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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 12 NOVEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.30 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (bevestiging diaken)
15.00 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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur lot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (5752) 1288
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
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.31 -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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Johanna Marianne, dochter van J. Beltman en
A. J. E. Horstman; Petrus Johanna Bernardus, zoon van
J. H. H. Besselink en W. M. F. Klein Tank.
Ondertrouwd: J. A. Norde en A. Oortgiesen; P. de Vries
en G. W. Bijenhof; G. H. Eggink en G. T. J. Groot Roes.
sink; H. Reerink en G. Wunderink.
Gehuwd: A. Geurds en J. H. M. Roelvink; H. J. Groot
Roessink en G. H. A. Meijerink.
Overleden: Geen.

JAARVERGADERING KPJ KRANENBUR-VORDEN
In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling van de
KPJ een druk bezochte jaarvergadering, waarbij voor-
zitter, de heer H. Lichtenberg, in het bijzonder pastoor
Van Berkel of m en me j. Altena uit Utrecht kon verwel-
komen.
Mej. G. Helmink gaf in haar keurige jaarverslag een te.
rugblik over het 'afgelopen seizoen dat suksesvol was
verlopen, terwijl de heer Th. Berendsen als pennings-
meester in zijn financieel verslag een gunstig geluid kon
laten horen, want er was een voordelig saldo.
In de kaskontrolekommissie werden benoemd mej. W.
Helmink en de heer F. Baakman.
Vervolgens werd het winterprogramma bekend gemaakt.
Op donderdagavond 9 november zullen de KPJ afdeling
Vierakker-Wichmond, Eefde-Gorssel en Kranenburg-
Vorden een gekombinoerde avond beleggen, waarop pa-
ter B. J. M. van den Barselaar ofm een inleiding over
de jeugd zal houden.
Op zaterdag 9 december wordt er een groot St. Nico-
laasbal georganiseerd door de KPJ, de s.v. Ratti en de
volleybalvereniging Dash.
Op 24, 25 en 26 november a.s. zal er in kringverband
„de Graafschap" een uitwisseling plaats hebben met de
KPJ Limburg.
Op 15 december volgt er een ontspanningsavond.
Half december, vermoedelijk woensdag 20 december,
wordt er in samenwerking met de afdeling Keyenborg-
Hengelo (Gld.) een dropping georganiseerd.
Op 7 januari is de jaarlijkse kringdag.
Op dinsdag 3 februari zal men met de afdeling Eefde-
Gorssel, die dan het 15-jarig bestaan herdenkt, een
feestavond houden.
Onder leiding van mej. Altena uit Utrecht werd het ver-
dere gedeelte van de avond doorgebracht met demon-
straties van verschillende volksdansen met een duide-
lijke explikatie van' de leidster.
De heer Lichtenberg dankte de leden voor hun trouwe
opkomst en mej. Altena voor haar medewerking aan
deze avond.

Boeiende ledenvergadering
Nutsdepartement Vorden

Hoewel de algemene ledenvergadering van het departement van het Nut tot Algemeen
afdeling Vordten, die donderdagavond in de koffiekamer van het Nutsgebouw werd,
gehouden, maar matig was bezocht, kon voorzitter Wesselink toch na afloop terecht
konstateren dat het een vruchtbare vergadering was geweest, waarby de meningen en
suggesties die er onder de leden leefden, beslist niet onder stoelen of banken werden
gestoken.
In zyn openingswoord deed de voorzitter allereerst enige mededelingen inzake hetj
opknappen van het Nutsgebouw zowel aan de buitenzyde als aan de binnenzijde van het
gebouw. Zo zal o.a. het toneel aanmerkelijk opgeknapt worden, terwijl er eveneens
plannen bestaan om wat aan de toneelverlichting te doen. De financiën spelen hierby
echter een grote rol (bij het gemeentebestuur is een aanvraag om subsidie ingediend,
waarover de gemeenteraad zich tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 21 nov.
nader zal beraden). De heer Wesselink deelde voorts mede om majoor Boschhart van
het Leger des Heils naar Vorden te krygen, teneinde een Nutsavond te vullen. De agen-
da van de populaire majoor is echter reeds tot het najaar van 1968 volgeboekt.

Verslag sekretaresse
De sekretaresse van het Nut, mevr. Van Mourik, gaf
hierna op uitvoerige wijze verslag over het afgelopen
jaar. Dankzij het gemeentebestuur is het voor het Nut
op een zeker punt een goed jaar geworden door de toe-
zegging van een subsidie van plm. ƒ 3648,—. Dit bedrag
dat is aangewend om de zaal en het toneel in een nieuw
jasje te steken, is evenwel nog niet toereikend want er
moet nog een heleboel worden opgeknapt.

Verhuur koffiekamer
De koffiekamer van het Nut is vrijdagsmorgens voor
handwerkles verhuurd aan de openbare lagere school
omdat er een nieuw lokaal bij de school moet komen.
Het aantal leden van het Nut is vrijwel konstant geble-
ven. De Nutsavonden waren goed, vooral de Kerstavond
van Liesbeth Veendorp, de antiekavond van de heer en
mevrouw Nijstadt en de Weense avond.

Nutsbibliotheek
De Nutsbibliotheek mag zich nog steeds verheugen in
het feit dat de Vordenaren nog wel van lezen houden en
dat het aantal uitgeleende boeken niet is achteruit ge-
gaan. Van de gemeente werd ƒ 618,— subsidie ontvang-
en, hetgeen betekent dat er gedurende 52 weken ruim
7700 boeken zijn gelezen. De f am^^ Turf boer heeft voor
de bibliotheek een nieuwe catalo^PI in elkaar gezet.

Nutsfloralia
Nutsfloralia is er weer in geslaagd zijn 42-jarig bestaan
op luisterrijke wijze te kunnen tonen. De cursus bloem-
schikken werd gegeven door dJ^icr Vreeman jr uit
Lochem, die blijk heeft gegeven^PR. moderne opvatting
van bloemschikken te hebben. Aan de kinderen werden
223 stel stekplanten uitgereikt en 33 stel aan groteren.
Een bijzonder fraaie inzending deed mevr. Hiddink-Riet-
man uit Delden met haar grote stekplanten. Over het
bezoek aan de floraliatentoonstelling was het Nutsbe-
stuur meer dan tevreden.

Blokfluit- en melodicaclub
De Nuts blokfluit en melodicacursus heeft 't afgelopen
jaar twee hoogtepunten gekend. In de eerste plaats is
de uitvoering voor het eerst alleen door de leerlingen
verzorgd. In totaal waren er 62 leerlingen. Voorts heb-
ben de kinderen van de club deelgenomen aan het defile
bij paleis Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag
van koningin Juliana. Twee kinderen hebben Hare Ma-
jesteit een grote Achtkastelenkoek aangeboden.
De heer De Boer werd dank gebracht voor het werk dat
deze verrichtte voor de blokfluit- en melodicaclub.
Dat het Nut de muziek een warm hart toedraagt bewijst
wel de blokfluit- en melodicaclub. De opzet hiervan is
geweest om de voeding te vormen voor de plaatselijke
muziekkorpsen, aldus de voorzitter. De leerlingen die
bv. wel interesse hebben voor de blokfluit en bv. niet
voor de melodica of omgekeerd, wil men gaarne voor
de club behouden. Het bestuur is er een voorstander van
om te komen tot een muziekschooltje waar bv. vioolles
en pianoles gegeven wordt. Men is evenwel van mening
dat de ouders van de leerlingen dit moeten stimuleren.
Het bestuur hoopt nadere suggesties van de betreffende
ouders te mogen ontvangen, zodat de plannen dan ver-
der kunnen worden uitgewerkt.

Nutsbioscoop
Over de Nutsbioscoop kon niet veel goeds worden ver-
beid. Het gehele jaar was het aantal bezoekers gering,
zodat op 9 april besloten werd (de onkosten werden te
hoog) voorlopig geen bioscoop te houden.
Met de heer Miedema zal nog een gesprek plaatsvinden
over het al of niet hervatten van de bioscoop.

Nutskleuterschool
Over de Nutskleuterschool kon niets dan goeds worden
vermeld. Financieel staat de school er niet slecht voor.
Het aantal leerlingen blijft stabiel. De werkavonden voor
de ouders werden goed bezocht. Ook de diverse feesten
zijn weer in de smaak gevallen. Momenteel is mej. Gij-
sen hoofdleidster en mevr. Jansen-Vos leidster.

Nutsspaarbank
De heer Wesselink deelde vervolgens mede dat het fi-
nanciële jaarverslag van de Nutsspaarbank op een eerst,
volgende Nutsavond bekend zal worden gemaakt. Ver-
volgens werd de heer T. Albers, die onlangs tot kommis-
saris van de Nutsspaarbank werd benoemd, door de
heer Wesselink hartelijk geluk gewenst. In deze tijds-
vernieuwing is het wel goed dat de Nutsspaarbank in
een nieuw jasje wordt gestoken, speciaal in verband
met de vele middenstandszaken die de laatste jaren in
Vorden zijn gemoderniseerd.

150-jarig bestaan
De voorzitter deed een extra beroep op de leden om ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan, dat begin jan.
zal worden herdacht, ieder een lid aan te brengen. In
verband met dit bijzondere jubileum doet het Nutsbe-
stuur een beroep op de leden^oud-leden etc. om oude
bescheiden (bv. tekeningen J^Vop de vroegere Nuts-
kleuterschool werden gemaakt) voor de jubileumavond
op maandag 8 januari beschikbaar te stellen, teneinde
de Vordense bevolking een idee te geven wat het Nut in
die 150 jaar voor de gemeente Vorden heeft betekend.

Resultatenrekening
De resultatenrekening van h^^Tut, zonodig toegelicht
door de penningmeesteresse, mWr. Wullink, gaf een na-
delig saldo te zien. Tot leden van de kaskommissie wer-
den benoemd de heren J. G. Vedders en J. Norde met
als reserve de heer Turfboer.

Bestuursverkiezing
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden t.w. mevr. J. Haverkamp-Boschloo en de heren
P. Bakker en J. W. Klein Lebbink, met grote meerder-
heid van stemmen herkozen.

Winterprogramma
Hierna kwam het winterprogramma aan de orde. Ge-
tracht zal worden om voor de jeugd een speciale avond
in elkaar te draaien. Suggesties hiervoor ziet het bestuur
gaarne tegemoet. Wellicht zal er een mogelijkheid zijn
om de Nutsavond die verzorgd zal worden door de heer
J. W. P. Charsius uit Leeuwarden te kombineren met
een avond van de schaatsvereniging.

