
Donderdag 5 deeember 1968
jaargang no. 87

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 8 DECEMREH

Hervormde kerk
14.30 uur ds. J. J. van Zorge afscheidsdienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. G. J. Vellenga uit Apeldoorn
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Zuster Stoop v.a. l dec. verhuisd naar Almenseweg 25

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
i ' e apot i ieek is elke dag geopend van 8.00—18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00—8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Auguste Annie, dochter van H. L. Harmsen en
A. C. G. Holmer.
Ondertrouwd: F. H. Kersten en W. A. M. Berentsen.
Gehuwd: J. A. Engels en M. G. Th. Schoenaker; O. T.
Bakker en A. M. A. Wiggers; J. van Beekhoven en A.
R. Nieuwenhuis.
Overleden: A. M. Schouten, 73 jaar, weduwe van L.
Eimers.

De imkersvereniging ,De Macht van het Kleine' hield
in zaal Eskes een, goed bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer Van
Brugge, er op dat het jaar 1968 een matig honingjaar
was geweest. Wat de heidehoning betrof, kon spreker
meedelen dat deze ten volle aan de verwachting heeft
voldaan. De leden welke gebruik hadden gemaakt om
hun kasten met bijen naar de koolzaadvelden te bren-
ben, zagen hun moeite goed beloond. Het bijenhouden
moet men niet alleen als winstgevende zaak zien, maar
ook als liefhebberij beschouwen.

Uit de diverse jaarverslagen bleek dat de vereniging nu
25 leden telt en dat er een klein nadelig saldo was.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden, de heren P. de Rijk en H. Gosselink,
herkozen. Als afgevaardigden naar de bondsvergadering
ANI te Arnhem op 7 december a.s. werden benoemd de
heren P. de Rijk en D. Pardijs. Voor de bondsvergade-
ring in 1969 werden aangewezen de heren G. J. Barink
en P. de Rijk met als reserve de heer A. J. Velthuis. Op
eerstkomende bondsvergadering zal ook gesproken wor-
den over het organiseren van een imkersdag dat bij
allen instemming vond.
Aan het slot werd een gratis onderlinge verloting ge-
houden van enige bijenhoudersartikelen.

\ TT E N TIE A TT E N TIE

A.s. y.alerdan 7 deeember Komen wij
huis aan huis om

oud papier, lompen
en oude metalen

op te halen.

Wilt u het oud papier reeds GEBUN-
DELD klaar leggen ? Bij voorbaat
dank.

(leref. Jeugdverenigingeni.

ATTENTIE ATTENTIE

MEDLER TOUWTREKKERS VOOR DE RONO

Tijdens de zondagmorgen gehouden! touwtrekwedstrijden
in 't Medler werden voor de Regionale Omroep Noord
en Oost opnamen gemaakt over de touwtreksport.
RONO-verslaggever A. Ribbcrs had een vraaggesprek
met de voorzitter van sportclub Medler, de heer J. Knoef
en het hoofdbestuurslid de heer W. Wolbert.
Het intervieuw werd dinsdagavond over Hilversum III
uitgezonden.

IJSBAAN WORDT ONDER WATER GE/EI

Naar ons door het bestuur van de ijsvereniging Vorden
weid meegedeeld, ligt het in de bedoeling om deze week
de ijsbaan onder water te zetten. Wel zal de pomp ver-
lengd moeten worden i.v.m. de huidige waterloop van
de Vordense Beek.
Inmiddels zijn de niet afgehaalde ledenkaarten vrijwel
allemaal aangeboden. En nu maar hopen, dat koning
Thialf gauw op bezoek zal komen.

Op feestelijke wijze heeft de afdeling Vorden van de
ABTB jl. zaterdagavond het feit herdacht dat voor 50
jaar geleden deze afdeling werd opgericht.
In zaal Schoenaker bleek door de grote belangstelling
van velen dat men het werk van de jubilerende afdeling
waardeerde. We bemerkten hier talrijke afgevaardigden
van zusterverenigingen en. andere verenigingen uit de
omgeving.
De heer A. Zents, voorzitter van de jubilerende afdeling,
herinnerde er aan hoe degenen die 50 jaar geleden de
afdeling oprichtten in geheel andere tijden dan nu leef-
den. De levenswijze was totaal anders maar de oprich-
ters hadden een open oog voor de mogelijkheden van
vooruitgang in de bedrijven. In het grote verband van
de ABTB kon wat bereikt worden en de tijd heeft dit
geleerd. Als men nu nog een bedrijfsvoering zou hebben,
als voor 50 jaar, zou men eenvoudig van de kaart ge-
veegd worden.
Spreker benadrukte dat juist in deze tijd samenwerking
in groter verband noodzakelijk was, wil men de kan-
sen blijven behouden. Hij was dankbaar voor hetgeen
in de afdeling was tot stand gebracht.
De heer H. M. A. Helmink, sekretaris, gaf hierna een
overzicht van de afgelopen 50 jaar.
Omdat de sekretaris van het hoofdbestuur niet aanwe-
zig kon zijn, bracht in zijn plaats de A. Giesen de ge-
lukwensen van het hoofdbestuur naar voren. Spreker
memoreerde eerst de ekonomische toestanden voor 50
jaar geleden, toen de boerenzoons en knechten nog de
heid opgingen om plaggen te maaien. Gelukkig is er
veel ten goede veranderd. Het is bijzonder belangrijk
aldus spreker, dat we bij alle veranderingen een lijn
zien en dat we in onze organisatie als ABTB een goede
gemeenschap blijven vormen, waar vooral een gespr ek

