
Donderdag 14 augustus 1969
31c jaargang no. 20
Uitgave drukkerij Weevers v/h Woltor», Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1X05867

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

^Kerkdiensten

ZONDAG 17 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bed. H. Doop
met zang van het Interkerkelijk Jeugdkoor

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. De Vries, telefoon (05752) 1288
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 zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink avn maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

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

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Bertina Jannette, dochter van J. Lebbink
en H. W. Groot Roessink; Carolien Aleida Jo-
hanna, dochter van A. Addirik en W. A. C. Men-
tink; Paul Arthur, zoon van H. Th. te Lindert en
F. B. Braakhekke.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.

Diplomazwemmen
In het zwembad ,,In de Dennen" werden onder
het toeziend oog van de heer G. Aalbers uit Zut-
p'hen zwemexamens afgenomen. Hieraan werd ver-
der meegewerkt door mejuffrouw T. Oonk en de
heren Beek, Verstoep en de toezichthouder de heer
J. W. de Gruyter.

In totaal gingen 93 personen te water voor het
diploma A, B, C en D. Zoals we zo langzamerhand
wel van badmeester Verstoep gewend zijn, waren
ook nu de kandidaten weer goed voorbereid. Van
de 30 A-kandidaten slaagden er 28. De 26 B-kan-
didaten slaagden allen. Bij het diploma C slaagden
er 19 van de 20, terwijl van de 17 D-kandidaten er
15 het diploma wisten te behalen.

Overname Empo Rijwielfabriek
Industrieel toeleveringsbedrijf ,,De Elshorst" te
Zutphen is bereid het produktiegebouw met instal-
laties van Empo Rijwielfabriek te Vorden, met in-
gang van l oktober 1969 over te nemen, onder
voorbehoud dat het algemeen bestuur de vereiste
goedkeuring verleent.

Door deze overname kunnen de reeds bestaande
toeleveringen aan Empo belangrijk worden uitge-
breid, terwijl er nieuwe mogelijkheden ontstaan
voor toelevering aan derden.

De produktie van de bekende Empo kwaliteits-
rijwielen zal normaal worden gekontinueerd met
de bestaande installaties. De kommerciële afdeling
van Empo N.V. bl i j f t normaal voortbestaan. De
huidige kommerciële medewerkers zullen hetzelfde
assortiment blijven verkopen als tot op heden het
geval was. Met deze overname is het ruimtegebrek
van ,,De Elshorst" voor de komende jaren opge-
lost.

Met de vakbonden is in een sfeer van wederzijds
begrip een bevredigende regeling getroffen, voor
die werknemers die bij deze overname betrokken
zijn.

L.R.V. ,,De Graafschap"
B. Wagenvoort heeft zaterdag wederom met Enu-
za van zich doen spreken. Tijdens de zgn. ,,Hor-
denrennen" in Zwolle gelukte het de Vordenaar
de eerste prijs te behalen. De tijd was 3 minuten
en 52 sekonden.

WfRrcuuw
Zondagvoetbal

Veel werk voor trainer Top
De eerste kennismaking m^Bhet nieuwe Vorden I
voor het komende seizoen is zondagmiddag wel
zeer negatief uitgevallen. De geelzwarten speelden
tijdens het kermistoernooi te Groenlo een volledige
wedstrijd tegen Grolse Boys I en verloren deze
wedstrijd met 2-1 en d a a r b e bedenken dat Grol-
se Boys twee klassen la

Weliswaar hebben de geelzwarten het merendeel
van de wedstrijd een flink veldoverwicht gehad,
maar wanneer 'het op de afwerking aankwam faal-
de de gehele voorhoede. In het begin al kreeg Vor-
den een paar goede mogelijkheden. Met name links-
buiten Jansen, wel aktief, liet de mooiste kansen
liggen. Ook Rens,en kreeg ale gelegenheid de sco-
re te openen, doch van dichtbij schoot hij keihard
tegen de lat. Het werd al spoedig duidelijk dat
Vorden, zoals in het verleden dikwijls het geval
is geweest, aanvallend geen vuist kon maken. In
de voorhoede bleken Bielanski en Van de Logt nog
lang niet rijp voor een plaats in het eerste elf tal ,
terwijl in de verdediging linksachter Kraayeveld de
zwakke schakel vormde.

Halverwege de eerste ihe l f t kwam de thuisclub
goedkoop aan het eerste doelpunt. Toen Kraaye-
veld van dichtbij nl. de bal tegen zijn arm kreeg
geschoten, zag de scheidsrechter, die ook bepaald
last had van de warmte, hierin tot ieders verbazing
een strafschop die fraai benut werd. Even later
kreeg de rechtsbinnen van Grolse Boys een schit-
terende kans de voorsprong te vergroten doch de
Vordense doelman Golstein, die een betrouwbare
indruk maakte, redde fraai.

In de tweede helf t opnieuw een sterker Vorden
dat verschillende kansen kreeg. Klein Zessink had
pech toen hij met een strak schot van ca 20 meter
de lat trof. De thuisclub putte kracht uit de mach-
teloosheid van de Vordense voorhoede en met
snelle tegenstoten kregen Ruiterkamp en de zijnen
dikwijls handen vol werk. Een kwartier voor tijd
kopte Holsbeke op fraaie wijze de gelijkmaker in.

De arbiter kende op onbegrijpelijke redenen dit
zuivere doelpunt niet toe. Even later werd de links-
buiten van Grolse Boys alle gelegenheid geboden
doelman Golstein van dichtbij kansloos te passe-
ren 2-0. Vlak voor tijd bracht Koster uit een fraaie
pass (die we deze middag helaas zo weinig zagen)
van Jansen, de eindstand op 2-1.

Vorden VI - Wijhe V
Zaterdagavond werd op het gemeentelijk sport-
park een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Vorden
VI en Wijhe V. De bezoekers, die qua leeftijd
duidelijk ouder waren dan Vorden, bleken niette-
min over een beter elf tal te beschikken. Voor de
rust was het een gelijkopgaande strijd. Na 20 mi-
nuten werd het 0-1, hetgeen tevens de ruststand
was.
Na tien minuten spelen in de tweede helf t werd

DEZE WEEK IN CONTACT:

Twee interessante fotoroutes
op pag. 4; artikel over de v.v.
Vorden en verder veel sport

het 0-2. Even later werd de rechtsback van Wijhe
zo zwaar door Huetink op de huid gezeten dat de
Wijhe-speler de bal in eigen doel schoot 1-2. Toen
de linksbuiten van Wijhe met een keihard schot
de stand op 1-3 had gebracht, was de strijd ge-
streden.

NEDERLAAGTOERNOOI
RATTI

Afdeling zaterdag:

Ratti I - Harfsen II
Om half vier traden Ratti's eerste en de Harfsen-
se reserves binnen de krijtlijnen. Het tempo lag
ook hier hoog, waarbij de bezoekers de nog niet
lang geleden uit het ziekenhuis ontslagen Ratti-
doelman danig op de proef stelden. Hij weerde
zich ec'hter uitstekend en zelfs vlijmscherpe voor-
zetten van de snelle Harfsense rechtsbuiten kon
hij gemakkelijk onder kontrole krijgen. De druk op
het Rattidoel bleef aanhouden, Van der Linden
redde op de doellijn. doch Ratti hield stand, ook
nadat Geurts door Klootwijk was vervangen. De
Harfsense doelman moest hierna enkele malen in
aktie komen voor schoten van Dijkman en Arend-
sen die een beter resultaat verdiend hadden. Geen
der beide ploegen kon voor de rust tot scoren ko-
men zodat deze aanbrak met de stand 0-0.