Rondvraag
Uit de vergadering werd opgemerkt dat er in Vorden
stromingen zijn die niets met het Nut te maken willen
hebben, omdat het Nut een politiek stempel zou dragen.
De voorzitter sprak het politieke stempel met klem te-
gen. Voorts kwam de verhouding Nut-Irene aan de orde.
In het kort kwam het hier op neer dat er begin van dit
jaar pogingen zijn ondernomen van twee een te maken.
Het Nutsbestuur heeft hierover, naar nu werd bekend
gemaakt, een brief geschreven aan het bestuur van Ire-
ne. Deze brief werd voorgelezen door de heer Wesselink.
Door het Nutsbestuur zijn in deze brief suggesties ge-
daan waaraan door beide partijen zou moeten worden
voldaan en dat een basis zou moeten vormen voor ver-
dere besprekingen. Het Nutsbestuur sprak er haar gro-
te teleurstelling over uit dat van de zijde van Irene niet
op dit schrijven is gereageerd. Niettemin blijft de Nuts-
deur openstaan om over dit onderwerp te spreken.
Onder dankzegging voor de komst, sloot de voorzitter
hierna deze interessante vergadering.

JONG GELRE KREEG VERKEERSLES
Voor de leden van de plaatselijke afdeling van Jong
Gelre was het vrijdagavond een leerzame avond want
deze bijeenkomst, die in café Bloemendaal werd gehou-
den, stond in het teken van het verkeer.
In zijn openingswoord wees de voorzitter van Jong Gelre
de heer R. G. Mennink, de leden op de verschillende
aktiviteiten die de komende maanden op het programma
staan. Zowel de dames als de heren kunnen weer op
allerlei gebied aan hun trekken komen. Een speciaal
woord van welkom werd gesproken tot wachtmeester
Verheul en rijinstrukteur Hilferink.
Wachtmeester Verheul hield hierna een inleiding over
het verkeer. Diverse problemen en verkeerssituaties wer-
den door hem onder de loupe genomen. De heer Hilfe-
rink vertoonde hierbij dia's zodat de aanwezigen de
geschetste situaties van de heer Verheul tegelijkertijd
op het witte doek in beeld zagen.
Voorts beantwoordden beide heren verschillende vragen
die hen door de leden gesteld werden.

VERKIEZING AMBTSDRAGER
Naar ons werd medegedeeld werd tot diaken bij de Ge-
reformeerde Kerk alhier gekozen de heer G. Lenselink
Jwzn, wonende E 80 te Hengelo (Gld.) zulks in de plaats
van de heer Rouwenhorst welke tot jeugdouderling be-
vestigd werd.

LEKTUUR NED. ROODE KRUIS
Tijdens de afwezigheid van de heer Folmer kan lektuur
voor het Ned. Roode Kruis bezorgd worden bij de heer
W. ter Haar, Hertog Kiarel van Gelreweg 3.

HULDIGING JUBILERENDE PROPAGANDISTE
HERWONNEN LEVENSKRACHT
Twaalf en een half jaar lijkt maar een kort tijdsbestek,
vooral in deze moderne tijd, waarin alles vlug en snel
moet gebeuren. Niettemin is het toch een gedenkwaardig
en vrij zeldzaam feit, dat iemand van het zwakke ge-
slacht 12l/2 jaar lang op pad is om zich verdienstelijk
te maken voor de medemens. Mevrouw Scholten werd
dezer dagen gehuldigd omdat zij 12 y2 jaar propagandiste
was van Herwonnen Levenskracht, de vereniging tot
bevordering van de volksgezondheid en tot bestrijding
van volksziekten.

Dit feit werd in huiselijke kring herdacht.
Diverse sprekers voerden het woord en brachten de vele
werkzaamheden van mevr. Scholten als bestuurslid-pro.
pagandiste naar voren. Namens het hoofdbestuur spelde
de heer Peters mevr. Scholten de zilveren broche op
behorend bij dit jubileum.
Ook de heer Scholten werd in de hulde betrokken en hem
werden enige geschenken aangeboden.
Verrast door al deze sympathieke woorden en mooie ca-
deaus dankte mevr. Scholten voor deze huldeblijken. Men
bleef hierna nog enige tijd in intieme kring bijeen.

KPJ STARTTE WINTERPROGRAMMA MET
DIA-AVOND
De KPJ afdeling Kranenburg-Vorden begon het nieuwe
winterseizoen met een druk bezochte bijeenkomst in
zaal Schoenaker. Na een H. Mis in de parochiekerk kon
voorzitter, de heer H. Lichtenberg, in zijn openingswoord
speciaal de z.e. heer pastoor Van Berkel ofm en de heer
G. Bekker, hoofd der St. Antoniusschool, verwelkomen.
Pastoor Van Berkel verklaarde zich bereid om nu als
nieuwe geestelijk adviseur van de afdeling te fungeren.
Deze herdacht hierna het onlangs overleden lid, Gerard
Woltering, met een kort gebed.
De voorzitter gaf nog een korte terugblik over het af-
gelopen jaar, waarin er verschillende aktiviteiten waren
ontplooid. Vooral de kringsportdag „de Graafschap" was
een mooi sukses geworden. Spreker hoopte dat het be-
stuur ook in het nieuwe seizoen de volle medewerking
der leden zou krijgen en verwachtte een trouw verga-
derbezoek. Hij deelde mede dat in de eerstvolgende bij-
eenkomst het winterprogramma bekend zal worden ge-
maakt.
Na een korte pauze vertoonde de heer G. Bekker prach-
tige kleurendia's van Zwitserland en speciaal het Rhone-
gebied. Deze uitstekende eigen opnamen, gemaakt tij-
dens een vakantietocht, lichtte hij op duidelijke wijze
toe, zodat iedereen een juiste kijk op deze prachtige
streek kreeg.
De voorzitter dankte hem hartelijk voor deze mooie op-
namen en bood hem aan het eind van de avond een
kleine attentie aan.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

DR. WECHGELAER SPRAK VOOR DE ABTB
Geleidelijk aan is men er in landbouwkringen van over-
tuigd geraakt, dat de zgn. leverbot een van de ergste
vijanden der veehouderij is geworden; er is nog wel geen
paniekstemming, maar als er alleen al in ons land per
jaar plm. voor 125 miljoen gulden schade door dit diertje
wordt veroorzaakt wordt het de hoogste tyd dat de be-
stryding massaal wordt ter hand genomen.
Het was dan ook een goede gedachte van de afdeling
Kranenburg-Vorden der ABTB om haar winterprogram-
ma te openen met een inleiding over leverbot, wormen
en meerdere veeziekten, welke gegeven werd door de
heer J. Wechgelaer, dierenarts te Vorden.
De avond werd door voorzitter, de heer A. Zents, geo-
pend met een bijzonder welkomstwoord tot dokter Wech.
gelaer. Spreker gaf nog een kort overzicht over de afge-
lopen zomermaanden.
De heer Wechgelaer zette in zijn inleiding allereerst uit-
een hoe de leverbot een der ergste vijanden van de rund-
veehouderij is.
Geheel laten verdwijnen kunnen we deze slakjes niet,
aldus spreker, maar er is veel aan te doen. In Vorden
zijn er ideale gebieden voor dit ongedierte en deze ko-
men dan ook veelvuldig voor in drassige en leemrijke
weiden.
Spreker wees er ook op dat momenteel het jongvee,
pinken en kalveren vaak een bedroevend slechte indruk
maakten, wat ook veel aan deze ziekte is te wijten. Het
onderkennen van de leverbot is te merken aan het ver-
minderen van de melkgift maar ook het mager worden
der dieren. Hierna werd nog een demonstratie gegeven
met een door leverbot besmette lever. Deze werd los-
gesneden en diverse schadelijke diertjes konden duide-
lijk in de galgangen worden waargenomen.
Na de pauze behandelde dokter Wechgelaer nog andere
voorkomende veeziekten o.m. de ingewandswormen of
de zgn. maagdarmwormen. Ook de longworm komt nog
veel voor en brengt grote schade toe aan de veestapel.
Nadat de heer Wechgelaer nog verschillende vragen had
beantwoord, dankte de voorzitter hem voor zijn leerza-
me en mooie uiteenzetting. Hij deelde mede dat op dins-
dag 21 november in zaal Eskes te Vorden een gekombi-
neerde bijeenkomst van ABTB, GMvL en CBTB zal wor-
den gehouden, waarop de heer Maalderink van het
boekhoudkundig bureau der CBTB zal spreken over be-
drijfsopvolging en boedelscheiding.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

16 november
17 november

21 november

24 november

25 november
30 november

30 november

Verkeersavond Wildenborch in de
Kapel
Prinsenbal carnavalsvereniginig
in zaal Schoenaker
(Dinsdag) bejaardenkring om
14.15 uur in het Nutsgebouw
2e Nutsavond in het Nutsgebouw
Feestelijke ouderavond school
Het Hoge
Lezing Ned. Chr. Vr. Bond in zaal
Eskes
Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden in het Nutsgebouw
Idem aan 24 november
Herv. Vrouwengroep dorp in het
Nutsgebouw
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.



presenteert:

Vruchtengries
(met veel vruchten)

2 zakjes voor

cent

Uit onze hypermoderne slagerij

Hamburgers 3 stuks
Voor een heerlijke hutspot of bonensoep!

(met klein beentje) 500 gr.

Fijne verse worst 500 gram
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram
Ossestaart 500 gmm
Woensdag gehaktdag!
Heerlijke grove rookworst, eigen fabrikaat!

88

198

218

138

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, i^porties v.a. f 4,50 per kg

Pak mee dit voordeel!
Sperciebonen literblik
Snijbonen literblik
Mooie uitjes grote pot
Augurken grote pot
Bruine bonen pak 500 gram 59
Eerste kwaliteit koffie

per pak van 186 voor 159

79
89
89
98

Banketstaven
(verrukkelijk) 2 stuks l

Gevuld speculaas groot stuk 79
^Bastogne koeken per pak 98

Amandel speculaas 2 dikke brokken 79
Bij elke kilo suiker

l groot pak mangelkoeken voor 89

Uit onze groente afdeling
Malse kassla
Cox orange
Citroenen
Grape truits

2 krop

2 kilo

6 stuks

4 stuks

Boerenkool uit de diepvries 500 gram 49

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.

Fijne
vleeswaren!

Ham 200 gram 98 et
Bakbloedworst 500 gram 79 et
Lever 100 gram 69 et

Bij elk pak Honig soep

4 mooie kerstkaarten

gratis!