kan worden gevoerd over de zakelijke kanten van het
bedrijf, maar ook over de ontwikkelingen die zich voor-
doen.
Namens de plaatselijke GMvL en CBTB sprak de voor-
zitter van de GMvL, de heer A. Mennink, een woord van
gelukwens. Hij waardeerde de goede samenwerking met
het ABTB-bestuur en gewaagde o.m. van de gezamen-
lijke aktiviteiten van de plaatselijke standsorganisaties.
Spreker hoopte dat deze samenwerking nog verstevigd
mocht worden. Hij liet zijn wensen vergezeld gaan van
een enveloppe met inhoud.
Namens de KPO brachten enkele dames hun gelukwen-
sen over in dichtvorm, waarbij ook de bekende enveloppe
werd aangeboden. Verder waren er nog tal van afge-
vaardigden van zusterverenigingen die hun gelukwensen
aanboden vergezeld van een passend cadeau. Burge-
meester en wethouders van Vorden zonden schriftelijk
hun gelukwensen.
Pastoor Van Berkel ofm waardeerde het dat de jubile-
rende afdeling gezond was. Hij hoopte dat. de groei zich
zou mogen voortzetten in het belang van de boeren-
stand en het geluk van de gezinnen. Men kan immers
niet gelukkig zijn als men geen menswaardig bestaan
heeft. Hij hoopte dat deze goede lijn zich zou blijven
voortzetten en het de leden en het bestuur gegeven
mocht zijn nog vele jaren samen te werken tot zegen
van een gezonde ABTB afdeling Vorden.
Tot besluit van deze feestavond werd een diner geser-
veerd, waarbij de .Zingende Paters' uit Beltrum op kos-
telijke wijze enkele zangnummers en deklamaties ten
beste gaveni.
Voorzitter Zents dankte tot slot allen die hadden meege-
werkt tot het welslagen van deze grandioze avond.

OPBRENGST KA/A R
De op 30 november jl. gehouden bazar ten bate van het
welfarewerk voor de patiënten van de verpleeginrichting
H u i z e ,Het Knzerinck' met Villa Nuova en Klein Enze-
rinek is een groot sukses geworden.
De bruto-opbrengst bedroeg ruim ƒ 4.060,— waarmee
de gemaakte onkosten zijn pyjdekt en de voortgang van
dit belangrijke werk voorlo^k is gewaarborgd.
Allen die er aan hebben i^J;ewerkt om deze bazar te
doen slagen, zijn wij zeer dankbaar. De direktie.

T I E N J A R I G BESTAAN KOM l T U BLOEDPLASMA

Dinsdag 10 december a.s. viert het komité Bloedplasma
zijn tweede lustrum in de lfc»te zaal van hotel Bakker.
Een aantal belangrijke :^^tio.narissen uit de Rode
Kruiskringen zullen bij dit^reuglijke feit aanwezig zijn.
Bovenal verwacht het komité alle leden en medewerkers
met echtgenotes en verloofden alsook eventuele nieuwe
donoren.
Wat Vorden al tien jaar doet is geweldig. In die periode
hebben de Vordenaren 2590 flessen bloed gegeven, in-
houd 450 cc. 's Nachts nog, direkt na de afname, wordt
het bloed in het centrale laboratorium te Amsterdam
verwerkt. In hoofdzaak wordt er zgn. bloedplasma uit
gemaakt, dat, verenigd met steriel water, in noodom-
standigheden inplaats van een bloedtransfusie kan wor-
den toegediend aan gewonden en patiënten. Bovendien
worden in het laboratorium nog tal van andere medicij-
nen en geneeskundige stoffen uit het verse bloed ver-
kregen.
Deze Nederlandse instelling staat internationaal zeer
hoog aangeschreven en is voor de bloedtransfusiediens-
ten van vele landen als voorbeeld genomen.
De donors in Vorden doen dus prachtig werk. Zij zijn
zeker ook te benijden: zij redden belangeloos levens van
hun medemensen. Zij werken mee aan het wonder van
herstel van zwaargetroffen mensen. Zij stellen elk jaar
opnieuw een daad van de hoogste menselijke waarde.
Moge het komité nog vele jaren zijn zegenrijk werk
voortzetten, met een steeds stijgend daadwerkelijk le-
dental. (Zie voor verdere mededelingen advertentie in dit
nummer.)

STANDSORGANISATIES BESPRAKEN KTW

De gezamenlijke standsorganisaties afdeling Vorden
hielden in zaal Eskes een goed bezochte ledenvergade-
ring onder leiding van de voorzitter van de afdeling
Vorden van de GMvL, de heer A. G. Mennink.
In het bijzonder heette deze in zijn openingswoord de
heer E. J. Woessink welkom, direkteur boekhoudbureau
vain de GMvL te Arnhem. Verder wees de heer Mennink
er op dat de landbouw reeds een gedeelte van de EEG-
vruchten kan aanschouwen, maar de tuinbouw staat nog
in het .donker'. Wij mogen ons enigszins veilig voelen
want Nederland is niet ten achter bij andere EEG-lan-
den.
Vervolgens behandelde de heer Woessink in vogelvlucht
het onderwerp: ,De nieuwe omzetbelasting' (BTW).
Spreker wees hierbij speciaal op de regelingen voor de
landbouw. In het EEG-verband moet men naar elkaar
toegroeien. Ten aanzien van de omzetbelasting moet
men na l januari a.s. alles op schrift hebben. Deze om-
zetbelasting is een ingewikkeld systeem van Franse
oorsprong. Men krijgt te doen met in- en verkoop. In-
dien men aan dit systeem meedoet verplicht men zich
voor de tijd van 5 jaar. De landbouw is het niet ver-
plicht.
Nadat door de heer Woessink een groot aantal vragen
waren beantwoord, bracht de voorzitter hem dank voor
zijn uiteenzetting.

RMVERENKJING ,DE G R A A I SC11Al" HIELD
SAMENGESTELDE WEDSTRIJDEN

Zaterdag werden op een terrein van het landgoed ,De
Kieftskamp' onderlinge samengestelde wedstrijden ge-
houden van de landelijke rijvereniging ,De Graafschap'.
Men had de jeugdklasse onderverdeeld in de zgn. lichte
klasse en de zware klasse. In de zware klasse slaagde
G. J. Wunderiink jr er met Gonny in de eerste prijs te
behalen. Els Jansen werd met Enuza fraai tweede, derde
werd Ria Gotink en vierde Jan Jansen.
In de lichte klasse ging de eerste prijs naar Ben Ties-
sink met Henriette, terwijl Ineke Weustenenk met Gu-
manda als tweede eindigde. Bert Wagenvoort werd der-
de en Eperdien Weustenenk vierde.

Koopt in Vorden!

En voordelige prijzen
NOG STEEDS VOORRADIG

hand^bn moesappels
GOLDEN DELICIOUS, JONATHAN

( J r o t e bestel l ingen worden t h u i s b e -
zorgd.

s van 8-12 uur bij
kasteel 't Medler en op vrijdagavonds
vanaf 6.30 uur bij J. W. Lncassen
(ruitteeltbedrQf,

J* W* Lucassen
D 153 . Vorden - Telefoon 6811

LEDENVERGADERING NCBO

Onder leiding van de heer B. Bekman werd in zaal Es-
kes een ledenvergadering gehouden van de afdeling Vor-
den—Hengelo (Gld.) van de Ned. Chr. Bond van Over-
heidspersoneel.
Na een kort welkomstwoord deelde de voorzitter mee
dat het CNV medio 1969 haar 60-jarig bestaan hoopt te
herdenken. Enige raambiljetten zullen worden aange-
vraagd.
Tot lid van de kommissie sociale werkvoorziening, wel-
ke nieuwe wet op l januari a.s. in werking zal treden,
werd het zittende lid namens het CNV, de heer A. J.
Klein Ikkink, herkozen. Verder werd meegedeeld dat op
9 december a.c. een vergadering van de 3 vakcentrales
t.w. NVV, NKV en CNV gezamenlijk zal worden gehou-
den met als sprekers 3 distriktsbestuurders van deze
vakcentrales.
Uitvoerig werd hierna besproken de samenwerking tus.
sen de drie vakcentrales. Een aantal punten waarin ge-
zamenlijk kan worden opgetreden, werden naar voren
gebracht.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer W. Berenpas
voor in dankgebed.

SINT NICOLAASVIERING

Donderdagmorgen zullen de leerlingen van de klassen
l t/m 3 van de openbare algere dorpsschool het Sint
Nicolaasfeest vieren in het Nutsgebouw. Ook de kinde-
ren die de school het volgend jaar hopen te bezoeken
mogen hierbij aanwezig zijn. