubileumjaar
1968-1969 heeft het aktieve bestuur een uniek program-
ma samengesteld voor de komende jubileumfestiviteiten.
Het begint reeds a.s. zaterdag 10 augustus met een
groot hoedenbal in zaal Schoenaker. Het belooft een
denderend feest te worden met o.m. het optreden van
Prins Henri I met zijn gevolg, de Raad van Elf, opper-
adjudanten, de Dansmarietjes e.a. Wie hier met de
grootste of kleinste hoed op dit bal verschijnt, zal met
een prijs worden beloond. De muziek wordt verzorgd
door de bekende Prinsenkapel.

Op 9 november a.s. volgt het Prinsenbal, waarbij Prins
Henri de Eerste voor de laatste maal zijn narren en
narinnen zal begroeten. Hij neemt dan om 11 minuten
over 11 officieel afscheid.

Op 11 januari 1969 wordt het tweede Prinsenbal of
Nieuwjaarsbal gehouden, waarbij de nieuwe Prins Car-
naval aan zijn onderdanen zal worden voorgesteld. In
het regerinigsloze tijdperk tussen 9 november en 11 ja-
nuari zal het bestuur de kandidatuur voor de nieuwe
Prins bespreken. Zo leeft men langzamerhand toe naar
het hoogtepunt van het Carnaval 1969.

Een week voor dit grootse evenement zal er in de spe-
ciaal gecharterde grote danssalon een uniek beatbal
plaatsvinden, waarvoor een zeer bekende beatband is
aangetrokkeni. Dit is op zaterdag 8 februari 1969.
Dan volgen eindelijk de langverwachte en groots opge-
zette carnavalsdagen op zaterdag 15, zondag 16, maan-
dag 17 en dinsdag 18 februari 1969.

Zaterdagavonds start men weer met het traditionele
carnaval voor de gehuwden. Ter gelegenheid van het
jubileumcarnaval heeft het bestuur voor de kindermid-
dag op zondag 16 februari een uniek programma sa-
mengesteld. Men heeft nl. een uiterst bekend gezelschap
geëngageerd t.w. Swiebertje, Saartje, Bromsnor en de
Burgemeester, die in ons land bij jong en oud beroemd
zijn geworden door de televisie. Zij zullen een fantastisch
programma brengen in de feestsalon.

Ook de zondagavond staat geheel in het teken van het

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

10 aug. Hoedenbal van de Deurdraejers
17 augustus Dansen in het Nutsgebouw
31 aug. Oriënteringsavondwandeling Medler
31 aug. Zomeravondzang in de muziektent

(door Dameskoor, Excelsior en
Mannenkoor)

6 sept. Oranjefeest Medlertol
7 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. „'t Wapen van Vorden"

27 sept. Volksfeest te Linde
28 sept. Volksfeest te Linde

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.

• jubileum. Het bestuur is momenteel in onderhandeling
met bekende radio- en televisie-ariesten die deze avond
voor het voetlicht zullen treden. Omdat dit nog niet
helemaal rond is, zal men nog even geduld moeten heb-
ben. In ieder geval belooft ook deze avond een topsuk-
ses te worden.

Dan volgen op maandag 17 en dinsdag 18 februari de
traditionele carnavalsdagen, waarbij de nieuwe Prins
de scepter zal zwaaien. In verband met deze groots op-
gezette festiviteiten verwacht men een geweldige be-
langstelling.

KLEEDKAMERTvOETBALVERENIGING VORDEN
NADERT VOLTOO1NG

Nog een paar weken en dan zal de nieuwe kleedkamer
van de voetbalvereniging Vorden gereed zijn. Vergele-
ken met de oude kleedkamer, die inmiddels is afgebro-
ken, wordt dit een gebouw waar de vereniging met
recht trots op kan zijn.