Uit onze wijnafdeling!

Liebfraumilch voor 295
Beaujolais voor 289

Zuivere Italiaanse vermouth fles 298
Spaanse wijn per fles 298
Hierbij l fles jus d'orange voor 19 cent

Bij 5 stukken lux toiletzeep
pracht gastendoekje gratis!

Literblikken APPELMOES
slechts cent



l
Met dankbaarheid en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van
GEKARD BEKNARD

BERTHOLD
en

PAUL DAVID

Gerard en Pineke
Renger-Ubbink

Alles wel.
31- oktober
C.P.C. Bali
p.o. Manka-Bameda
West Cameroen
West Afrika

Voor de vele blijken van be-
langstelling, die wij moch-
ten ontvangen ter gelegen-
heid van ons huwelijk, zeg-
gen wij hartelijk dank.

H. Winkels
B. Winkels-

Klein Horsman

Lochem, november 1967
Vordensebinnenweg 9

Voor de blijken van belang-
stelling, ondervonden bij ons
40-jarig huwelijksfeest, zeg-
gen wij allen hartelijk dank.

R. Rouwenhorst
G. Rouwenhorst-

Wissels
Vorden, november 1967
C 120

Te koop: l g.o.h. gaskom-
foor 3 pits; l petroleumstH
4 pits. Eskes, B„96

Te koop: Damessportfiets.
Julianalaan 36, Vorden

Te koop: Wasmachine, hou-
ten kuip met <elektr. wringer
en een windbuks.
Hengeloseweg B 8

Gratis verkrijgbaar: Jong
hondje. H. J. Nijemeis'and,
Hekkelderdijk 6, Leesten,
Warnsveld

Te koop: Winterjas je, leef-
tijd plm. 5 jaar. Reusink,
Hengeloseweg

Gratis verkrijgbaar: Puin
bij A. G. Winkels, Almense-
weg 40, Vorden

Te koop: Stoppelknollen.
Poorterman, Delden

Te koop: Helft of vitrdel
van een dikke schot.
G. Kreunen, Ruurloseweg
D 114

Te koop: De helft van een
jonge zeug en lt/2 jarige
pink. B. Wunderink, D 126
Vorden, telefoon 6735

Te koop: Konijnen (Hollan-
dertjes). A. J. Kok, Ruurlo-
seweg D 18b, telefoon 1507

VOOR41 UW

Martens
Wapen- en Sporthandel

Te koop: 2 toom biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop: Biggen. A. Verste-
ge, B 49

Te koop: Biggen. H. Wae-
nink, D 36d

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

Te koop: Helft of vierdels
van een vette pink.
J. van Amstel, D 66, Vorden
telefoon 6638

GOEDKOOP INRUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij le-
veren u voor ƒ 25,—-
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.

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

Heden is in de Heer ontslapen, ons inniggeliefd
dochtertje en zusje

HANNY

op de jeugdige leeftijd van 12 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

H. Harmsen
G. B. Harmsen-Oonk
en kinderen

Vorden, 2 november 1967
D 52 c

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

TIJDENS DE VERBOUWING IS DE
INGANG VAN ONZE FRUIT,
GROENTE EN BLOEMENWINKEL

aan de achterzijde
Fa Derksen
Zutphenseweg

Prinsenbal van
„De Deurdraejers

in zaal en café Schoenaker, Kranen-
burg.

11 minuten over acht ontvangst
PRINS FERDINANT DE EERSTE
met gevolg.

Muziek: „De Prinsenkapel"
aanvang 7 uur.

Leden vrije toegang, indien kontributie is voldaan;
dit kan ook aan de zaal.

Toegang voorbehouden.

Nutsbibliotheek
Opgave van gewenste boeken tot en
niet 13 november 1967 bjj mevrouw
Turfboer, Insulindelaan 18

Dé ideale manier van koken is

elektrisch!
en schoon

• Geen reuk
• Gemakkelijk in onderhoud

Laat u door ons voorlichten.

ELEKTRO TECHN. INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
Vorden - Telefoon 1253

Petroleum bestellen?

1736 bellen!
KEUNE
ALTIJD GOEDKOPER

JAGERSLAARZEN

met trikot voering, in groen of bruin rubber.

Zijn beter, want jagers eisen hot beste.
Prima pasvorm, soepel en licht lopend.

Kuitlaarzen, kort model ƒ 15,50

Knielaarzen, normaal model ƒ 17,50

ROMIKA JACHTLAARZEN

schapewol gevoerd ƒ 48,—

JACHTSCHOENEN

leder met sterke rubberzooi, waterdicht, wol gevoerd,
de ideale winterschoen ƒ 22,50

MÜKO SOKKETS

laarssloffen voor warme en droge voeten, in rubber-
laarzen, met speciaal haarvlies gevoerd.

Kindermaten ƒ 5,60. Normaal ƒ 0,95

MÜKO INLEGZOLEN

met chroom gelooid, natuur schapevacht ƒ 4,85

SUDEX

de nieuwe inlegzool tegen overmatige voettranspiratie.

Voor voetkomfort en aangenaam droge voeten
in 3 dagen ƒ 8,50

Martens
Wapen- en sporthandel _ Vorden

Hemobigkorrel
VAN HENDRIX BOXMEER

Zakjes van 10 kg gezond en
smakelijk voer voor uw jonge biggen
vanaf de twaalfde dag.

DAN KRIJGT U MINDER
ACHTERBLIJVERS

Uenk-Bongers
C 60 - Vorden - Telefoon 1327

FANTASIE-
fcousen in alle
kleuren van

Ja, wij hebben de hele collectie fantasie-
kousen van Setter Set voor u klaar liggen.
Enorm ! Zoveel kleuren en dessins
als u nergens anders ziet.

verkrijgbaar bij:

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom !

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Let op!
8-15 november 1967

i umm M
CANDIDA, literfles

RAADHUISSTR., VORDEN

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Veilig Verkeer Vorden

Ledenvergadering
op dinsdag 14 november a.s.
's avonds 7.30 uur in zaal Eskes.

Doperwten fijn
literblik

Cacao
WESSANEN, pak 250 gram

UITNODIGING

Deskundig personeel zal u
gaarne alle gewenste

inlichtingen verstrekken.

Levering via de handel.

KOFFIE STAAT VOOR U
KLAAR! ! !

Gaarne nodigen wij u uit

vrijdagavond 10 nov. a.s.
vanaf 7.00 uur onze nieuwe kollektie

Empo fietsen
alsmede

RACE-, GEZINS-, VOUW- EN KINDERFIETSEN EN NOG
VELE ANDERE ARTIKELEN WAARONDER SPEELGOED

to komen bezichtigen.

„EMPO" RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.

i
Kleutertaai

500 gram

Bonuto koffie
bij 2 pakken

150 WAPENZEGELS

VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELIJK SPAREN!
VIVO-KRUIDENIERS:

MKMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG



LEVERINGSPROGRAMMA:

Huishoudelijke artikelen
BK en KB keukenuitzetten
Brabantia en Tornado
Fried. Herder staalwaren
Bakartikelen
Schoonmaakartikelen
Plastic artikelen

Luxe artikelen
Gero assortiment
Daalderop tin
Verchroomde artikelen
Kristal en cadeau artikelen

Glas en aardewerk
Eschenbach serviezen
Leerdam glasserviezen
Vuurvaste schalen
Pyroflam
Kop en schotels
Siervazen en pullen

Elektrische apparaten
Philips, Daalderop, AEG, Inventum,
Erres, BBC
kleine elektrische apparaten.

Uitgebreid sortiment elektrotechnisch
materiaal

Verlichting
groot sortiment in klassieke en
moderne verlichting, gloeilampen

Radio en televisie
Philips en Telefunken televisie, radio
platenspelers, bandrecorders

Hobby artikelen
Skil en Erres boormachines met
hulpstukken

Tuingereedschap
Wolf en Stanley sortiment,
grasmaaiers en snoeigereedschap

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

NOG EVEN GEDULD!

In de loop van
de volgende week komt

Gems met groot nieuws

over de opening van haar
nieuwe winkel op

•

zaterdag 18 november
half drie 's middafs

Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Varkensvlees
Fricandeau
Rollade
Schouderkarbonade
Fijne rookworst *»
Heerlijke koffie
Plockworst
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees ™ «RAM vanaf

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

17O
198
150
198

500 GRAM

GRAM

250 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

3 PAK

75
125
50
3O
84

248

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Coat met
rijbewijs!

U hebt 't al gezien: een auto-
coat. Niet hinderlijk lang, maar
ook niet jekkerachtig kort.
Super Hunza Loden, dus warm
op de scooter. Voor een echte
Fortex valt de prijs erg mee.

f 159,-

FORTEX
kleedt u altijd

EEN KLASSE,

LEVERINGSPROGRAMMA:

Grote elektrische apparaten
wasmachines, centrifuges, afwasma-
chines, koelkasten, diepvrieskisten,
elektrische fornuizen en boilers

Gereedschap
grote sortering Bahco, Berg, Gedore,
Stanley, Knipex, Peddinghaus en
vele andere kwaliteitsmerken

Uzerwaren
ruim gesorteerd in hang- en sluit-
werk.

Fraaie kollektie kwaliteits bouwbe-
slag o.a. P & E en „Ogro" voor aan-
nemers

Aardgasvoorlichting
sortiment haarden, gevelkachels,
keukenkachels, bakovens, fornuizen
kookplaten en gasgeysers.

Oriënteert u zich nu reeds voor 1968.
Landelijk erkend gasfitter

Butagas
al 30 jaar voeren wij het hoofddepot
van Shell-Butagas met ca 40 sub-
depots en agenten.

Komplete sortering Atag kwaliteits-
apparaten

Keukens
wy kunnen u alle keukens leveren,
kompleet geïnstalleerd en gekombi-
neerd met ons programma.
Wasmachines, fornuizen, koelkasten
en af wasmachines

een fraaie stand sanitair geeft u een
beeld wat mogelijk is en dat sanitair
in kleur niet duur behoeft te zijn.