Na de thee werd het een waar schuttersfeest. Al
in de tweede minuut lukte het de schotvaardige
Harfsense midvoor Lammers om doelman Boss te
passeren 0-1. Maar de bal was nauwelijks weer
afgetrapt of Arendsen kreeg op de rechtervleugel
een fraaie pass die hij na een snelle rush afrondde
met een subliem doelpunt 1-1. Van Bommel had
even later pech toen zijn doorbraak mislukte en de
bal via het been van een tegenstander verdween.

De gasten begonnen nu een offensief, waarbij Lam-
mers al spoedig de stand op 1-2 bracht; een buiten-
speldoelpunt van linksbinnen Jimmink van Harfsen
werd terecht afgekeurd, maar weer was het Lam-
mers die met een strak j«hot de Ratti^keeper pas-
seerde 1-3. Dezelfde sp^P brac"ht de score op 1-4
waarna Ratti een penalty mistte doordat Dijkman
hoog over schoot. Nadat rechtsbinnen Schonewille
voor de gasten de stand op 1-5 had gebracht kre-
gen de groenwitten een mooie scoringskans doch
ook deze poging werd^^geslagen. De Ratti~de-
fensie die deze middag ̂ ^al van slag was, werd
andermaal op de proef gesteld; een schot van
linksbuiten Groot Huize trof de roos 1-6. Doelman
Boss redde hierna een paar maal op kundige wijze
doch ook hij kon niet verhinderen dat Lammers
de bal uit een corner inkopte waardoor hij de
stand op 1-7 bracht en zijn vijfde doelpunt scoorde.

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

Ratti II - Harfsen III
Men startte om half twee in hoog tempo, waarbij
Ratti het eerste doelpunt scoorde; een door Groot
Enzerink ingeschoten bal die via de keeper weer
in het veld stuitte werd door Ribbers resoluut in de
touwen geknald 1-0. De vreugde duurde slechts
kort, want via een goed opgezette kombinatie kon
Harfsens midvoor Schoolderman met een schot
vanaf de penaltystip de stand gelijk maken. De-
zelfde speler wist met een fraaie kopbal over de
Rattidoelman zijn club aan een 1-2 voorsprong te
helpen. Overigens had Ratti geluk toen een door
Markvoort ingeschoten penalty door de keeper
werd gestopt. De bezoekers hadden enkele minu-
ten voor rust sukses toen Schoolderman de bal in
de uiterste rechterhoek deponeerde, waarmee hij
de hattrick verrichtte. Klein Geltink kon nog voor
het fluitsignaal van de goed leidende arbiter de
ruststand op 2-3 bepalen.

Wat afgekoeld begon men aan de tweede helf t ,
maar weer zat het Ratti bepaald niet mee. Met
goed samenspel bouwden de bezoekers, die over
een homogeen elftal beschikten, een fraaie voor-
sprong op. Via lirikshalf Markvoort werd de stand
2-4, waarna rechtsbuiten Ter Maat de zege voor de
bezoekers veilig stelde door de score met twee
doelpunten op 2-6 te bepalen.

Afdeling zondag:

Ratti III - Loil III
Ratti III dat zondagmorgen de nederlaagwedstrij-
den van de afdeling zondag inluidde met een ont-
moeting tegen Loil III, leed een geweldige 0-18
nederlaag, waardoor het bijkans zeker is dat de
bezoekers uit Didam de eerste prijs in handen
hebben. De grote hitte eiste reeds in de eerste helft
zijn slachtoffers. De groenwitten speelden aanvan-
kelijk met acht man wat later tot tien aangroeide.

Reeds na twee minuten wist Loil via De Swart de

score te openen. Hierna was het een kompleet
schuttersfeest waarbij doelman Hoebink en zijn
defensie alle zeilen moesten bijzetten. De rust ging
in met een 0-9 achterstand voor Ratti.

Ook na de thee ging het bij de bezoekers van een
leien dakje. Met het grootste gemak wist de Loilse
voorhoede de zeker twee klassen minder spelende
Rattiploeg te omspelen en keer op keer dook Hoe-
bink in het net. Nadat het 0-17 was geworden
kreeg de thuisclub nog een kans de achterstand te
reduceren maar Lichtenberg schoot een vrije trap
hoog over. In deze tweede helf t werd Ratti nog
geplaagd door het uitvallen van Bos zodat zij met
9 man verder speelde. Vlak voor tijd scoorde Loil
de stand naar 0-18 . .!

14 t.m. 17 augustus tentsamenkomsten
23 aug. Ringwedstrijddag Jong Gelre
29 aug. Toneelavond Oranjevereniging in

de kapel Wildenborch
30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in

de kapel Wildenborch
30 aug. Oranjefeest Wildenborch
30 aug. Provinciale wedstrijddag Jong

Gelre

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis brj deze rubriek tussen/bijgevoegd

Ratti II - Loil II
De Ratti-reserves deden niet veel voor hun kleine-
re broers onder al was de score voor de tegenpartij
niet zo hoog; met 2-8 ging de zege naar de Loilse
reserves. De gasten boorden het eerste doelpunt
achter doelman Roei vink waarna de bij Ratti II
debuterende Koers op fraaie wijze de balans in
evenwicht bracht 1-1. Loil deed er een schepje
bovenop en liep uit tot 1-3 waarmee de rust aan-
brak.

Ook in de tweede helf t een sterk in het offensief
spelend Loil-team dat tot acht doelpunten kwam.
Weer was het Koers, die na het omspelen van de
doelverdediger, met een handige inzet Ratti aan
het tweede doelpunt hielp. Eindstand 2-8.

Ratti I - Loil I
In deze ontmoeting viel duidelijk te merken dat
de Rattianen een groot gebrek aan konditie heb-
ben; bij de tegenpartij viel dit niet zo op, hier werd
beter gekombineerd en bleef het tempo ook na de
rust goed handhaven. Loil wist reeds in de eerste
helft een kleine voorsprong van 0-2 op te bouwen.
De Ratti-defensie, die haar dag kennelijk niet had,
moest vaak alle zeilen bijzetten. De gasten konden
nog vier doelpunten maken, waarbij er twee door
Rattianen werden gescoord. Lichtenberg wist uit
een doorloopbal in een doelpunt om te zetten ter-
wijl hij twintig minuten voor tijd de stand op 2-6
bracht nadat hij een vrije trap onhoudbaar inko-
gdde.

Voetbalprogramma
A.s. zaterdag en zondag wordt het nederlaagtoer-
nooi van de s.v. Ratti voortgezet.
Zaterdag: Ratti II-Wilhelmina SSS I I I ; Ratti I-
Sp. Eefde II.
Zondag: Ratti III-Gorssel I I I ; Ratti II-Mariënvel-
de II; Ratti I-Longa III.

Het programma voor de v.v. Vorden:

Donderdagavond 14 augustus speelt Vorden I op
het gemeentelijk sportpark een oefenwedstrijd te-
gen een militair elftal uit Holterhoek. De baten
van deze wedstrijd zijn bestemd voor het blinden-
insti tuut Bartiméus te Zeist. De wedstrijd begint
om 19.30 uur.

Zondag 17 augustus nemen Vorden III en IV deel
aan de seriewe'dstrijden van Warnsveldse Boys.
Een week later dus 24 augustus neemt ook Vorden
II aan de series in Warnsveld deel.