Toen het bestuur destijds met de plannen op tafel kwam
werd meteen besloten tot het houden van een huis-aan-
huis aktie die ruim ƒ 7.000,— opbracht. Nadien zijn er
nog meerdere akties gevoerd (bv. oliebollenaktie) die
ook nog enkele duizenden guldens hebben opgebracht.
De Nederlandse Sportfederatie liet zich evenmin onbe-
tuigd en zegde een bedrag van ƒ 6.000,— toe.

De grootste steun ontving de voetbalvereniging even-
wel van de gemeente Vorden. In de raadsvergadering
van 25 augustus 1967 besloot de raad nl. een bijdrage
uit de gemeentekas beschikbaar te stellen gelijk aan
het totaalbedarg, dat voor dit doel bij partikulieren, be-
drijven en industrie wordt ingezameld, echter tot een
maximum van ƒ 10.000,—. Dat het bestuur van Vorden
zeer in haar nopjes was met deze gemeentelijke bijdra-
ge laat zich gemakkelijk raden.

In januari van dit jaar kon met de bouw van de nieuwe
kleedkamer worden begonnen. De heer J. Uenk bleek
bereid de algehele leiding van de bouw op zich te ne-
men. Het lag in de bedoeling dat de meeste werkzaam-
heden door eigen leden zou gebeuren. Dit bleek echter
niet helemaal een haalbare kaart. Dit komt, aldus ver-
telde ons de heer Uenk, in de eerste plaats doordat de
vereniging te weinig vakmensen onder de leden telt,
terwijl ook hier en daar de militaire dienst roet in het
eten heeft gegooid. Ook is de heer Uenk (in vroeger
jaren zelf een enthousiast voetballer) van mening dat
de jeugd tegenwoordig anders is dan vroeger. De bin-
ding met de vereniging is over het algemeen niet zo
groot meer.

Toch hebben verschillende leden hun beste krachten ge-
geven en zijn er diverse werkzaamheden door hen ver-
richt bv. betonstorten, plafonds inmaken, aanleggen*
van het elektrische gedeelte, plaatsen van de radiatoren
etc. Voor het metselwerk, tegelwerk (80 m-) heeft men
vakmensen moeten aantrekken. Deze personen bleken
bereid één en ander tegen een geringe vergoeding te
willen doen.

De bouw op zich zelf was in april klaar. Op dit moment
zijn de verdere werkzaamheden zodanig gevorderd, dat
men de nieuwe kleedkamer overeen paar weken in ge-
bruik kan nemen. O.a. moet cj^fcv ketel nog geplaatst
worden. De leidingen zijn gedSRelijk gelegd. En dezer
dagen zal met het schilderwerk kunnen worden begon-
nen. Is alles eenmaal klaar, dan beschikt de voetbal-
vereniging over een pracht komplex. Dit mag ook wel,
want de bouwkosten worden geraamd op ca ƒ 40.000,—
a ƒ 45.000,—. De vereniging zal dus voor het ontbre-
kende bedrag een lening moeta^^angaan, waarvan men
hoopt de tijdige betaling van Hfte en aflossing uit de
opbrengst van de kantine te kunnen voldoen.

Deze kantine treft men aan in het midden van het ge-
bouw. Totale oppervlakte ca 64 m2. De kantine biedt
zeker plaats aan 75 personen. Aan de rechterkant naast
de kantine zijn 2 kleedkamers van 3,50 x 3,30 m. Hier-

achter bevindt zich een doucheruimte met daarnaast
een scheidsrechterskleedkamer. Rechts daarvan komen
de herentoiletten met daarnaast nog een kleedkamer
voor de scheidsrechters.

Links van de kantine bevindt zich een ruime keuken
van 3,30 x 2,80 m. Achter de keuken is een bergings-
ruimte voor de CV ketel en de boiler. De keuken is ver-
der nog voorzien van een zgn. buitentouffet. Verder ook
aan de linkerkant van het gebouw 2 kleedkamers, toilet-
ten etc. Voor het gebouw komt een terras.