Erkend landelijk gas-, water- en
sanitairinstallatiebureau

A.s. zondag 12 november

Vorden - Zelhem
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Zoekt u nieuwe meubelen?
Kom dan eens vrijblijvend kijken

• GROTE VOORRAAD

• 100% KWALITEIT

• EN . . VOORDELIGE PRIJZEN

De woninginrichting voor Vorden en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Haarkrullers
4 maten, per pakje

f 0,69

Plakplastic
per meter

f 1,59

Koorsolman
WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

Doe uw Sint Nicolaasinkopen in Vorden
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AKTIVITEITEN JONG OELRE AFDELING VOEDEN

Voor de dames van Jong Gelre staat donderdag 9 nov.
een ledenvergadering op het programma. Tevens wor-
den er deze avond weer gratis crocusbolletjes uitgereikt.
Zaterdag 11 november wordt de algemene najaarsver-
gadering gehouden met 's avonds een gevarieerd pro-
gramma. Diezelfde dag houdt de jongens- en meisjes-
vereniging te Vorden een dansavond waar ook de leden
van Jong Gelre zijn uitgenodigd.
De propagandafeestavonden worden 24 en 25 november
gehouden.
Zaterdag 9 december vindt er in ringverband een Sint
Nicolaasavond plaats.
12 december houdt het ringbestuur een sport- en spel-
avond.
Tot slot maakt het bestuur van Jong Gelre bekend dat
op 4, 5 en 6 januari 1968 de kaderdagen gehouden wor-
den. De cursus „spreken in het openbaar" wordt in
ringverband georganiseerd door de heer N. Klinkhamer.

U kunt nog mee naar de meubel-
beurs op zaterdag 11 november!

Wij willen u gaarne in de gelegen-
heid stellen dit 2-jaarlijkse evenement
te bezoeken.

Per bus wordt u dan naar de Dom-
stad vervoerd waar u een volle dag
kunt genieten van hetgeen op
meubelgebied in de komende twee
jaar u wordt geboden.

Geeft u zich zo spoedig mogelijk op bij de firma
Polman. Kosten ƒ 7,— per persoon (exclusief toe-
gungskaart).

WONINGINRICHTING

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

KANARIETENTOONSTELLING
„DE VOGELVRIEND"
Afgelopen weekend stond café „de Zon" in het teken
van de vogels want de kanarievereniging „De Vogel-
vriend" Vorden en omstreken hield hier een tentoonstel-
ling waar tevens een onderlinge wedstrijd aan verbonden
was.
Tijdens een gezellig samenzijn werd de tentoonsteling
geopend door de voorzitter, de heer J. Wissels. De zaal
waar de tentoonstelling werd gehouden, was prachtig
versierd. In totaal waren er 163 inzendingen. Er waren
behalve kanaries ook andere vogels te bezichtigen.
De tweede voorzitter van de vereniging, de heer W.
Bijenhof, meende tijdens de prijsuitreiking, dat het kwe-
ken met de vogels of het houden ervan velen een ge-
noegen kan verschaffen, door deze natuurliefhebberij
dichter bij huis te halen kan het wellicht ook uw hobby
worden, aldus de heer Bijenhof tot de aanwezigen.
Hij bracht allen dank voor de medewerking, waarbij de
jury eveneens voor haar moeilijke werk dank werd ge-
zegd.
De prijzen werden gewonnen door:
Stel 2 vogels: 1. M. W. H. Borgonjen; 2. Idem; 3. G. J.
Barink; 4. en 5. G. J. Schumacher; 6. M. W. H. Borgon-
jen; 7. C. G. J. Kuipers; 8. B. Abbink.
l vogel: 1. G. J. Schumacher; 2. M. W. H. Borgonjen;
3. G. J. Barink; 4. H. J. A. Bleumink; 5. A. W. Meenink;
6. H. J. A. Bleumink; 7. G. J. Barink; 8. en 9. G. Kuiper;
10. en 11. G. J. Barink; 12. M. W. H. Borgonjen; 13. H.
Arendsen.
Kampioen 4 vogels: M. W. H. Borgonjen.
Mooiste kanarie: M. W. H. Borgonjen.
Derby: G. J. Barink.
Mooiste Exot: J. H. A. Pijpers.
Exoten: J. H. A. Pijpers eerste en tweede prijs.
Klasse B en C kanaries: 1. C. G. J. Kuipers; 2. J. Wis-
sels.
Klasse C exoten: 1. 2. en 4. J. H. A. Pijpers; 3. G. J.
Barink.
De poedelprijs werd gewonnen door de heer B. Rondeel.

PRINSENBAL „DE DEURDREAJERS"

Op de elfde van de elfde, op zaterdag 11 november a.s.
zullen de leden van de carnavalsvereniging „De Deur-
dreajers" te Vorden-Kranenburg van heinde en verre
naar de Kranenburg komen om daar in zaal en café
Schoenaker het traditionele Prinsenbal mee te vieren.
De zaal zal zeker weer te klein zijn om alle feestneuzen
een plaats te kunnen bieden, maar de ruimte is nu gro-
ter doordat ook het café er bij wordt getrokken.
Om elf minuten over acht zal Prins Ferdinand de Eerste
vergezeld van zijn onafscheidelijke opperadjudanten en
natuurlijk de Dansmarietjes, de Raad van Elf en andere
hoogwaardigheidsbekleders, zijn feestelijke intocht hou-
den. De Prinsenkapel is present om het feest muzikaal
te omlijsten met schlagers en onvervalste carnavalsmu-
ziek.
Helaas is er ook weer een afscheid want Prins Ferdi-
nand de Eerste zal, na bijna een jaarlang de scepter over
„De Deurdreajers" te hebben gezwaaid, om elf minuten
over elven zijn funktie neerleggen. Misschien zal het
afscheid echter van korte duur zijn, want op het Prin-
senbal omstreeks half januari wordt er weer een nieuwe
Prins gekozen.
Het motto waaronder het a.s. Prinsenbal wordt gevierd
is alom bekend: „Neet neulen, maor deurdreajen ! !"

NUTSBIBLIOTHEEK

Eind november komen er nieuwe boeken in de biblio-
theek. Zij, die wensen hebben, ook kinderen, kunnen tot
en met 13 november 1967 een lijstje afgeven bij mevr.
Turfboer, Insulindelaan 18.

DE CBTB BESPRAK BESTEDINGSBEPERKING

De CBTB afdeling Vorden hield in zaal Eskes een matig
bezochte vergadering onder leiding van de heer H.
Graaskamp.
Na lezing van Spreuken 23 en gebed, wees de voorzitter
er op dat er in de loop der jaren veel is veranderd doch
dat de mens bij alle wisselingen mens blijft. Wij kunnen
en mogen meespreken over onze belangen. Wij kunnen
geen toekomst voorspellen, maar de toekomstmogelijk-
heden mogen wij wel samen bespreken.
Nadat de voorzitter de heer Mulder van de CBTB voor-
lichtingsdienst had welkom geheten, verkreeg laatstge-
noemde het woord.
In vogelvlucht besprak de heer Mulder het ontwikke-
lings- en bestemmingsplan van de landbouwgronden en
-bedrijven. Spreker wees er op dat reeds in de jaren
1870-1875 door de bevolkingsaanwas over ruimtelijke
ordening werd gesproken. Een en ander had tot gevolg
dat toen ook die wet zijn intrede deed. En zo zijn ook de
voorschriften woningbouw ontstaan. Na de tweede we-
reldoorlog kwam eigenlijk in snel tempo de grote ont-
wikkeling met name vanuit het westen van het land.
De achturige werkdag, de vrije zaterdag en de vakantie-
dagen enz. zijn gekomen. Men verwacht in 1980 plm.
6% miljoen vakantiegangers en plm. 2 tot 3 miljoen
zgn. dagvakantiegangers. Dit alles brengt rekreatie met
zich mee, ook voor de gemeenten. Mede hierdoor ver-
scheen in 1960 het zgn. „groene boekje" hetwelk be-
doeld was als handleiding ofwel richtsnoer voor de ge-
meenten Zo verkreeg men de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening waarbij elk stukje grond zijn bestemming kreeg
ook op het platteland.
Spreker adviseerde dat, wanneer het bestedingsplan op
de gemeentesekretarie voor ieder ter inzage ligt, hier-
van dan ook gebruik te maken en er een kijkje te gaan
nemen. Dan kan men alsnog zijn klachten en zijn in-
zicht ter behandeling indienen. Nadien is er praktisch
niets meer aan te veranderen dan bij uitzondering met
toestemming van B & W.
Verder kregen de aanwezige leden gelegenheid op de
aanwezige kaart de toekomst van zijn bedrijf te bestu-
deren waarbij de heer Mulder enige toelichting gaf.
De voorzitter dankte aan het slot de heer Mulder voor
zijn duidelijke inleiding en welwillende toelichting.

ONTSPARING
Aan het postkantoor en de daaronder behorende ressor-
ten werd ten dienste van de rijkspostspaarbank over de
maand oktober jl. ingelegd ƒ 84.595,71 en terugbetaald
ƒ 131.405,59.

S.V. RATTI KREEG NIEUW CLUBBLAD EN
NIEUW CLUBLIED

Ratti heeft een nieuw clubblad. Op de maandagavond
gehouden ledenvergadering/o^^panningsavond werd het
eerste exemplaar van Ratti-mBws aan de leden ter hand
gesteld. Het bestuur hoopt hierdoor tot een beter kon-
takt te komen tussen bestuur enerzijds en leden/dona-
eurs anderzijds.
Ratti beleefde die avond echter nog een première. Het
lid de heer H. Zieverink had een uit drie coupletten be-
staand clublied gekomponeei^Bwelk initiatief door velen
werd toegejuichd. ^P
Voorzitter, de heer J. Lucassen, kon in zijn openings-
woord een veertigtal leden begroeten op deze eerste ont-
spanningsavond van deze winter. Hij hoopte dat deze
avonden geregeld zullen worden gehouden en zouden bij-
dragen tot een nog grotere sportieve inslag bij de leden
en ook de hechte kameraadschap zou doen groeien.
Na de notulen van sekretaris, de heer W. Veenhuis,
kwam het clubblad ter sprake. Door onvoorziene om-
standigheden en technische moeilijkheden kon het eerste
nummer eerst nu van stapel lopen. Het bestuur ver-
wacht, aldus de voorzitter, dat er van de leden ingezon-
den stukken komen, terwijl ook korte verslagen van ge-
speelde wedstrijden e.d. de inhoud van het blad kunnen
verlevendigen.
Op zaterdagavond 9 december a.s. wordt er een grote
feestavond georganiseerd door Ratti in samenwerking
met de plaatselijke KPJ en de volleybalvereniging Dash.
Over de training werd een hartig woordje gesproken
door broeder Canutus. De opkomst op de trainingsavon-
den kan nog veel beter, aldus spreker. De training
kweekt teamgeest en brengt de juiste mentaliteit in de
vereniging. Hij spoorde allen aan omwille van de mede-
spelers, die er in de wedstrijden profijt van hebben, de
training te bezoeken. Broeder Canutus prees i.d.v. de
leden van de onlangs opgerichte zaterdagmiddagclub van
Ratti die zich volledig inzetten vóór en mét elkander.
Na nog enkele punten aangaande zaalgebruik te hebben
besproken, bracht de kaskommissie t.w. de heren A. J.
Roelvink en J. H. Kosse, een goedkeurend verslag uit.
De heer B. Lichtenberg, die de toto verzorgd, deelde
mede dat deze steeds beter begint te draaien.
Op verzoek zal ook in Vorden (bjj de R.K. kerk) in het
Ratti-kastje de opstelling van het zaterdagmiddagelftal
elke donderdag bekend worden gemaakt.
In de rondvraag werden nog enkele huishoudelijke pun-
ten behandeld.
Pastoor Van Berk el of m, die ook op deze avond door de
voorzitter kon worden verwelkomd, sprak een stimule-
rend woord, waarin hij vooral wees op de juiste geest
in de vereniging, die kan worden bereikt als alle krach-
ten worden ingespannen.
Na een kort dankwoord van de voorzitter, werd de
avond verder gezellig doorgebracht met kaarten, bil-
jarten en voetbalspel.
In de toekomst zullen nog meer van dergelijke ontspan-
ningsavonden worden gehouden, waarbij voor de win-
naars bij de diverse spelen prijzen beschikbaar worden
gesteld.

NAGEKOMEN AGENDABERICHT
De Partij van de Arbeid 'afdeling Vorden zal maandag-
avond 13 november in zaal Eskes een ledenvergadering
houden.

WfflffiUW
ZATERDAGVOETBAL

RATTI I — SP. HAARLO I 1—6

Het zaterdagmiddagelftal van Ratti verloor ook haar
tweede kompetitiewedstrijd op eigen terrein van het be-
zoekende Sp. Haarlo I met l—6.
Ratti, dat op verschillende plaatsen haar elftal had ge-
wijzigd, speelde nu, zeker de eerste helft, veel beter dan
verleden week, toen men tegen Deeskensveld de „vuur-
doop" onderging. Vooral de defensie verrichtte aanvan-
kelijk goed werk. Toch kon doelman Klein Geltink niet
verhinderen dat de gasten de leiding namen O—1. Ratti
kon deze achterstand nog voor de thee wegwerken door
een subliem doelpunt van midvoor Van der Linden l—1.
Na de hervatting kon Ratti het tempo niet meer bij-
houden. De bezoekers, die momenteel aan kop gaan in
deze afdeling, demonstreerden hun overwicht door nog
vijfmaal het net te vinden. Eindstand l—6 in het voor-
deel der gasten.

ZONDAGVOETBAL

BAAKSE BOYS II — RATTI III 9—1

Ratti III keerde zondagmiddag met een 9—l nederlaag
terug uit Baak. De Baakse reserves hadden vooral in de
eerste helft kennelijk niet op zo'n grote tegenstand ge-
rekend, want Ratti dat met slechts 9 man in het veld
verscheen, zette alles op alles om de score zo laag mo-
gelijk te houden.
Doelman Hoebink kon het eerste goed gerichte schot
niet houden door de gladheid van de bal die hij niet on-
der kontrole kon krijgen l—0. Wegens hands kregen de
Boys nu een strafschop te nemen, maar nu was de Rat-
ti-doelman op zijn post en keerde het gevaar op reso-
lute wijze met een prachtige uitval. De thuisclub kwam
hierna steeds feller opzetten en de nummerieke minder-
heid der Rattiploeg gaf de Boys de kans om de score
met rust tot 4—O op te voeren.
In de tweede helft werd het geleidelijk aan 6—O, waarna
W. Roelvink die op de middenvoorplaats opereerde, een
mooie pass van B. Lichtenberg achter de Baakse goalie
plaatste 6—1.
Nadat Hoebink nog driemaal had moeten vissen floot de
goed leidende arbiter deze sportief gespeelde ontmoeting
met de eindstand 9—l af.

FORTUNA I — VORDEN I O—3

De thuisclub heeft deze middag niet de indruk kunnen
wekken, dat het dit seizoen al voor enkele verrassende
uitslagen heeft gezorgd (o.a. een overwinning op Ei-
bergse Boys). Vorden behaalde een gemakkelijke en dui-
delijke O—3 zege.
De wedstrijd begon sensaüMieel, na amper een minuut
spelen brak Jan Hendrik^^ door, zijn schot belandde
tegen de paal waarna de ̂ restormende Tonnie Jurriens
de bal over de lijn schoof O—1. De bezoekers kregen
hierna nog verschillende mogelijkheden de score op te
voeren, doch doelpunten vielen er vooreerst niet. Een
plotseling vrij voor doel staande Tonnie Jurriens was
eveneens niet bij machte te scoren.
De thuisclub toonde deze^Mddag een duidelijk tekort
aan stootkracht en de VoroKse doelman Bannink kreeg
in de eerste helft dan ook nauwelijks een schot van eni-
ge betekenis te verwerken.
Na de rust nam Vorden opnieuw het initiatief, hetgeen
na tien minuten resulteerde in -een doelpunt van de voor-
treffelijk spelende rechtsbuiten Ernst te Veldhuis O—2.
Ook Jan Arfman die de geschorste Jannie Bijen verving,
kan eveneens op een goede wedstrijd terugzien.
Na een kwartier spelen brak Karel Nieuwenhuis op links
door. Het schot dat hij loste kon de Fortuna-doelman
niet onder kontrole krijgen, waarna het voor Jan Hen-
driksen een koud kunstje was de stand op O—3 te breng-
en. Aan de andere kant hield doelman Bannink met veel
bravour een verraderlijke kopbal van de Fortuna-mid-
voor uit zijn doel. Behoudens dat Dirk Besselink en Ber-
tus Nijenhuis zich beiden nog een keer in de baan van
een op doel afgevuurd schot moesten werpen, liet de
Fortuna-aanval het verder maar lelijk afweten.

VOETBALPROGRAMMA

Zaterdag 11 november SSSE V—Ratti I.
Zondag 12 november: Eibergse Boys V—Ratti I; Ratti
II en III zijn vrij.

Vorden I—Zelhem I; Be Quick V—Vorden V; Vorden
Al—AZC Al; Zutphania BI—Vorden BI; Vorden Cl
AZC Cl.

DAMMEN

DAMWEDSTRIJD VADAC — DCV
BIJ DE STAND 6—10 AFGEBROKEN

In een zeer spannende wedstrijd hebben de eerste tien-
tallen van Vadac uit Varsseveld en DCV uit Vorden een
voorlopige score van 6—10 bereikt. Twee partijen moes.
ten worden afgebroken.
Zo op het oog schijnt Vorden toch nog aan het langste
eind te zullen trekken, maar niets is minder waar. Wan-
neer men de posities bekijkt zoals die zijn bij de afge-
broken partijen tussen W. Vrieze—J. F. Geerken en G.
J. Seinhorst—S. Wiersma, dan blijkt dat Vadac de beste
papieren heeft, hoewel de afgebroken partij tussen Sein-
horst en Wiersma waarschijnlijk in remise zal eindigen,
zodat de einduitslag '(natuurlijk onder het grootste voor-
behoud) in een 11—9 zege voor Vorden zal eindigen.
De gedetailleerde uitslagen van deze wedstrijd waren:
W. Arendsen—B. Nijenhuis O—2; L. Laar—A. Smeenk
O—2; W. Vrieze—J. F. Geerken afgebroken; J. Steen-
huis—B. H. Breuker 2—0; J. Seinhorst—H. Klein Kra-
nenbarg 2—0; H. Bruggink—J. J. van Dijk 2—0; G. J.
Seinhorst—S. Wiersma afgebroken; B. Klein Wassink—
J. Oukes O—2; H. Wisselink—A. Wassink 0—2; Van
Braak—B. Wentink O—2.

DCV II VERSTEVIGDE FRAAIE POSITIE AAN
DE KOP VAN DE RANGLIJST

Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV heeft
vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Denk & Zet II
duidelijk bewezen dat de positie aan de kop van de rang-
lijst niet aan louter toeval is te wijten. Dat hebben de
bezoekers uit Dinxperlo aan de lijve ondervonden, getui-
ge de 14—6 zege van de Vordenaren.
De thuisclub had al snel een 4—0 voorsprong opge-
bouwd. Roozendaal stond tegen Heideman al snel twee
schijven voor, terwijl W. Wassink de schijf winst tegen
Freriks ook in de volle winst wist om te zetten. Aan bord
7 kwam Ho.enink al spoedig tegen Heezen een schijf
achter, doch een blunder stelde de Vordenaar in staat de
strijd in zijn voordeel te beslissen. Een falende Luimes
stelde Wansink aan bord 3 in staat om de Vordense
voorsprong tot 8—O op te voeren. Aan bord 2 leek Esse-
link de beste papieren te hebben, doch in de slotfase liet
hij de volle winst glippen, remise was het resultaat.
Sterk eindspel van Ter Beest was het wapen waartegen
Kraan aan bord l niet opgewassen bleek. De nederlaag
die vervolgens Hulshof tegen Reusink leed en het gelijke
spel van Hesselink tegen Rougoor kon een Vordense ze-
ge niet meer in de weg staan.
De gedetailleerde uitslagen waren:
G. ter Beest—W. Kraan 2—0; H. W. Esselink—-H. Ey-
kelkamp l—1; H. Wansink—H. Luimes 2—0; G. Huls-
hof—J. Reusink O—2; C. Hesselink—H. Rougoor l—1;
W. Wassink—J. Freriks 2—0; J. Hoenink—G. Heezen
2—0; P. Roozendaal—J. Heideman 2—0. Borden 9 en 10
reglementair remise.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden vrij-
dagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld :
Van Dijk—Geerken l—1; Rietman—V. d. Hammen 2—0;
Klein Brinke—Offereins 1—1; Breuker—S. Wiersma 2
—0; Sloetjes—Jansen O—2; Klein Kranenbarg—A. Was-
sink l—1; Oukes—Wentink 2—0.
A.s. vrijdagavond wordt in Vorden de ontmoeting DCV
I—ZDV I (Zutphen) gespeeld. Een wedstrijd die voor
beide ploegen van groot belang is. Het tweede tiental
van DCV heeft deze week vrijaf. De eerstvolgende wed-
strijd van DCV II is vrijdagavond 24 november in Lich-
tenvoorde tegen LDC I.

JEUGDDAMTOERNOOI GAAT SPANNEND SLOT
TEGEMOET

Zaterdagmiddag werd in zaal Eskes te Vorden de voor-
laatste ronde gespeeld in de strijd om het persoonlijk
jeugdkampioenschap gewest Gelderland, distrikt Oost.
Zoals bekend zijn de deelnemers (18 in totaal) verdeeld
in drie groepen van zes spelers.
Een opmerkelijk feit is, nu de meeste deelnemers vier
partijen hebben gespeeld, dat in geen der afdelingen al
bekend is, wie groepswinnaar wordt, zodat de beslissing
in de laatste ronde zullen vallen.
Mede door de achterstallige wedstrijd tegen Van Enge-
land (Brummen) te winnen is H. Bouwhuis (Eibergen)
via zijn zege van zaterdagmiddag op Paap (Ulft) een
grote kanshebber geworden voor de bovenste plaats in
groep A. Medekandidaat Van Kampen (Doetinchem)
won gemakkelijk van Lueks (Laren).
In groep B verloor koploper Ab Wassink (Vorden) ver-
rassend van Jurriens (Eibergen). De Eibergenaar dank-
te de zege aan zijn sterke eindspel. Beide spelers staan
nu gelijk bovenaan.
De grote strijd in groep C was die tussen de plaatse-
lijke favoriet Wim Wassink en de kampioen van vorig
jaar Bennie Smeenk uit Ruurlo. In het openingsspel
kwam Wassink één schijf achter. Door een vergissing
van Smeenk kon de Vordenaar (hoewel 2 schijven ach-
ter) een dam behalen. Wassink kreeg toen de beste pa-
pieren doch in het eindspel wist Bennie Smeenk de juis-
te voortzetting te vinden zodat deze boeiende partij in
remise eindigde.
A.s. zaterdagmiddag worden er twee inhaalwedstrijden
gespeeld: ml. B. Smeenk tegen P. ten Brink en G. W.
van Engeland tegen Ge van Kampen. Bovendien zal ge-
speeld worden: H. Bouwhuis—G. van Kampen.

Denkt u aan de 2e nutsavond
op 16 november a.s.?

BILJARTEN

BESKERS WERD IN VORDEN BILJARTKAMPIOEN

De afgelopen week werden gedurende vier avonden in
café Klein Hekkelder te Vorden de persoonlijke biljart-
kampioenschappen van de 4e klas KNBB, distrikt Zut-
phen gehouden. De biljartvereniging KOT zorgde voor
de organisatie en stelde enkele fraaie prijzen voor dit
kampioenschap beschikbaar.
Na een spannende strijd gelukte het de heer Beskers
van de biljartvereniging de Pelikaan te Zutphen het
kampioenschap op zijn naam te schrijven.
De laatste avond behaalde deze speler een fraaie zege op
de heer Mey van de biljartvereniging de Poorte, waar-
door hij met 12 punten uit 6 partijen ongeslagen boven-
aan eindigde.
De eindstand luidde:
1. Beskers (de Pelikaan); 2. Wisseborn (de Poorte); 3.
Braun (de Pauw); 4. Mey (de Poorte); 5. Pelgrim (de
Hoven); 6. Baneman (de Hoven); 7. Smeerdijk (de
Pauw).
Namens het distrikt Zutphen reikte de voorzitter, de
heer G. Lievers, de prijzen uit, waarbij hij woorden van
dank sprak tot de heer Klein Hekkelder, de biljartver-
eniging KOT en de wedstrijdleider, de heer A. J. Boers.

Vrijdag 16 november begint de grote St. Nicolaas-aktie
van de Vordense Winkeliersvereniging in samenwerking
van de plaatselijke voetbalverenigingen. Goedgekeurd by besluit B & W van Vorden . d.d. 24-10-'67 . nummer 3427



NUTSKLEUTERSCHOOL VIERDE
HACKFORTFEEST

Onder leiding van de leidsters mej. Gijzen en mevrouw
Janssen-de Vos, vierden de leerlingen van de Nutskleu-
terschool dinsdagmiddag in de school „de Kroezestulp"
het traditionele Hackfortfeest.
De kinderen werden o.m. onthaald op poppekast, terwijl
er ook spelletjes werden gedaan. Tevens werden de kleu-
ters getrakteerd. Tussen de bedrijven door draaide juf
plaatjes. Al met al was het een prettige middag waar de
kinderen erg van hebben genoten.
Woensdag zullen de leerlingen van de o.l. school dorp
het Hackfortfeest vieren.

BENOEMD
Tot leraar aan de St. Jozefschool te Eibergen is met in-
gang van l november jl. benoemd onze plaatsgenoot de
heer H. G. J. Oudsen.

FRAAIE RESULTATEN DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Er zijn van de Graafschaprijders enkele fraaie resulta-
ten t© vermelden.
Zo is de vereniging clubkampioen motoren van Gelder-
land geworden, terwijl Anton Wolsheimer het solokam-
pioenschap motoren op zijn naam schreef. Bij het kam-
pioenschap van Nederland werd het team van de Graaf-
schaprijders op fraaie wijze derde.
Wat de standen van de diverse evenementen betreft
zien we dat bij de oriënteringsritten in de B-klasse (ei-
gen leden) de heer F. F. Schmitz de leiding heeft. In
de A-klasse heeft G. J. van Ark de leiding. Bij de brom-
fietsen staat G. Aartsen bovenaan; bij de bromfietsen
niet leden heeft P. Reinders de leiding. Bij de crossers
heeft D. J. Pardijs de leiding.
Naar wij vernemen zal de wildrit op 10 november en de
pannekoekenrit op 17 december worden gehouden.

BILJARTEN

VORDENSE BILJARTERS IN DE IJSSELKRING
Voor de onderlinge biljartkompetitie van de IJsselkring
was er voor de Vordense verenigingen de Zon I en Kra-
nenburg I geen sukses weggelegd.
In de A-klasse ging Kranenburg I op bezoek bij Excel-
sior I te Baak. De Baakse biljarters hadden schijnbaar
geen moeite met de Kranenburgers, want het werd een
9—O overwinning voor Sesink c.s. De persoonlijke uit-
slagen waren:
Th. Sesink 132—H. Rutgers 68; H. Dieks 105—J.
Schoenaker 129; F. ten Kolder 100—Th. Schoenaker 54;
J. Sesink 78—H. Seuters 35.
De Zon I kreeg het thuis zwaar te verduren tegen Wol-
brink I uit Hengelo dat met 2—7 won. Uitslagen:
H. Zieverink 138—J. Wolbrink 104; J. Wolterink 79—B.
Winkelman 101; H. Lohschilder 48—R. Kroezen 81; H.
Wonnink 64—R. Notten 70.
Ook in de B-klasse kon de Zon II niet tot winst komen
en moest met 2—7 de vlag strijken in de thuiswedstrijd
tegen Drempt II. Persoonlijke uitslagen waren hier:
T. Hartman 65—T. Hoppenreys 58; B. Schoenaker 23—
J. Klein Reesink 59; G. Bruggink 2—J. Geurts 47; J.
Oosterink 58—H. Leysink 57.
In de C-klasse was de Zon III in uitstekende konditie
tegen Excelsior III, de Vordenaren behaalden een ecla-
tante O—9 zegepraal. De uitslagen waren:
Th. Notten 28—W. Bijenhof 40; Joh. ten Kolder 45—G.
ter Bogt 48; H. Sesink 28—W. Wonnink 48; G. Franck
35—G. Wissels 40.
Kranenburg II kon het thuis tegen Beuseker II uit
Steenderen net niet redden en verloor met 4—5.
Uitslagen:
B. Takkenkamp 48—J. Schotman 22; J. Voskamp 17—
C. Peelen 40; A. Roelvink 41—J. Schotman 32; M. Vis-
ser 28—H. Steentjes 40.
Voor de Vordense teams staan de volgende wedstrijden
op het programma:
A-klasse: de Zon I—Drempt I en Wolbrink I—Kranen-
burg I.
B-klasse: den Elter n—de Zon II.
C-klasse: Kranenburg III—de Zon III en Kranenburg II
—Wolbrink Hl.

TOUWTREKKEN
NIEUW OEFENTERREIN EN NIEUW TENUE
VOOR TOUWTREKKERS UIT MEDLER
De touwtrekvereniging „'t Medler" zal het volgend jaar
met ingang van het nieuwe seizoen in spiksplinternieuwe
sportkleding verschijnen, het shirt wordt hel oranje en
de pantalon waarschijnlijk groen.
Dit werd besloten op de door meer dan de helft der le-
den bezochte ledenvergadering gehouden in zaal Eykel-
kamp.
Voorzitter, de heer J. Knoef, was verheugd over de gro-
te opkomst, waaruit hij een grote interesse van de leden
voor het werk der vereniging konkludeerde.
De voorzitter kon nog een verheugende mededeling doen
ten aanzien van het terrein. Op het verzoek van het be-
stuur aan de gemeente om de beschikking over een oe-
fenterrein in de buurtschap Medler was onlangs gunstig
beslist. Men heeft nu het zgn. vroegere schoolsportter-
rein (nabij de Medlerschool) van de gemeente gehuurd,
om hier de wekelijkse training en eventuele wedstrijden
te kunnen houden. Men hoopt dat ook het andere ideaal
van de touwtrekkers om een eigen clubhuis/kleedlokaal
te kunnen bouwen zal kunnen worden gerealiseerd. Plan-
nen hiertoe zijn reeds met de bevoegde autoriteiten be-
sproken.
Ten aanzien van het winterprogramma werd medege-
deeld dat men op dinsdag 21 november in zaal Eykel-
kamp de eerste avond zal houden. Er wordt eerst een
korte training gehouden waarna een ontspanningsavond
volgt. Deze avonden zullen verschillende malen worden
gehouden. Er zijn ook plannen om deel te nemen aan
het door de Vordense damvereniging DCV te organise-
ren bedrijfs/verenigingsdamtoernooi, waarvoor zich een
vijftal leden opgaven.
Voorts zal ten behoeve van de training speciaal voor de
ontwikkeling der armspieren een zgn. trekveer worden
aangeschaft.
Op zaterdagavond 25 november en 23 december zal de
vereniging de traditionele verwerpingsavonden organise-
ren in zaal Eykelkamp. Deze avonden zullen voor ieder-
een toegankelijk zijn.
Naar aanleiding van een vraag tijdens de rondvraag
werd besloten om degenen die hun auto's voor toer-
nooien en wedstrijden ter beschikking stellen, een be-
paalde toelage te gevrn.

ventilatorkachels
Ideaal als verwarming in voor-en na-
seizoen, als snelle kouverdrijver in
slaap- en kinderkamer, als ventilator
op warme dagen.