Ratti-jeugd naar toernooi

Ter voorbereiding op de komende kompetitiewed-
strijden zullen de A- en C-junioren van de s.v.
Ratti het a.s. weekend deelnemen aan het grote
jeugdtoernooi van de s.v. Fortuna, dat gehouden
wordt op het sportkomplex Zwanenberg te Win-
terswijk.
Ratti C komt in de afdeling C junioren uit in
groep 2, waarin tevens meespelen Winterswijk C
en Meddo C. In deze klasse nemen in totaal een
dertiental clubs deel.
Ratti A zal a.s. zondag 17 augustus deelnemen in
de A-afdeling van dit Winterswijkse jeugdtoernooi.
Zij zijn ingedeeld in groep 1. In totaal zijn er 12
clubs verdeeld in 4 groepen.
In groep l spelen mee: WVC A, KSH Harreveld,
Ratti A.
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* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Uu.
SLAVINKEN

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

98
178

Blikken soep
KIP - GROENTE OF TOMAAT

PROFITEER HIERVAN DEZE WEEK GEEN 98 MAAR

FIJNE VERSE WORST
OF SAUCIJZEN

500 gram nu

RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERSTAART
500 gram

BOTERHAM WORST 150

PALINGWORST 150
^% JK M r% r\ w~ r^ f^ f\ ms m * • r*^f* •* f\nPAARDEROOKVLEES 100

GELDERS GEWELD 250

GhO£Jr\i& eM0Uit£

10 PERZIKEN

2 KOMKOMMERS

]/2 kg GESNEDEN RODE KOOL

1 kg TOMATEN

1 kg JAMES GRIEVE

248
ooo.^Fmi^. ̂ ^.̂OO

148
gram 49

gram 79

gram 75

gram 129

179

79

39

95

98

^^ Ml • m

Magere

f*Ltf\/*f\l A r\C*t_» M U L» U l_ A Lf E.^^ • • ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ••̂ t̂t B^ ̂ ^

DRANK

van 98 nu

79

Raak
VRUCHTEN-

LIMONADE
i ••_ nliterrles

78

elke 2e fles

69

Dit is
goedkoop

3 pakken

LUCIFERS

nu

69

LEVER-

PASTEI

2 x 200 gram

nu

98

4 stukjes

KARNE-

MELKZEEP

176

met gratis

WASHANDJE

COLOMBO ^_ ^_ i^am

Kofliemelk * ƒ 45
0 LITERFLQ0 1060 GRAM NU EM • ̂ ^^

6 x 10 papieren

ZAK-

DOEKJES

nu slechts

89

Ze zijn er weer

GEVULDE

KANO'S

per pak*^ *^

89

Busje

NOOTMUS-
KAAT

50 gram

1 OOgeen izz maar

89

Heerlijk gebak

WIENER

PUNTEN

6 stuks

69

Heerlijke

BONBONS

DE LUXE

200 gram

119
PAK

Zaanse Jool
JONKER FRIS

„BRUSSELSE KERMIS" Aard beien ja m

400 GRAM

VAN 128 NU

GROTE FLES

wittedruivensap

Zoete

IMPORT-
WIJN

Muskateller

van 375 nu
gtftt^ Tfer .. • . • „ «• - , . , A '••• •.
••P̂ IBM p̂W^HB

325WfcW

Heerlijk

koekje

JAN HAGEL

per pakje

69

Uw w.c. lekker

fris

spuitbussen
TOLET AIR

tijdelijk

225

Choca

BOTERHAM-

KORRELS

400 gram

98

De Heer
bakje

200 gram

CHOC. MUS-
KETFLIK-

KEN

109

VAN 149 NU

BIJ ƒ 10,- BOODSCHAPPEN

l LUXE DOOS

Kersenbonbons
SLECHTS



Met vreugde en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Bertina Jannette
Wij noemen haar

BERN ET T E
J. Lebbink
H. W. Lebbink-

Groot Roessink
Marieke

Vorden, 6 augustus 1969
De Bongerd 12

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank. Wij hebben dit
zeer op prijs gesteld.

G. ten Have
L. ten Have-

Eykelkamp
Neede, augustus 1969
den Pasweg 4

Daar het ons onmogelijk
is om ieder persoonlijk te
bedanken, zeggen wij
langs deze weg hartelijk
dank voor alle bloemen
en cadeaus en verdere
blijken van belangstelling
die wij mochten ontvan-
gen bij ons 65-jarig hu-
welijk.

J. M. Gerritsen
G. Gerritsen-

Schut
Vorden, augustus 1969
De Wehme

Vertrek gemeente-
sckrctaris
Daar wij per l september
a.s. voor onbepaalde tijd
naar het buitenland ver-
trekken, verzoeken wij
geen planten, bloemen,
gebak e.d. aan te bieden.
Hierbij zeggen wij tevens
al onze plaatselijke lid-
maatschappen en dona-
teurschappen op.

J. V. Plas

PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

A.s. zaterdag GESLO-
TEN.
FOTO DOLPHIJN

OF 35CHPPPEN...
SLflflGT U VOORDI LIGER BD
Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Mevrouw Van den Wall
Bake, 't Kiefskamp, Lin-
de, Vorden, vraagt per
l september of later een
hulp in de huishouding
voor de gehele week of
voor enkele dagen.
Meerdere hulp aanwezig.
Telefoon 05752-H82 en
05752-1881

Wie heeft in de naaste
toekomst een woning te
huur voor emeritus pred.
met zijn vrouw? Brieven
onder no. 20-1 bureau
Contact

Te koop: Biggen. J. W.
Wesselink 't Elshof

Aangeboden: Roadmas-
tcr Compart vouwcaravan
bouwj. '68 als nieuw.
H. Besselink D 136d
Kranenburg Vorden

DIESELOLIE
zomerprijs 13 cent

KEUNE

Te koop:
boerenkool-,
andijvie-,
spruit-, sla- en
bloemkool-
planten
D. KLEIN GELTINK
..Klein Garmel"

Strand- en windschermen
metalen stokken

Kampeer- en
tuinstoelen

Wapen- en sporthandel

Martens

LaddersBuitenhuis Muurverf rraktorverven
op polyesterbasis

HAGELWIT

BLADDERT NIET

in iedere lengtein alle kleuren
voorradig

KONSERVEERT

BESCHERMT

VERFRAAIT

28 KLEUREN

6 TRANSPARANT

HAMERSLAG-
VERVEN

ZOWE HOUTKONDENS
BESTENDIG

6 fraaie kleureneen unieke specialiteit

UITERWEERDRuime parkeerruimte SCHI DERSBEDRIJF

l l l .1 I l l l t l t

Inplaats van kaarten

JOHAN LETTINK
en
GERDA VALKEMAN

hebben het genoegen u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te treden
op vrijdag 22 augustus a.s. om 10.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

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

Vorden, E 15 Linde
Barchem, N 47
augustus 1969

Receptie na de kerkdienst tot 13.30 uur
in café-restaurant ,,'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit).

Toekomstig adres: E 15, Vorden.

;.̂ 10i(̂ ^̂

v
Inplaats van kaarten

Op maandag 18 augustus a.s. hopen onze
• lieve ouders en grootouders

l E. J. WENNEKER
'

en

l G. G. WENNEKER-SMALLEGOOR

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen. 1>

Vorden, augustus 1969
Veldwijk C 57

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 6-7
uur in c af e-restaurant 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) te Vorden.