Niet alleen dat de gemeente een flinke financiële bij-
drage voor de kleedkamer heeft verleend, ook aan de
terreinen is door de gemeente veel zorg besteed. Zo
krijgt de voetbalvereniging de beschikking over drie
speelvelden. Het veld voor de nieuwe kleedkamer wordt
het hoofdveld. Hierop zal het eerste elftal het a.s. sei-
zoen spelen. Het veld rechts is voor de overige elftallen.
Het andere terrein is volgend seizoen bespeelbaar.

VORDEN II VERSLOEG PAX II

De vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Pax II
en Vorden II is in een verdiende doch geflatteerde over-
winning voor de bezoekers geëindigd. De Vordenaren
wonnen met 5—2.

Gedurende de gehele wedstrijd had Pax een veldmeer-
derheid, doch aanvallend hield men het spel veel te kort,
zodat de Vordense defensie steeds tijdig kon ingrijpen.
Speciaal doelman Golstein onderscheidde zich. In de
Vordense voorhoede bleek het spel van de jeugdige Jan
Koster als rechtsbuiten een openbaring. Hij had een
groot aandeel in drie doelpunten.

Reeds vanaf de aftrap nam Pax het initiatief doch le-
verde niets op. Bij een tegenaanval van Vorden spurtte
Dostal langs twee tegenstanders om vervolgens doel-
man Kamperman kansloos te passeren. Tien minuten
later scoorde Dostal het tweede doelpunt. Aan de andere
kant kon Pax uit een penalty wegens hands tegensco-
ren. Een prachtig door Koster genomen vrije schop
werd door Johan v. d. Logt in een doelpunt omgezet
l—3. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft opnieuw een sterker Pax. Tien minu-
ten voor tijd werd 't 3—2 door 'n doelpunt van v. Dam.
Enkele minuten later liet Koster zijn direkte tegenstan-
der Breukink weer eens de hielen zien waarna v. d.
Logt de fraaie voorzet rustig afwerkte 2—4. Vlak voor
tijd werd het 2—5, toen de aalvlugge Dostal doelman
Kamperman te snel af was.

DAMMEN

VORDENSE DAMCLUB GAAT EEN ZWAAR
SEIZOEN TEGEMOET

Voor de eerste maal sinds haar bestaan zal het eerste
tiental van de Vordense damclub DCV uitkomen in de
hoofdklasse. Dit naar aanleiding van het kampioenschap
dat in het seizoen 1967-1968 werd behaald. Het was
trouwens helemaal een goed jaar, want het tweede tien-
tal slaagde er in naar de eerste klas te promoveren.
Dit is voor de vereniging zeer verheugend, want dit be-
tekent tenminste een goed|^^nsluiting bij het eerste
tiental. ^P

Het belooft voor de Vordenaren in de hoofdklasse overi-
gens een zware kluif te worden, gezien de clubs waar-
tegen gespeeld moet worden. DCV is ni. ingedeeld bij
NOAD Nijmegen; DCA Apeldoorn; BDV Bennekom;
DVA Arnhem; De Kroonschijf Ede; DCL Lent; WSDV
Wageningen; DVH II Hu^^i; DVD Doetinchem en
NDVK Nijmegen. Dit woro^^voor de Vordenaren dus
10 kompetitiewedstrijden waarvan er 5 uit en 5 thuis
gespeeld zullen worden.

Het rooster ziet er voor DCV als volgt uit: vrijdag 20
september DCV—DVD; vrijdag 4 oktober DCV—WSDV
dinsdag 8 oktober BDV—DCV; vrijdag 25 oktober DCV

—DCA; maandag 28 oktober KRS—DCV; dinsdag 5
november DVA—DCV; vrijdag 21 november DCV—ND
VK; maandag 25 november DCL—DCV; vrijdag 13 de-
cember DCV—DVH II; maandag 16 december NOAD—
DCV.

Het eerste tiental ziet er in alfabetische volgorde als
volgt uit: B. H. Breuker; G. ter Beest; J. F. Geerken;
J. W. Klein Kranenbarg; J. Leunk; B. Nijenhuis; J. Ou-
kes; A. Smeenk; A. Wassink en S. Wiersma.