FH 10 normaal 59.- nu TT f •"

FH 105 normaal 69.- nu D / •"

FH 120 normaal 89.- nu I O."

C.J.V.
dansavond

op zaterdag 11 november in het
Nutsgebouw. Aanvang 19.30 uur.

Voor leden van KPJ, GJV, CPJ en
Jong Gelre

met medewerking van

„THE SWINGING STARS"

adidas
met do ̂ 1 banden

voetbalschben
der kampioenen ^,

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

P::?i:;:::Ji?i:: ::-w::W

Voor uw stoffeerwerk
NAAR .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZOEKT U EEN BAAN
MET AFWISSELEND

EN VERANT-
WOORDELIJK WERK

9
Komt u dan eens even met ons
praten. Wij zoeken namelijk een

kantoorbediende
(vrouwelijk)

om opgeleid te worden tot fakturiste.

Als u even schrijft aan

Ackerman l Saclitleven N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen of 05750-3341 belt, dan

zullen wij u hier graag meer over vertellen.

Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding een

flinke werkster,
voor enkele avonden per
week.

Eventueel ook één
middag per week.

Sollicitaties aan ons adres:
Enkweg 17, Vorden

Geef
panioCux
pantoffel*

verwennend-comfortabel

warm-gezellig

mod^p-aantrekkelijk

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

Dc beste brandsv voor uw oliehaard

EMPO
K$

iï

Vrijdag en zaterdag
BOOMTOMPOEZEN 5 stuks ƒ 1,50

7 SPECULAASFIGUKEN
(heerlijk) ƒ 0,95

GBOFJES
een speciale bruin brood bol ƒ 0,36

Weekendbrood voor fijnproevers
HOOGFIJNE BANKETSTAVEN

ƒ 0,90

Kadetjes
het broodje van vroeger, nu weer
bijzonder in trek, erg lekker !

Bakkerij . Winkelparadijs Nieuwstad

Voor stipie levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

VOOR HET OVERTREKKEN EN
BIJVULLEN VAN UW

matrassen
NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Rosetta haardroger

Een draagbare lichtgewicht haardroger
bestaande uit een charmante droog-
muts, een soepele slang en een scha-
kelkastje. Volkomen geruisloos.

Prijs normaal 69.50

U betaalt nu bij ons 39."
Rosetta in mooie beauty-case

normaal 99.50 nu 59.-

SirEdwin-mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

H.H. konijnenhouders
Wij betalen de hoogste prijs voor
pluimvee, wild en tamme konijnen.

Liefst zaterdags.

A. Brugpian
Vorden C 90 - Telefoon 1316

Koopt bij onze adverteerders



OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

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

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

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

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Blijf gezond,
eet kip!

GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
B, van Hackfortweg 31
Wed. Waarlc, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink, 't Hoge

Gevraagd:

hulp in
de huishouding

H. Wiekart, Dorpsstraat 30
Vorden

9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR 9 - NOV.

Een dubbel feest voor u én voor ons
op donderdag 9 november a.s. om 9 uur

ESTELUKE OPENING
van de permanente HUISHOUDRUILBEURS

voor het oosten

Inruil bewaren is veel geld uilsparen.
Ruilen of inruilen naar hartelust onder het genot van een lekker kopje koffie. U bespaart veel . . . . heel veel bij de inruil van huis-
houdelijke apparaten. TELEVISIE - RADIO - WAS AUTOMATEN - KOELKASTEN - alle elektrische huishoudelijke apparaten.
De meest exclusieve apparaten met abnormaal hoge inmilkorting. Mét volledige Nederlandse fabrieksgarantie. Service van onze eigen
service-stations met 25 technici, die gespecialiseerd zijn op eigen gebied. Dit alles vindt u alleen op de huishoudruilbeurs.

Kom, kijk, ruil of koop op de huishoudruilbeurs, Laarstraat 19-23 - Zutphen!

Uw gebruikte t.v. toestel
kan nu veel waard zijn

ƒ 25,— ƒ 35,— ƒ 50,— ƒ 75,— ƒ 100,— ƒ 125,-

ƒ 150,— ƒ 175,— ƒ 200,— ƒ 250,— ƒ 300,— ƒ 350,-

ƒ 400,— ƒ 450,— ƒ 500,— ƒ 600,— ƒ 700,—

Ruil uw oude t.v. nu in!

PHILIPS TELEVISIE
25 TX 530 65 cm beeld
Folderpry» ƒ 1299,—
INRUIL OUDE TV

H.R.B. PRIJS f 848,-

IILIPS TELEVISIE
X 23 T 612 59 cm beeld
Folderpr«s ƒ 899,—
INRUIL OUDE TV ƒ 200,—

H.R.B. PRIJS f 699,

PHILIPS TELEVISIE
X 23 T 611 59 cm beeld
Folderprtfs ƒ 799,—
INRUIL OUDE TV

H.R.B. PRIJS f 598,-

PHILIPS AFWASAUTOMAAT
VOORLADER
Folderprys ƒ 1859,—

INRUtt

H.R.B. PRIJS f 999,-

PHBLIPS RADIO
AM-FM 22 RB 463
Folderprijs ƒ 379,—
INRUIL OUDE RADIO ƒ 120,—

H.R.B. PRIJS f 259,'

PfflLIPS BANDRECORDER
EL 3572
Folderprijs ƒ 379,—
INRUIL OUDE RADIO OF

RECORDER ƒ 130,—

H.R.B. PRIJS f 249,'

NORDMENDE TELEVISIE
59 cm beeld Diplomat '68
Folderprijs ƒ 898,—
INRUIL GOEDE TV ƒ 300,—

H.R.B. PRIJS ff 598,-

KUBA TELEVISIE
59 cm beeld type Lionz
Folderprtfs ƒ 798,—
INRUIL GOEDE TV ƒ 300,—

H.R.B. PRIJS ff 499,'

PHILIPS INCLIMATIC
2-5 kg wasautomaat HN 3108
Folderprys ƒ 999,—

INRUIL

H.R.B. PRIJS ff 799,-

Wees prijsbewust _ koop uw elektrische huishoudelijke artikelen niet te duur. Maak gebruik van onze hoge inruilkortingen.
Maak op uw gemak een keus uit ons enorme assortiment merkartikelen. ALLE prijzen franco ter plaatse geleverd inclusief
Nederlandse fabrieksgarantie en service. AFGEHAALD van ons bedrijf krijgt u nog een ruime vrachtvergoeding, die u van
de koopprijs kunt aftrekken. Kom u overtuigen van de enorme voordelen die u op de HUISHOUDRUDLJ3EURS kunt behalen.
Levering a contant of in termijnen (6-12-18-24 of 36 mnd.). VRIJE TOEGANG. Dagelijks geopend van 8.30 - 18.00 uur (ook
zaterdags). Vrijdags tot 21.00 uur. 's Maandags vanaf 13.00 - 18.00 uur.

9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR - 9 NOVEMBER 9 UUR 9 - NOV.

16 november begint weer de daverende St Nicolaasaktie van de
Vordense winkeliersvereniging!t Goedgekeurd bjj besluit B & W van Vorden . d.d. 24-10-'67 . nummer 3427



SUPER BIKS
Het varken van nu stelt eisen. Mag het misschien. Het vertegen-
woordigt een stuk kapitaal. Moet de mester winst opleveren. En
heeft daarom recht op het beste voer, dat voor geld te koop is: Super-
vitebiks. Snel en gemakkelijk.konstante UTD-kwaliteit én UTD-service,
dat zijn de extra's die Supervitebiks net even boven andere varkens-
voeders uittillen. Daarom, een varken hóeft niet alles meer te vreten.
Het geeft de voorkeur aan Supervitebiks. Boven alle andere varkens-
voeders.

voort tot winstï

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

Henri van Dorsten Feuilleton

De mannen waren even lang. Zonder hun hoofd te heffen, keken
zij elkaar recht in de ogen.
„Een man kan z'n vader of moeder zelf niet uitzoeken, meneer van
Ulzen. Ik ben als Rijksduitser geboren."
Zonder zijn blik een ogenblik af te wenden repliceerde Van Ulzen:
„Z'n vader of moeder kan men niet kiezen. Maar men kan kiezen
wie men dienen wil: God of de Antichrist, meneer van Anreh. U
dient de Antichrist. U bouwt mee aan het rijk van Hitler!"
Lia keek hulpeloos van de één naar de ander.
Martin bleef gelijkmoedig. Hij zei vriendelijk: „Voor zulke opmer-
kingen zou een nazi u laten hangen. Dat weet u, want u bent niet
onbedachtzaam. Dat u desondanks zo'n opmerking plaatst, bewijst
dat u mij intuïtief vertrouwt!"
Van Ulzen lachte, de twinkeling kwam terug in zijn ogen: „Je bent
eigenlijk een handige bliksem" zei hij. „Niettemin: je kunt best een
spion zijn." En toen resoluut: „Jij moet vóór de avondklok binnen
zijn, Lia. Blijf je hier?"
Zij keek vragend naar Martin.
Die zei eenvoudig: „Ik breng haar thuis". Hij nam z'n koffer ter
hand. Denkend aan de opnamen, vroeg hij zich af waar het kind nu
was.
Van Ulzen knikte kort.
Het viel haar op, dat hij Martin geen hand gaf. Zij zag hem in de
verte zijn schouders ophalen. „Hij haalt de schouders op over mij"
dacht ze verdrietig, „omdat ik me door een duitser heb laten kus-
sen." Daarna ging zij met Martin door de stille straten, die van
lieverlede in het donker van de oorlog werden gehuld.
Zij gingen op lichte voeten, de een wist de ogen van de ander op
zich gericht, hun stemmen klonken gedempt en waren. Over dui-
zend dingen pratend, en ook zwijgend gelukkig, bereikten zij de
straat waar Lia woonde.
Martin droeg zijn koffer bij zich. Hij dacht aan de opnamen. Het
hengsel van de koffer voelde aan als verraad! De stem van zijn
vader klonk van heel ver, maar dreunend: „Zijn woorden zijn glad-
der dan boter, maar zijn hart is krijg". (Ps. 55)
Vrees klom op in Lia's maagstreek, toen zij dacht aan haar kamer-
genote, die blind-anti-duits was en geen vergeving kende voor
enige genegenheid, voor duitsland of de duitsers.
„Nee Martin!" zei ze beslist. „Je kunt niet meegaan tot mijn huis!
O, had ik je maar nooit ontmoet. Ik ben zo bang. En tegelijk ben
ik zo blij dat ik je ontmoet heb!" Met een zucht wierp ze zich op-
nieuw in zijn armen.
Twee soldaten van de duitse Wehrmacht kwamen op hun bespijker-
de laarzen in gelijke pas aangelopen, hielden in, tuurden in het
donker, en zetten hun eendere wandelbeweging voort; de een zei
iets en beiden begonnen te zingen:

Unsere beiden Schatten,
Sah'n wie eine aus,
dasz wir so Heb uns hatten
das sah man gleich daraus . . .
sollte mir ein Leid gescheh'n,
wer wird bei der Laterne steh'n
mit dir, Lilli Marleen, mit dir, Lilli Marleen *)

*) 2e strophe van een Duits soldatenlied, dat Zarah Léander tijdens
de oorlog geruime tijd avond aan avond voor de radio zong.