MOWO^^

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen, onze geliefde broer en zwager,
oom en oudoom

ALBERT EGGINK

in de ouderdom van ruim 65 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Lochem:

Voorst:

Vorden:

Voorst:

Warnsveld:

G. Eggink
J. Bggink-Bannink

G. Nijenhuis-Eggink
T. Nijenhuis

H. Eggink
H. Eggink-Beeftink

H. Eggink
D. Eggink-Nijenhuis

H. J. Eggink
A. Eggink-Riefel

Vorden, 7 augustus 1969
C 12 „Leunk"

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden
maandag 11 augustus op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

,In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen'
(Joh. H : 2 a )

Heden nam de Here nog onverwachts tot
Zich, na een geduldig gedragen ziekte, onze
geliefde man, broer, zwager en oom

PIETER WIJDENES, JB. ZN.

in de ouderdom van 77 jaar.

Uit aller naam:

D. Wijdenes-Vijn

Vorden, 7 augustus 1969
Emmaplein l

De rouwdienst heeft op maandag 11 augus-
tus te Vorden plaatsgehad.

TENT-EVANGELISATIE

Zoekt u vrede en blijdschap in
deze tijd, kom dan naar de

Evangelisatie-
samenkomsten
op de Bleek te Vorden van don-
derdag 14 t.m. zondag 17 augus-
tus, aanvang 20.00 uur.

KINDERSAMENKOMSTEN ZATER-
DAGMORGEN OM 10 UUR.

Sprekers zijn de evangelisten
A. E. Bergsma en L. Swaan uit
Canada.

Wij nodigen u hartelijk uit deze samenkoms-
ten te bezoeken.

VOOR:

TAPIJT

GORDIJNSTOFFEN

MEUBELEN EN

MATRASSEN

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG 1EL05752 1514

GROTE VOORRAAD

100 PCT KWALITEIT

VOORDELIG IN PRIJS

CEMIEN1

l t.m. 20 z. ƒ 3,95 per zak

21 t.m. 60 z. ƒ 3,90 per zak

61 t.m. 100 z. ƒ3,85 per zak

incl. BTW

Bovenstaande prijzen zijn alleen van
toepassing indien afgehaald en betaling
a contant!

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

JONG GELRE
WEDSTRIJDDAG

op zaterdag 23 augustus bij de
fam. Harkink ,,Wonnink" aan de
Goorseweg, aanvang 13.00 uur.

Trekkerbehendigheid, bloemschik-
ken, veebeoordeling. Hiervoor op-
gave voor a.s. zaterdag 16 aug.

Vrije wedstrijden: Trekkersleeën,
polstokverspringen, pannekoeken
bakken (heren) worstschieten e.a.

KOMT ALLEN.

30 AUGUSTUS A.S.

PROVINCIALE
WEDSTRIJDDAG
op het sportpark te Oene (bij Epe) aanvang
10.00 uur. Hier vinden ook alle sportwedstrij-
den plaats.

Wie mee gaat gelieve 1798 te bel-
ten.

BAKKERSVAKANTIE

VANAF A.S. MAANDAG 18 AUGUSTUS
TOT EN MET MAANDAG 25 AUGUSTUS
IS GESLOTEN WEGENS VAKANTIE

FILIAAL SCHUPPERS

De winkel aan de Dorpsstraat is NORMAAL GEOPEND.

De Vordense bakkers

2 flessen cholatti van 164 voor 129

/ pot SPAR JAM 98

l pot POEDERKOFFIE SPAR 752

5 rollen PEPMINTA van 125 voor WO

3 flessen limonadegazeuse van 135 voor 98

l blik PEREN OP SAP van 115 voor 89

l doos THEEZAKJES SPAR van 89 voor 69

l pak SPAR THEE van 81 voor 61

200 gram SNIJWORST 99

l kilo James Grieve appels 65

In onze supermarkt is per l september plaats voor een

NET WINKELMEISJE

Supermarkt Remmers Zutphensew.

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Jl IL J l IL JL=JL

De'hippe'pantalon 1

Spaans model met uitlopende

pijp. In zwart, donkerblauw en

andere modekleuren.

Voorradig bij

h.£Schoolüerman
•̂̂ ^É^ \ tf\ s\r\ 111- r- LI A x» i M r l i * * i *x

VOORHEEN A.G.MELL/NK

J l IL JL JL Jl JL J
GEVRAAGD:

MONSTERNEMER

voor het buurtschap Mossel
per 15 september.

Opgave: Rundvcefokvercniging

„DE CENTRALE"
p.a. Coöp. Zuivelfabriek Vorden

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
De vakantie is voorbij.
Wij beginnen weer met
frisse moed. Als speciale
reklame reinigen wij deze
maand
rokken voor de halve prijs

Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a



Voor de school weer begint
eerst even naar:

FA HIETBRINK

voor een AGENDA, ETUI,
VULPEN, BALLPOINT, AT-
LAS, INKTLAPPEN, TEKEN-
ARTIKELEN enz.

Voor tuinslang-
tuinsproei artikelen

Natuurlijk naar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Donderdag 14 augustus

Demonstratie folkloristische boerendans-
groep ,,De Knupduukskes" in de zaal
van hotel Bakker, aanvang 8 uur.

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 schildershuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad „In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van 14.00-18.00 uur.

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

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding

TELEFONISTE-
RECEPTIONISTE

leeftijd 16-20 jaar.

Opleiding: liefst in be-
zit van Mulo-diploma.

Schriftelijke sollicitaties aan ons
adres

EN K W EG 17 - VORDEN

EMPO
mi>X* X'X'X-X'X-X

VOOR UW
SCHOOLGAANDE KINDEREN

PULLOVERS

ROKJES

VESTJES

KOUS J ES ENZ.

Ruim gesorteerd en prima
kwaliteit

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Dankzij de steun van de Nederlandse belas-
tingbetalers gaat ondergetekende tot l okto-
ber a,s. met

KLEIN VERLOF

Reparatie aan paardetuigen van-
af 'heden, sfop. Voor reparatie aan
lederwaren, schooltassen enz.
geen stopverbod. Dito verkoop
bindertouw, geen stop.

G. W. LUIMES
Telefoon 1731

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade

Alpensnitsels
Slavinken
Sausijsjes
Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Verwen u, met gemakkelijke

VAKANTIE KLEDING

Lakjassen JHr dames
sportief en modern

Velours sweaters

Dames- en herenpantalons, shorts
en spijkerb^wcen

Truien, pullovers, colpulli's

Badstof sokken, noorse kousen

Zeiljacks, anoraks, poncho's,

fietscape's, regenpakken,
ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

LADDERS
in elke gewenste lengte.

Zowel hout als aluminium

Vanzelfsprekend bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

DE BLOEMENMAN

BIEDT AAN OM MET

HEM NAAR DE VEILING

TE GAAN

Bij voldoende deelname vertrek-
ken we begin oktober a.s. naar
een van de grootste bloemenvei-
lingen van ons land. 's Middags
bezichtiging van een hele kweke-
rij te Rozenburg en een diner aan-
geboden door

C. HANEMAAYER

Bijdrage voor de kosten van de bus f 10,-
per persoon.

Wij hopen met u een mooie dag te hebben.
Inlichtingen en opgave bij de marktmeester.

Voor f 399.-
een diepvrieskist van bijna
200 liters inhoud!

FORTEST B.B.C.
DIEPVRIESKISTEN

Geweldige zomeraanbieding !

Diepvrieskisten s
500 liter in'h. f 1198,- nu f 999,-
380 liter inh. f 1080,- nu f 849,-
300 liter inh. f 825,- nu f 729,-
220 liter inh. f 645,- nu f 549,-

Dit moet u komen zien in onze
showroom boven de winkel !

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 15 46

Mevrouw Gatacre-de
Stuers, De Wiersse, Vor-
den, vraagt tijdelijke hulp
voor hele of halve dagen
van 23 aug. tot plm. 14
september. Meer hulp
aanwezig. Goede kondi-
ties, tel. voor 11.00 uur
05752-6650

Te koop: Gicrvat 500 li-
ter z.g.a.n. en een gier-
pomp. De erven W. KI.
Ikkink D 92 Vorden

Te koop: G.o.h. kolen-
konvektor. Wilhelmina-
laan 22, Vorden

Wie heeft bij Albers su-
permarkt donderdag de
verkeerde fiets meegeno-
men? Kleur blauw.
De Haar 20, Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

Nu ruime keuze
in

schoolschoenen
en

schooltassen

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

Voor goede
rywielreparatte

RUWIELBEDRUF
TRAGTER

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poehersbedrljf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 25 AUGUSTUS T.M.
6 SEPTEMBER

Schoenmakerij VISSER
Zutphenseweg 55

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede tochrcffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Zoekt u voor uw geld «en
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7Y2% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

50 PCT. KORTING
op damesbadpakkcn
en bikini's

Wapen- en sporthandel

Martens
slecds docltTcffendI

Zutphenseweg - Vorden

Pedicure
steunzolen

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

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

KEUNE
Nijverheidsweg 4

FOTOROUTË H U LSHORST-N U N S PEET Twee
prachtige
fotoroutes

FOTOROUTE 28

Fororoure 28
=====3 Andere wegen

• Grens Dumreservaaï
Bos S r Speel terrein

Een van de meest suksesvoüe foto
route's in ons land is die tussen
Hulshorst en Nunspect. Zoals van
alle fotoroutc's bestaat ook van
c/cvr een informatiemapje met de
routebeschrijving en kaartje.

Dit mapje is. :o meldt het VVV
te Nunspeet, een sukscsnummer.
Vele honderden stuks n>erden al
door dit bureau uitgereikt. Ook
vele aanvragen bereikten de stich-
ting, welk het mapje rechtstreeks
aan de aanvrager toezendt.

Het mapje met informaties, het
wordt nog eens ten overvloede
medegedeeld, is gratis verkrijgbaar
bij de Stichting Amateurfotografie
Singel 32 te Amsterdam.

De fotoroute Hulsthorst-Nunspeet
voert door een landschappelijk bij-
zonder fotogeniek terrein met bos-
sen en heide. De route is ook per
trein bereikbaar.

De NS heeft deze fraaie wande-
ling opgenomen in haar Dagtoch-
tenprogramma.

Men kan dus bij elk NS station
voor deze wandeling 'boeken'. De
fotoroute Hulsthorst-Nunspeet is
zowel vanuit Nunspeet als vanuit
Hulsthorst te bewandelen.

Speciale markeringspaaltjes waar-
op het bekende fotomannetje zor-
gen voor een goede bewijzering.

Ook een prachtige fotoroute ziet
u op kaart 28 afgebeeld.

De beschrijving hiervan kan ach-
terwege blijven omdat de route
op het kaartje zeer duidelijk staat
aangegeven.

Let echter wel goed op de mar-
keringstekens, anders kon u wel
eens in het water terecht komen.

Voor degene, die eens 'c/c andere
kant op wil. is hier nog een route,
in een geheel ander deel van ons
toch zo mooie Nederland.



Donderdag 14 augustus 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 20

A.E.G.
VOLAUTOMATISCHE
WASMACHINE

i^oor maar

f 599,-
•jf Een moderne volautomaat

^f Negen programma's i>oor alle soorten
wasgoed

•fa Twee wassnclhedcn

+ Afmeting 85 x 60 x 57l/2

•̂  Een pracht machine voor een :eer lage
prijs

•jf Prijs zolang er voorraad is van f 825,-
voor

ƒ 599,-

U kunt hem ;ien in oru~c showroom
boven de winkel

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

Burgemeester en Wethouders van Vorden
roepen sollicitanten op voor

SCHOONMAAKSTER VAN
DE O.L. DORPSSCHOOL
(tijdelijk dienstverband, ongeveer 3 maanden)

Beloning voor 23 jaar en ouder ƒ 318,- per
maand, beneden de leeftijd van 23 jaar jeugd-
aftrek.

Vakantietoelage ópercent.

Aanmelden ter gemeentesekretarie, alwaar
ook nadere inlichtingen worden verstrekt.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
J. J. van der Peijl

WEEKEND-AANBIEDING !

PRIMA KWALITEIT

TERLENKA
WEEKENDER

per stuk ƒ 14,95

twee stuks ƒ 28,50

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

Tot zaterdagmiddag 5 uur

RINGBAND

met vulling 2,25

SCHRIFTEN

11 voor 99

Koorsolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Adverteren doet verkopen

BEATCLUB „TURN"

PRESENTEERT A.S. ZATER.

DAG 16 AUGUSTUS

The Sandy
Coast
Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg- Vorden

GEVRAAGD:

ENIGE
VROUWELIJKE
KRACHTEN

voor de afdeling fokbcdrijf kui-
kcnbrocdcrij.

Bruto-lonen per week:

16 jaar ƒ 75,-

17 jaar ƒ 85,-

18 jaar ƒ 100,-

19 jaar f 115,-

20 jaar f 130,-
21 jaar f 140,-

22 jaar en ouder ƒ 150,-

N.V. PLUIMVEreEDRIJF
H GARSEN
Véldersebosweg 20 - Warnsveld
Telefoon 05750-4216 A

Een abonnement op
Contact is altijd

de moeite waard!

GEVRAAGD.

NET MEISJE
voor huishouding en winkel

Inlichtingen bij

J. LUCASSEN
D 153 - Telefoon 05752-6811

ASBEST BOARD
(ETERNIT) afm. 120 x 250

l t.m. 5 stuks ƒ 9,— per stuk

6 t.m. 12 stuks ƒ 8,— per stuk

13 t.m. 30 stuks ƒ 7,35 per stuk

31 t.m. 100 stuks ƒ 7,20 per stuk

Bovenstaande prijzen zijn alleen van
toepassing indien afgehaald en betaling
a contant!

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

Contact, hét
advertentiemedium!

Donderdag
Speklappen

Vrijdag en zaterdag
Varkenslappen
Verse worst
Runderlappen
Riblappen

Voor de boterham
Pekelvlees
Gebr. gehakt

zflre zult
Boterhamworst

Rund- en va^ensslagerij

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

500 gram 1,70

500 gram 2,70

500 gram 2,60

500 gram 2,75

500 gram 3,98

150 gram 0,93

150 gram 0,60

150 gram 0,60

150 gram 0,60

HOEFIJZER

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Te koop: Een paar voet-
balschoenen maat 3]/^-37
Bert Vlogman Nieuwstad
H, telefoon 1321

Gratis verkrijgbaar:
Mooie jonge fokshond
H. J. Bosman C 118 Vor-
den

\Voningruil gevraagd.
Aangeboden in Nunspeet
een 4-slaapkamer hoek-
woning met c.v.
Gevraagd een daarmee
overeenkomende woning
in Vorden of naaste om-
geving. Tel. 03412-2796

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEKEN
voor het meethok.

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

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

OEBR. VVILLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLEVK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

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

Henrl van Dorsten Feuilleton -No.6\

Lia deed een goeie keus. Zij is als de vrouw, waarvan de spreuken-
dichter zegt: 'Zij weet de akker te verkrijgen die zij begeert. . .'
- Jammer dat 't een halve mof is, zei Reina, - maar een knappe man
is hét. Ik hou van lange mannen, met dik zwart haar. Blond mag
trouwens ook, mits dik haar'. - Heb ik pech gehad, zei Morbleue
die al aardig kaal werd en klein was. - Jij krijgt je kansen anders
wel, zei Van Mastrigt. - Ik grijp ze! Dat is het. Van Mastrigt: - Zou
ze nog maagd zijn? Reina bewoog wikkend en wegend haar hoofd,
zodat haar glanzende zwarte pijpekrullfcii heen en weer dansten over
haar schouders: Weet je, ik steek er y'n handen niet graag voor
in het vuur, Wout! - Jij rekent bij je zelf af, grapte Morbleue. - Zij
krijgt een lieve man, denk niet dat iedereen met hetzelfde sop is
overgoten, ik ken Lia, ze draagt een kroon van kuisheid! (Enny) .
Morbleue: Haha! Ik hoor het de ouden zeggen!
Reina: - Hij is erg ernstig. Mij te ernstig. Enny: - Geen wonder,
ze hebben iets meegemaakt, weet je. - Hij kijkt telkens over zijn
linkerschouder. Alsof hij daar het oordeel ziet aankomen. Tegen
de grote priester zei hij in zijn tafelrede: 'Op u is van toepassing
wat geschreven is over Davids helden: 'Hun aangezichten waren
als de aangezichten van leeuwen! Ons huis zal uw huis zijn. Wij
hopen daar vaak, heel vaak dit heldengezicht te zien. Tegen de
kleine priester: 'Uw gebed was om ons heen als uw sjaal. Uw
armen waren sterker dan die van Kubizek. Met zulke geestelijken
moet onze jeugd de toekomst aandurven!' Zeg nou zelf Enny, dit
zijn vreemde klanken, haast iets van de Duitsers. Zeker op een
bruiloft raar!' - - Jij hebt ze anders goed onthouden Reina. - Ik vind
het ook maar raar van die sjaal. - Wat weten wij daarvan? De
wonderen zijn de wereld niet uit. Deze priester heeft zieken genezen
door de enkele aanraking met een stola, dat is hier in Brabant toch
bekend!' - Dat kan zijn. Toch vind ik het wereldvreemde snaken,
die priesters. - Misschien moeten enige van onze dominees wel wat
wereldvreemder worden, wat minder materialistisch en meer 'gees-
telijk', wie weet. En moeten daarentegen onze priesters wat meer

midden in de materie komen te staan. Dit weet ik: kracht moet er
uitgaan van allen! Zij moeten leren te spreken als machthebbende
en niet als de schriftgeleerden, - kortom: de mensen, van Christus-
wege, BEWEGENDE tot het geloof'.
Jij spreekt alsof je bij elk woord op een grote trom slaat. - Dat is
wat ik zal doen. Als mijn man terug is van zijn taak in het bezette
gebied, zal ik de grootste trom ter wereld roeren: de trom van
Maranatha!'
- Ach quatsch! Als je dat doet ben je ook rijp voor een . . .
- Jazeker. Rijp voor de toekomst van onze Heer. Kom, zullen wij
samen eens een 'quatre mains' spelen?' Innig gearmd ondanks hun
ongelijke opinies liepen ze dwars door de grote zaal naar de piano.
Toen ze begonnen te spelen werd het even stil. Langzamerhand be-
gonnen de mensen nog luider te praten dan daarvoor. In het geroes
ving men van een gesprek slechts flarden op:
- Die Morbleue? Elke avond met die grote, zwarte, - pijpekrul . . .
gisteren danste hij . . . Bierglas op z'n kalige - Zij trouwt toch in
het wit! Zo, wat zou dat? - dat kind is hét kind! . . . Jood. Ja, dood . .
de wees bij hun in huis nemen . . . Hoe kwam ze er aan? . . . bruids-
japon . . . Ook Lia praatte het honderduit met iedereen die bij hen
kwam zitten. Onder de tafel hield zij de hand van Martin vast.
Het bruidsmeisje was eveneens een blijmoedig kind, dat blijkbaar
geen nachtmerries kende. Maar Martin was de demonen van het
verleden nog niet kwijt.
- Mannen lijden dikwijls langer en dieper dan vrouwen,' had Mor-
bleue aan het diner gezegd. - mannen verwerken hun leed in stilte.
Wat mijzelf aangaat, ik ken alleen liefdesverdriet, hoewel, meestal
niet lang. Ik zeg altijd maar: 'de koningin van mijn hart is dood,
leve de koningin' alias Heinrich Heine. Maar van nu af wil ik
serieus worden, mensen . . .'
Het bruidspaar was onder een lawine van goede woorden, geluk-
wensen en gebeden doorgegaan,: woorden, muziek en zang, van
alles wat. Steeds weer 'Het Wilhelmus'. Ook Handels vierde orgel-
concert in G groot; Handels Watermill, Old Dances, thema en
variaties op 'Ja waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn
van gemoed'. En ook kwam Nicolaas Beets erbij: 'Gezegend d'echt
die u verbindt, zijn banden, zijn bloemen en zijn juk, zijn trouwe
handen, door God ineengelegd'. Dat Martin echter niet aan-één-
stuk-door opgewekt was, wie zou het niet begrijpen! Hij had Sigi

begraven. Elke morgen moest hij zich bij een Kolonel van de In-
lichtingendienst melden. Ingrid zat in het gevang. En hij had Ku-
bizek die woorden horen zeggen: 'Jij bent geen Christen, Van
Anreh, jij bent een valse tijger'!
Ja, in welk opzicht had hij zich tijdens het gevecht van Kubizek
onderscheiden? Als wij in de chaos God niet zoeken, ons niet aan
Hem overgeven, achtervolgen ons onze boze werken levenslang.
Toen zij vanmorgen het Gemeentehuis binnengingen, had in de
glazen wand een glimp gezien van 'n Kubizek-in-burger. Met een
enorme bult aan de hals en de rechtervoet slepend, zo vluchtte de
vreemde man de straat uit. En toch geeft God vandaag een nieuwe
start! Hij mocht Lia's hand in de zijne houden, een hand die zacht
was en toch stevig. Een hand die van toegrijpen wist en eveneens
van vasthouden, - die tien mensen aan de greep van Gestapo en
SD had ontrukt; die een klein meisje uit de macht van de duisternis
naar het licht van deze dag had geleid . . . Lia kende geen omhaal
van mooie woorden. Zij was het 'understatement' in belijden en
tegelijkertijd het 'non plus ultra' in eenvoudig Christelijk beleven!
Met al z'n wetenschap en scholing, met z'n talenten en gevoel voor
finesse, boog hij het hoofd voor zijn Lia: deze eenvoudige vrouw-
uit-duizend. - Niemand had Kubizek's lijk gevonden, maar Lia zei:
'Vergeet het. Hij is zo dood als een pier. In m'n ziel is hij gestorven!
Martin schrok op uit z'n gepeins-en-zorgen. Hoe laat was het al?
Van Mastrigt sprak woorden van dank en hulde: 'Leve Bruid en
Bruidegom. Leve de ceremoniemeester (dat was h i jze l f ) . Leve onze
lieve pianiste, mevrouw Van Ulzen! Leve onze vriend en dappere
medestrijder, onze unieke Adri van Ulzen! Leve Andre en Reina'.
Martin groette, bedankte. Drukte handen. Omhelsde Morbleue en
de priesters op franse wijze. Zij stonden in de hof achter hun huis.
Stonden onder het licht van de sterren, die zachtaan verbleekten
bij de klaarte van de meipracht hemel. Hij kuste haar vurig: 'Er is
een tijd om te omhelzen . . .' De hele dag door had hij haar gezicht
voor ogen gehad, zoals het volgens hem nu zou zijn, - Het was
anders, beter! Hij zag het nu liever dan bij het licht van de lampen.
Er lag een uitdrukking op, die daar nooit weer zou zijn, - Het was
geling van angst en vreugde voor het onbetreden paradijs, voor
gindse, onbekende Hof van Eden.