SUKSES VOOR JAN FLORIJN

Op een in Zelhem gehouden talentenjacht, welke was
uitgeschreven door het WV, is het onze plaatsgenoot
Jan Florijn gelukt met zijn „zingende zaag" een derde
prijs te behaleni. Hij ontving voor deze prestatie een
fraaie beker.

KNUPDUUKSKES GEVEN DEMONSTRATIE

De Vordense boerendansgroep De Knupduukskes zal in
het kader van het WV zomerprogramma donderdag-
avond 8 augustus een demonstratie geven. Dit folkloris-
tisch festijn begint om 8 uur.
Woensdagmiddag wordt er wederom een Achtkastelen-
tocht gehouden. Start op het marktplein om half twee.

^

Dat is
het!

Pak toch
de fiets/

Steeds meer mensen ontdekken weer, dat ze de
fiets niet kunnen missen. Er is immers geen handiger,
betrouwbaarder en ... voordeliger vervoermiddel l

Wij hebben de modellen 1 968 al binnen. Ook vouw-
en mini-fietsen, l

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - TeJefoon 05752-1256

ATTENTIE

Naar wij hebben vernomen hebben diverse mensen in
Vorden hun scharen, messen e.d. laten slijpen door een
scharenslijper die rond gaat in Vorden. Diverse scha-
ren zijn echter zo geslepen dat ze niet meer te repareren
zijn dus ze zijn waardeloos geworden.
Wij raden u aan voorzichtig te zijn aan wie u uw arti-
kelen meegeeft, laat anders dit karwei aan een vakman
over.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 25

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) 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.

Het werd de romeinse onderdrukkers inderdaad toege-
staan in de „Joodse oorlog" te winnen, zodat Jeruzalem werd ver-
woest, ondanks de vurige gebeden van de Joodse priesters, maar
dit is een waarschijnlijk andere kwestie, alle Evangelisten, behalve
Johannes, hebben het ogenblik beschreven met dezelfde woorden,
het ogenblik, waarop de hemel en de aarde tegelijkertijd uitspraak
deden: wie van God verlaten was: de gekruisigde, of zij die hem
kruisigden. *) Dat Jaweh dood zou zijn, nee! Nee! De god van de
*) Matt. 27 : 51; Markus 15 : 38; Lukas 23 :45.
filosofen is dood, ja, de god van allen die Hem hebben verminkt of
naar hun eigen beeld hebben geformeerd, is dood. Maar deze go-
den of voorstellingen van God, zijn dan ook niet: dé God en Vader
van onze Heer Jezus Christus. Déze God bestaat. Hij woont in het
hart van Zijn kinderen, van hen Die Zijn Naam belijden, die /eg-
gen: Ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal
verzadigd worden met Uw beeld als ik zal opwaken".
„De vraag is bijgevolg alleen deze: lééft Hij - in mijn hart? Hun,
die Hem willen leren kennen zeg ik: het geloof is uit het gehoor.
En het gehoor is uit het gepredikte Woord van God: Wij zullen
elkaar in deze tijdelijke werkelijkheid niet weer zien, Martin. Kom
eens wat dichterbij. Vergeef me de fouten die ik heb gemaakt, - het
mislukte huwelijk, ook - m'n pedanterie. Ik wil schuld bekennen
tegenover jou. Ik wil schoon schip maken, ik denk dat 't de laatste
keer is dat ik je zie, - zoals je geworden bent: „een Katholiek-met-
de-Bijbel". Eén die zich erover beklaagd geen antwoord te hebben
ontvangen terwijl hij te trots is om er om te vragen. Ach, ik heb
je misschien wel dóódgepreekt, - dit weet ik: ik heb eerlijk ge-
meend dat ik het zo moest doen. Ik heb je op onze gezamenlijke
reis deze drie bergen laten zien: de berg van de Tien Geboden. En
de berg van de zaligsprekingen: de acht zaligheden, ook wel de
grondwet van het Christendom genoemd. Napoleon noemde de
acht zaligheden: „de mooiste bladzijde die ooit werd geschreven".
„Zo. Het zegt me niets. Hij was één van de grootste massa-moor-
denaars van de geschiedenis, deze achteraf zozeer bewonderde Na-
poleon Buonaparte, - een bloedige tiran."
„Aha! Ook Ghandi, de geweldloze leider, was vol bewondering
voor het Evangelie, maar de bergrede vond hij de mooiste van alles.
„Dat zegt me meer, maar niet voldoende om het te beamen. Ik
vraag: waar zijn de Christenen, die léven volgens deze prachtige