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond *Q? (05754) 270

Let op onze
gunstige rentetarieven!

Hypotheken 6 \\ %

Voorschotten onder borgstelling 6 '74%

Debetsaldi in rekening courant 6 '74 %

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

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

Deze week in de supermarkt

100 GRAM HAM NU VOOR 59 CENT

l potje poederkoffie voor 98 cent
250 GRAM RUMKOGELS van 125 cent voor 98 CENT

l FLES JUS D'ORANGE B.J.P. van 155 cent voor .. .129 CENT

l haantje 800 gram NU 239 cent
4 STUKS BINKY REPEN 49 CENT

l ZAK a 21/2 KILO AARDAPPELEN 49 CENT

l FLES CUREC VRUCHTENWIJN van 365 cent voor 249 CENT

5 PAKJES PLEISTERS PLASTIC EN GEWOON 79 CENT

Bij l pak vers vlees:
500 gram gesneden rode kool 9 cent
l BLIK APPELMOES SLECHTS .. 69 CENT

VOOR:

Marklin
treinen

Bella-wildebras
poppen

Faller
bouwdozen

Barbie
poppen en kleding

stenen-treinen

Lincoln-A.M.S.
autobanen

Jumbo
spellen

DinkyToys-Matchbox
auto's

Koersolman
WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 ^̂  -

Telefoon 1281

Telefoon 1379

NIET TE VER LOPEN,
MAAR BIJ SESSINK KOPEN ! ! !

Reeds nu al een leuke sortering
Sint Nicolaasgcschenken.

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

vuurvaste Arcopal
schalen
(bloemdecor) van ƒ 6,95 voor

f4,65

Fa Sessink
Luxe en huishoudelijke artikelen . Speelgoed
Kranenburg, Vorden

Nu maakte Lia zich los uit zijn armen. „Heus, lieve Martin" zei ze
vlug: „^fcnoet nu echt gaan. Ik kom nooit zo laat alleen^^ straat.
Mijn vrWidin Reina zal er vreselijk over gaan zeuren, ^Wje ooit
bij mij komt in de Groothertoginnelaan en je ontmoet Reina, weet
dan dat ze in staat is je straal te negeren, alleen omdat je een duit-
ser bent. Maar kom alsjeblieft nooit naar m'n huis! Nee, nu ga ik
echt, - daaag, Martin!"
Lia vluchtte als een schim door de straat, denkend aan Reina en
aan Wouter van Mastrigt, - zij zouden het nooit begrijpen, zeker
niet van haar, die met haar bescheiden krachten de duitsers zoveel
afbreuk had gedaan.
Martin zag haar een hoek om gaan, hij rekende: als hij de andere
hoek nam kwamen ze uit in dezelfde straat. Op z'n gemak slenterde
hij naar de Groothertoginnelaan. Aan de kant van het park bleef
hij wachten tot hij haar zag komen, hij liet niet merken dat hij haar
gevolgd was en zij zag hem niet. Maar toen hij wist welke deur zij
binnen was gegaan, prentte hij zich het huisnummer in zijn geheu-
gen.

In de Van Speijkstraat belde Martin naderhand om zijn chauffeur.
Terugkomend uit de cel zag hij bij de bar een breedgeschouderde
officier van de SS zitten. De man zat met de rug naar hem toe.
Twee vrouwen waren bij hem. Eén van hen, een knappe zwarte,
klampte Martin aan.
„Lieber Schatz, lüber Schatz", zei ze met vochtige, getuite lippen:
„Na nun, küsse mich doch, mein Süszer!"
Maar hij schudde haar van zich af en snelde naar de deur, zijn dier-
bare koffer dragend in beide handen.
Buiten wachtte hij. Hij bedacht dat het kind er niet meer was ge-
weest! Hij voelde woede en schaamte. Het beroepswantrouwen, de
nauwelijks aflatende argwaan, 't gevoel voor finesse en arglist, de-
den hem tegen de koele stenen fluisteren: „Gefaald heb je. Een
geraffineerd, vrouwelijk spel heeft je aandacht afgeleid van het
kind". Hij hoorde in zich de stem van zijn vader woorden zeggen
uit de Bijbel: „Om u te redden van de vreemde vrouw, van de on-
bekende, die met redenen vleit . . . Het laatste van haar is bitter
als alsem, - haar gehemelte is gladder dan olie!"
In de verte rumoerde een eenzame auto. „Sigi's DKW", dacht hij
hardop. Hij wist dat hij Lia nooit zou kunnen vergeten. Met z'n
schouder leunend tegen een stenen richel, liet hij z'n hoofd dwaas
heen en weer rollen langs de muur, mompelend in aanhoudende
ontkenning: „Ik kan niet geloven dat het zo geraffineerd is gegaan,
- tenminste van haar uit niet."
Nu merkte hij pas, dat het was begonnen te regenen. Hij nam een
schone zakdoek en wreef z'n gezicht droog. De geur, als van lotion,
deed hem goed. Hij nam zich voor na te gaan of er van Lia een
dossier was bij zijn dienst. En - of Van Ulzen kinderen had.
Iemand verliet het café. Hij rook de geur van cognac: het was de
knappe zwarte van zoeven. Hij nam z'n koffer en vluchtte in de
richting van de in de verte naderende, half geblindeerde, koplam-
pen van de DKW . . .

. . . Martin trok z'n gedachten terug van het verleden van die
avond in de tuin van Van Ulzen, waar hij Lia had ontmoet. Dit
was een andere dag, hij moest zich concentreren op wat nu moest
gebeuren. Het kind was niet bij Lia in de Groothertoginnelaan,
daar was geen spoor dat op de aanwezigheid van een kind zou
kunnen duiden. Bij Van Ulzen was het kind natuurlijk al lang niet

meer. 't Beste was het eens een kijkje te nemen bij Ir Van Mastrigt.
Nog had de chef, Dr Gloede, niets gezegd, maar de blik van z'n
ogen, vanmorgen, had Martin duidelijk gemaakt dat er resultaten
van hem werden verwacht.
Voelde Sigi iets van de spanning die zich van hem, Martin, meester
had gemaakt? De chauffeur zat onbewogen achter z'n stuur, onbe-
wogen en zeker, als een Indiaan te paard. De voorruit was bedekt
met myriaden van motregenspatjes.
Martin borg de toto van Lia-met-het-kind terug in z'n portefeuille.
Hij raadpleegde z'n papieren: „Mastrigt, Ir Wouter van, Nassau-
laan 23a. Referendaris bij het Ministerie van Landbouw, Visscherij
en Voedselvoorziening. Onderhoudt contacten met de illegaliteit."
(Mijn zaak niet, dacht Martin). Hij las verder: „Opleiding, promo-
ties, enz. enz. Z'n blik bleef rusten op 't gegeven: politieke gezind-
heid: „was voor den oorlog aangesloten bij de Vrijzinnig Democra-
ten. Godsdienst: geen. Heeft den Leider van de N.S.B. Ir A. A.
Mussert, herhaaldelijk in het openbaar aangevallen en de persoon
van den nationaal-socialistischen leider gesmaad." Enz. enz. Wat
stond daar? „Scherpschutter op pistool, revolver en parabellum."
En dan het slot: „Van Mastrigt is sinds de massale terugkeer van
de Nederlandse militairen uit duitse krijgsgevangenschap, in juni
1940, welke mogelijk is geworden door de grootmoedigheid van den
Führer, bevriend met den publicist, Adriaan Justus van Ulzen, die
sedert 1932 lid is van de Anti-revolutionaire Partij. Godsdienst:
gereformeerd. Het is danook, bij alles wat deze personen op poli-
tiek en godsdienstig gebied scheidt, niet moeilijk te raden wat hen
sinds de bezetting met elkaar verbindt. Beiden gaan sluw en om-
zichtig te werk. Tijdens overvallen op hun bijeenkomsten (in aan-
tal steeds ver beneden het door den Rijkscommissaris vastgestelde
maximum van twintig man) kon niets laakbaars worden geconsta-
teerd. In het ene geval bleek een schaakwedstrijd te zijn georgani-
seerd, bij de andere gelegenheid werd een Bijbelstudie-avond ge-
houden, waar aan ook door Van Mastrigt (godsdienst: geen) werd
deelgenomen. Wapenbezit kon niet worden vastgesteld."
Martin sloot het dossier. Ze parkeerden de DKW in de Suriname-
straat. Te voet bereikten ze het huis van de ingenieur. Het motre-
gende nog steeds. Martin opende de zware voordeur met een ge-
lukkig gekozen loper. Hij sloot de deur zonder gerucht. Ze wacht-
ten. Er was geen geluid in het grote, deftige huis met de enorme
marmeren gang. Ze gingen over de zware perzische loper. Ineens
legde Martin z'n hand in een bezwerend gebaar op de arm van z'n
chauffeur. Ergens in het huis weerklonk de lach van een kind - en
daarna het gebrom van een mannenstem.
„Dat was boven", fluisterde Sigi.
„Schoenen uit!" beval Martin zacht. Als katten sprongen ze naar
de trap, Martin met getrokken pistool. Hij dacht aan de waarschu-
wing van het dossier en mompelde: „opgepast!"
Op de eerste etage stonden ze stil. De regen sloeg tegen het raam.
Martin zei, nadrukkelijk fluisterend: „denk er om dat het kind niets
overkomt!"
Sigi knikte begrijpend. Hij wees naar een brede eikenhouten deur,
links. Daarachter hoorden ze de zware mannenstem iets zeggen als:
Soyez tranquille, Margot. Il y a . . . " de rest ging verloren in 'n
onverstaanbaar gebrom.
De regen ruiste over de daken. Er was een merkwaardig, ijl geluid,
- als van het verschuiven van een deksel . . . Een kijkglas in de
deur?

(wordt vervolgd)