EINDE



v.v. Vorden neemt belangrijke plaats in de gemeenschap in!
viert zij haar 40-jarig jubileum

De huidige speelvelden van het gemeentelijk sportpark

De voetbalvereniging Vorden gaat eind deze
maand haar 40-jarig bestaan herdenken. Wel een
feit om even bij stil te staan. Het gaat hier nl. niet
zomaar om een jubileum van zomaar een voetbal-
club. Neen, de voetbalvereniging Vorden neemt in
de gemeenschap een aparte plaats in. Met zijn bijna
300 leden, waarvan ca 130 junioren en adspiranten,
doet de vereniging echt wél meer dan voetballen.
Immers de jeugd wordt opgevangen; door de ka-
meraadschap en jhet wat voor elkaar over hebben"
wordt er beslist aan de opvoeding van de jeugd een
steentje bijgedragen.

Nemen we even speciaal de pupillenafdeling (70
leden) onder de loupe, dan zien we dat deze jon-
gens van 8-12 jaar aangenaam worden bezigge-
houden. De aktieve pupillenkommissie ziet haar
taak niet zozeer om de jongens voetballen te leren,
dat komt later wel bij de junioren, is hun zienswij-
ze. Wat wij proberen deze enthousiaste jongens
bij te brengen noemen we ,,speltherapie" aldus een
der leiders. In elk geval zal de vereniging van deze
jongste afdeling in de toekomst beslist vruchten
plukken.

Nu schept 'het grote aantal senioren, junioren en
pupillen ook problemen. Niet zozeer bij de voetbal-
vereniging Vorden maar meer bij de overige ver-
enigingen in het dorp. De velden waarop Vorden
speelt, behoren nl. aan de gemeente. Met andere
woorden bv. ook niet-voetbalverenigingen mogen
tegen een geringe vergoeding (aan de gemeente)
van de velden gebruik maken. Vorden als huurder
heeft (logisch) de eerste rechten. Nu de vereniging
ca 16 elftallen heeft, betekent dit dat de velden
vrijwel konstant, zowel 's avonds als met de week-
ends in gebruik zijn, zodat andere verenigingen bij-
na niet de kans krijgen een veld te huren. Gelukkig

heeft de gemeente begrip voor deze situatie en
streeft men er naar aan de overzijde van 'het sport-
park grond aan te kopen ovor een speelveld. Te-
vens wordt er naar gestreeft op die plaats parkeer-
ruimte te kreeëren voor zowel automobilisten die
het zwembad ofwel het voetbalveld bezoeken.

Nu moet men niet denken dat, alvorens Vorden
werd opgeridht, er voordien niet gevoetbald werd.
De voorloper van de huidige voetbalclub was in
feite Blauw-Wit. Dit was de club van o.a. Piet
Nipius, die de kunst van doelpunten maken als
geen ander verstond. Dan was er een Eppe Wij-
ers, die de bal bij een ingooi bijna dwars over het
veld gooide. Andere spelers waren bv. J. Bielder-
man, H. Vlogman etc. Lang bestond Blauw-Wit
niet. In het Vordense bos kwamen een paar maan-
den later een stel jongelui bijeen, waaruit de voet-
balvereniging Hercules werd geboren. Aan de
sdhaars binnenkomende kontributie was het te
wijten dat ook Hercule^geen lang leven was be-
schoren.

Op l augustus 1929 was het dan zover dat de voet-
balvereniging Vorden werd opgeridht. Dit ge-
beurde door enkele oud-leden van Hercules. In
het oprichtingsbestuur Jjadden zitting de heren
J. Derksen, A. C. Ko^BB. Pardijs, F. Jansen en
J. Plezier. De eerste paar jaar ging het de vereni-
ging niet voor de wind. Speciaal de financiële moei-
lijkheden speelden een grote rol. Dientengevolge
werd op 12 augustus 1931 in café Pardijs (de plaats
waar nu de kapperszaak van de heer Heersink is
gevestigd) een ledenvergadering belegd. Op B.
Pardijs na, kwam er een geheel nieuw bestuur.
Voorzitter werd de heer J. Lammers. Met de per-
soon van de heer Lammers (thans ere-voorzitter
van de vereniging) bleek de vergadering een goe-

Het bestuur bij het 25-jarig jubileum, staand v.r.n.l.: W. Jansen, dr. De Vries,
K. Reuvekamp, H. M assen, W. Bieldcrman.
Zittend v.r.n.l.: D. te Slaa, J. C. Lammers, H. Emsbroek, W. Kuiper

de keus te hebben gedaan. Tot aan het seizoen
1955-1956 (23 jaar) bleef de heer Lammers voor-
zitter. Vanaf dat tijdstip tot op heden hanteert de
heer W. Kuiper de voorzittershamer. Met de heer
J. Plezier meegerekend betekent dit dat Vorden in
al die 40 jaar slechts 3 voorzitters heeft gekend.

Overigens bleken de bestuursleden in al die jaren
bij Vorden behoorlijk honkvast. Want de funktie
van sekretaris werd achtereenvolgens vervuld door
de heren A. C. Kost ( l jaar) ; J. H. Schuppers (6
jaar); D. te Slaa (9 jaar) ; A. Th. Limburg (2 jaar)
en H. Emsbroek (ruim 20 jaar tot op heden). Pen-
ningmeesters waren: B. Pardijs ( l jaar) ; J. L.
Smit ( l jaar); J. H. Schuppers (5 jaar) ; H. J. Par-
dijs ( l jaar). Vanaf 1939 tot op heden fungeert
de heer H. Emsbroek als penningmeester. Uit bo-
venstaande blijkt dus dat de heer Emsbroek wel
de man is waarop de vereniging draait. Hiermee
willen we de overige bestuursleden niets tekort
doen, maar zij die wel eens een bestuursfunktie
hebben bekleed, weten wat het zeggen wil ruim 20
jaar de dubbele funktie sekretaris-penningmeester
bekleed te hebben. In de vereniging wordt wel eens

gezegd: ,,Bij Henk van de Empo valt moeilijk een
centje los te kloppen". En dit is toch wel het beste
kompliment dat men een penningmeester kan ma-
ken. De vereniging is dan ook kerngezond.
Maar om even op de vooroorlogse periode van
Vorden terug te komen, dan memoreren we dat de
leden voor de eerste feestavond in 1932 door de
voorzitter geadviseerd werden niet te veel jonge
meisjes mee te nemen. Waarmee maar gezegd wil
zijn, dat de voorzitter toen al een degelijk man was.