beginselen? Maar gaat u verder: u sprak immers over drie bergen."
„Ja. De heuvel Golgotha. Waar Gods eigen kind, na al z'n bloedig
bidden in de hof van Getsemane, zonder antwoord bleef, - en
schreeuwde aan het kruis: „Mijn God, mijn God, waarom hebt U
mij verlaten!"

Dit had z'n vader ten laatste gezegd. Hij was er niets wijzer van
geworden, maar hij herinnerde 't zich woordelijk. Merkwaardig: hij
had ook z'n eigen dood voorspeld. Toen hij, Martin, indertijd de
terugreis naar Kreta had volbracht, lag het bericht er al, dat z'n
vader bij het bombardement op Hamburg was omgekomen. Hij was
drie-en-zestig jaar geworden, - ik heb hem nooit op een leugen kun-
nen betrappen, voorwaar: dit was nou wat je noemt „een onge-
veinsd gemoed", een man zonder bedrog; ik heb nooit geweten dat
ik hem zo zou missen, - het is buiten niet meer zo stil, ik moet op
mijn hoede zijn. Hij keek onwillekeurig naar de volgende cirkel, te-
gelijkertijd luisterend naar wat er buiten gebeurde, - hij merkte
ook dat zijn hand nu beefde.
Er stond maar één woord binnen deze kring. Het was er achteloos
neergeschreven, onwillekeurig en onberedeneerd, een woord uit het
onbewuste, maar hefwas een woord-met-vleugcls, een antwoord.
Want wat op het grauwe papier stond geschreven, diende zich te-
gelijkertijd buiten aan met een alzijdig geweld. Aan de ramen, de
dakgoten, het balkon! Zoals de zee vol is van bruisende golven zo
was deze nacht opeens weer vol van deze sterke storm, die over
vele daken springend, als een razende rukte aan de balustrade. En
de waarheid was dat er ook een soort van storm door hemzelf heen
ging. Hij herhaalde het woord dat in de cirkel stond en dat in z'n
verschillende betekenissen zowel een vraag als een antwoord is:
„Qui-vive!" - Wie is daar? Ik ben op m'n hoede. En ook: „Aan
wiens kant sta je?" Met één sprong was hij bij het raam. Maar het
was geen man, die daar zo op het plat tekeer ging, het was enkel
de storm die, met een scheurend geluid, de kracht van zijn maal-
tanden op het balkon had beproefd. De mascotte was verdwenen.
En met hem het hele hekwerk van de balustrade. Het geweld van
de windstoot had zelfs de ijzeren brandtrap naar achteren omge-
bogen zodat niemand het plat van buitenaf kon betreden. Sleepte
de Horch, beneden, een deel van het hekwerk mee aan z'n bumper?
Martin had het Glisentipistool op tafel laten liggen, welnu: hij zou
het de eerste uren niet meer nodig hebben. Iets anders, iets wits
trok z'n aandacht. De zakdoek. De doek die de storm hem een half
uur geleden had ontrukt. En hem nu had teruggebracht. Hij nam de
was van haar schadelijke, influerende geur beroofd. Deze zakdoe-
Deze zakdoeken, zij zouden zijn gedrenkt in een zekere vloeistof:
een tranquilizer, een middel dat kalmerend zou werken? Maar het
was geen Ignatia, zoals Gloede 't had voorgesteld, noch Sepia om
nervositeit te bestrijden of om geestelijke inzinkingen te voorko-
men. Ook was er geen „geest van Mandragora" in, om lichamelijke
energie te vergroten of om „libido" te verzekeren; - er was zeker in
het geheel geen sprake van een kruidenbasis; het was stellig een
chemische stof die als een „hypnosis-guide", iemand als Dr Gloede,