In 1930 werd begonnen met twee elftallen. Vor-
den I werd meteen kampioen in de 3e klas, pro-
moveerde om vervolgens een jaar later door te
stoten naar de Ie klas. Het ledental bedroeg in die
dagen ca 50. In 1933 knoopte Vorden vriendschap-
pelijke banden aan met de NSU Utrecht. Een elf-
tal van de Nederlandse Spoorwegen. Gedurende
vele jaren werden de relaties met de NSU onder-
houden. In verband met de mobilisatie was Vor-
den gedwongen om in 1939 op vrijwillige basis af
te dalen naar de 2e klas. Er moesten nl. 20 leden
onder de wapenen. Twee sympathieke leden, t.w.
B. Smit en E. Jansen, kwamen in de oorlog om

het leven. Gedurende de oorlogsjaren werd er wel
gevoetbald, hoewel zeer onregelmatig.

Direkt na de oorlog, in het seizoen 1945-1946,
werd een nieuw terrein in gebruik genomen en wel
op de plaats waar nu nog gespeeld wordt. Met
veel kosten en moeite kreeg men de beschikking
over twee speelvelden. Besloten werd toen in de
2e klas uit te komen. In dat seizoen werd het 100e
lid ingeschreven. Enkele jaren later speelde Vorden
weer in de Ie klas. Hoewel men toen een prima elf-
tal had, gelukte het maar niet om het kampioen-
schap te veroveren. Dat Vorden over goede spelers
beschikte, bv. de gebroeders Wentink, Reint Len-
deririk, Janny Wahl, Ab van Someren etc., bleek
wel uit het feit dat er altijd verschillende spelers
stonden opgesteld in het GVB-elftal. In die tijd
werd naast de zondagafdeling een el f ta l opgericht
dat uitkwam in de zaterdagkompetitie. Wegens ge-
brek aan animo moest deze afdeling een poosje la-
ter weer worden opgeheven.

Nadat in september 1954 met veel plezier het 25-
jarig jubileum was gevierd, achtte de heer Lam-
mers in dat jaar de tijd gekomen zijn voorzitters-
funktie over te dragen aan de heer Kuiper. Het zat
de heer Kuiper in het begin niet mee bij Vorden
want in 1955 degradeerde Vorden I naar de 2e
klas. Er volgden toen zeven jaren waarin Vorden
bijna altijd in de 2e klas op de tweede plaats ver-
toefde. Werd men kampioen, dan gingen de pro-
motiewedstrijden verloren. Eindelijk in 1963 kreeg
men loon naar werken en werd 'het Ie klasserschap
heroverd, in welke afdeling de vereniging thans
nog uitkomt. In datzelfde jaar kwam er van de
zijde van de plaatselijke zustervereniging Ratti
het voorstel een fusie aan te gaan. Bij Vorden
voelde men daar wel voor en ca 85 percent van de
op de vergadering aanwezige leden stemden voor

De aktieve sekretaris-
penningmeester, de heer

H. Emsbroek

een fusie met Ratti. Maar bij Ratti werd het be-
stuursvoorstel door de leden afgewezen zodat beide
verenigingen nog steeds zelfstandig zi jn .

Inmiddels is ook het 2e elftal van Vorden naar de
Ie klas gepromoveerd. Dit jaar is de heer D. Top
uit Zutphen aangetrokken als trainer. Hopenlijk
gelukt het hem om Vorden I op een hoger plan
te brengen. Het bereiken van de 4e klas KNVB is
altijd nog iets wat het bestuur al jaren voor ogen
staat. Temeer daar men nu de beschikking heeft
over een fraai komplex velden met een prachtige
kleedakkomodatie en kantine. Deze kleedakkomo-
datie is in feite een „geschenk" van de gehele ge-
meenschap. In 1966 was het bestuur van mening
dat het met het toenmalige ,,kleedhok" niet langer
meer kon. Men begon toen een aktie onder de ge-
meentenaren onder het motto: ,,Doe eens royaal
en steun de bouw van ons nieuwe kleedlokaal". Het
resultaat was frappant. Door de inwoners werd
een flink bedrag bijeengebracht. Daarnaast heeft
de gemeente Vorden ook een flinke duit in het
zakje gedaan, terwijl ook de Nederlandse Sportfe-
deratie zich niet onbetuigd liet. B 6 W van Vorden
hebben overigens altijd een positief standpunt in-
genomen tegenover de voetbalvereniging. De vel-
den worden altijd keurig in orde gehouden, terwijl
er vorig jaar een fraaie en doeltreffende omheining
rondom het sportpark is aangelegd. Ook aan de
gemeente-archi'tekt, de 'heer Van de Broek, is Vor-
den in dit verband veel dank verschuldigd.

Vrijdagavond 29 augustus zal de officiële ope-
ning van de kleedkamer annex kantine plaatsvin-
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den. Dit betekent dan tevens een hoogtepunt in
de karrière van de heer W. Kuiper als voorzitter
van Vorden. Hij heeft nl. te kennen gegeven zijn
voorzittersfunktie te willen neerleggen. Een mooier
afscheid is niet denkbaar, want de heer Kuiper kan
terugzien op een vruchtbare Vordenperiode (17
jaar) met als hoogtepunt de realisering van de
kleedkamer-kantine-akkomodatie.

Om het bij de herdenking van het 40-jarig jubileum
iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken, is
Vorden in februari al begonnen met de voorberei-
dingen. Door het bestuur werd toen een feestkom-
missie benoemd. Deze kommissie, bestaande uit
de heren W. Ruiterkamp, E. te Veldhuis, A. Nij-
en'huis en A. Velhorst, 'heeft vele avonden opgeof-
ferd teneinde alles tijdig ,,rond" te krijgen. Zo zal
nadat vrijdagavond 29 augustus, wanneer de offi-
ciële opening achter de rug is, in de kantine een
reünie worden belegd voor oud-leden. Hiervoor
is men in diverse archieven gedoken om te wéten
te komen waar deze oud-voetballers tegenwoordig
allemaal wonen. Het belooft een drukbezochte reü-
nie te worden, want een groot aantal leden heeft
positief gereageerd op de uitnodiging. Zaterdag-

morgen 30 augustus zal het bestuur op de Alge-
mene Begraafplaats de in de afgelopen jaren over-
leden leden herdenken, 's Middags is er in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" een receptie
waar het bestuur (dat tot na het jubileum bestaat
uit de heren W. Kuiper, H. Emsbroek, J. Koster,
J. Oost, H. v. d. Barg, G. Eijerkamp, F. Smit, J.
Lindenschot en A. Velhorst), gelukwensen kunnen
worden aangeboden. Zaterdagavond vindt er dan
een feestavond plaats. In een anderhalf uur du-
rend non-stop programma treedt dan het trio Bom-
hof uit Apeldoorn op. Na afloop is het de beurt
aan het dansorkest ,,The Moodchers" dat er on-
getwijfeld de stemming zal weten in te brengen.

Zondagmiddag 31 augustus vindt er een jubileum-
voetbalwedstrijd plaats tussen het eerste e l f ta l
van Pax en het eerste elf ta l van WVC uit Win-
terswijk. Bij de Hengeloërs zal Abe Lenstra als
gastspeler meedoen. Deze ontmoeting zal gearbi-
treerd worden door de heer A. Bello, daarbij geas-
sisteerd door de heren "W. Berkelder en W. Eg-
gink als grensrechters. De jeugd van Vorden wordt
bij al deze festiviteiten niet vergeten, voor hen is
er zaterdagmiddag 23 augustus feest.
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