de mogelijkheid kon verlenen de gebruiker van die stof „op afstand
te beïnvloeden".
Die Gloede! Met z'n chemie, - en z'n „Fernzwang"! Martin betrapte
er zich op, dat hij op z'n knokkels beet.
Langzaam, in zichzelf pratend, maar scherp formulerend, zei hij:
„Jij stormwind, jij dwaze! Terecht heeft men zich afgevraagd, wat
eigenlijk het nut van jouw bestaan zou kunnen zijn. Jij ontwortelt
de bomen en doet woningen instorten. Tezamen met een spring-
vloed doorbreek je duinen en dijken. Jy verwoest het geluk van de
mensenkinderen in de liefelijkste oorden op aarde. Maar waar ter
wereld heb jij aan iemand voordeel gebracht? Jij vernielt het koren
dat jouw betere broeder, de wind, heeft helpen bevruchten. Maar
mij heb je een verborgenheid bekend gemaakt door mij een zak-
doek af te nemen en hem bij mij terug te brengen. Niet voor niets
heef t men jou, van bijbelse tijden af, een naam gegeven, beginnend
bij de storm Euroclydon! Regen en droogte, koude en hitte onder-
scheidt men niet met een naam. Zelfs de bliksem en de donder,
deze ontzagwekkende tweelingen, die men met Gods stem verge-
lijkt, houdt men niet uit elkaar, maar jij, stormwind, jij dwaze,
bent in alle tijden met een naam vereerd. Zelfs verwachtte de dich-
ter dat jij in staat zou wezen God te loven en Zijn Woord te vol-
voeren.*) Als zoiets waar zou zijn als er zulke merkwaardige dingen
in deze wereld zouden gebeuren, dan wéét ik het niet, - gebeurt dan
misschien ook nog dit ongelofelijke, dat men veranderd zou wor-
den, - in iemand die veranderd wil zijn?"
„Mythe of waarheid, - ik zal Dr Gloede bij het ontbijt om een
nieuwe zakdoek vragen, enkel om hem in de waan te laten dat alles
bij het oude zou zijn. Maar ik zal mij met déze verworvenheid
voortaan te weer weten te stellen."
Hij glimlachte. Ja, dit was een juweel van een nacht. Hij had er alle
facetten van aanschouwd. Ook het laatste, kunstig geslepen vlak.
Hevig verlangde hij naar Lia. Maar eer dit verlangen de vleugels
kon uitslaan naar het bewustzijn van de gedachte, was hij op het
bed in slaap gevallen en werd hij, door machtiger vleugels dan de
zijne meegevoerd, buiten het bereik der stormen, over die wijde
en grondeloze zee, waar de golven van de tijd zich geluidloos
voortspoeden.
*) Psalm 148 : 8

(wordt vervolgd)



Damclub Vorden
Alle leden van de Damclub Vorden
worden vrijdag 16 augustus n.m. 8
uur weer verwacht in zaal Eskes,

De eerste oefenavond zal worden benut met het
houden van de gebruikelijke gongwedstrijd. Kan
iedereen weer een prijsje meenemen.

Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden weer van har-
te welkom.

Jeugdleden tot en met 15 jaar wordeni 13 septem-
ber om half zeven verwacht.

Het bestuur,
C. Hesselink, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
B. Nijenhuis, penningmeester
H. Wansink
B. H. Breuker

WEER VOLOP IN VOORRAAD

vliegers

VAKANTIE
VAN 10 TOT EN MET 19 AUG.

Auto voor ziekenvervoer O.G.Z.O.
aanvragen 05470-2800

A. G. Wolsink
Hengelo Gld. . Telefoon 05753-1493

Nutskleuterschool
Alle kleuters worden maandag 12 au-
gustus 's morgens om kwart voor ne-
gen op de Nutskleuterschool
verwacht.

De schooltijden zijn 8.45-11.45 en 13.30-15.30 uur.
Woensdagmiddags is er geen school.

Het bestuur.

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken

sweaters in badstof en velours

pullovers, colpulli's

jacks in nylon en terlenka

truien, vesten, vestons

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wegens
vakantie
gesloten

MAANDAG 12 AUGUSTUS TOT
EN MET ZATERDAG 17 AUG.

WONINGINRICHTING

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

ft ZEILJACKS
ft ANORAKS
ft PONCHO'S
ft FIETSCAPES
ft REGENPAKKEN EN

-BROEKEN

Ook in de nieuwe modekleuren,
water, en wuiddicht, ijzersterk
gelaste naden

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds docltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Dames-t tiener-
en jeugdkoor

Hervatting repetities in zaal Smit
(„'t Wapen van Vorden")

Jeugdkoor maandag 12 augustus om
6.15 uur.

Tiener- en Dameskoor dinsdag
13 augustus om 7.15 en 8 uur.

NIEUWE LEDEN HARTELIJK WELKOM

Haardroogkappen Philips

10 gulden
lager in prijs!

Nu al voor ƒ 39,95 een regelbare en
insehuifbara haardroogkap niet
wandbevestiging.

Vloerstandaard, bijpassend ƒ 18,25

IMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 15 46

'̂ T'

Gemeente Zutphen

Aanmelding
voor de Gem. Middelbare H ANDELS AVOND-
SCHOOL alsnog op do. 15 en vr. 16 augustus van
19 tot 21 uur in de school - Isendoornstraat 3,
Zutpheni.

Opleiding v. examens 3- en 5^-j. H AS, praktijk-
examens en MBA-examen (ook rep.-cursus).

Inl.: G. Mombarg, Vord. Binnenweg 21, Warns-
veld. Tel. (05750) 2797.

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

«ROOT JEBBINK
Staringstraat 9

KEUKENKASTEN
vanaf ƒ 31,50

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop: 6 zware ijzeren
spanten, hoogte 3 m breed-
te 3,5 m. B. Wiltink, D 58,
Vorden

Te koop: Eetaardappelen.
G. J. Schutte, Henigelosew.
B 24, Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Jonge boxers met
papieren (stamboek).
H. Waenink, D 36 d bij het
zwembad Vorden

Te koop: Peren, 25 cent p.
kilo. H. Hissink, achter 't
Verendaal, tel. 1370

l
KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438."

cash & carry prijs

l
TV's

(vanaf 499.-
cash & carry prijs

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

l
GASHAARDEN

vanaf 295.-
cash & carry prijs

l GASCOMFOREN
vanaf 1225.-
cash & carry prgs

huishoud ruitars

SEIZOEN
RESTANTEN

Terlenka pantalons
in groen, bruin en grijs f 25,-

Herenkostuums

uanaf f 79,-

Herenkolberts

vanaf f 39,'

RAADHUISSTR.. VORDEN

De vakantie ten einde...
Nu weer met frisse ideeën aan het werk!

Hoe denkt u
over uw afdeling reklameP
Vergeet dit belangrijke punt beslist niet!

*Laten wij u onze modellen brieven, re-

keningen, enveloppen, circulaires en

folders enz. eens tonen en bekijkt u dan

eens rustig wat voor u de mogelijkheden

zijn.

Snelle levering, scherpe prijzen
Zowel boekdruk, offset als stencilwerk

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad - Vorden - Teleloon 1404

De Raiffff eisenbank
is goed voor uw geld...
Umi salaris

bijvoorbeeld.

Verdien geld met uw salaris!
Laat het overschrijven naar een

31/2%-rente dragende privé-rekening.
De Raiffeisenbank beheert uw

salaris zorgvuldig; ontvangt en betaalt
in uw opdracht; houdt u op de hoogte

van de stand van zaken zonder dat u daarvoor
kosten in rekening worden gebracht. Dèt is Raiffeisenbank-service.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23


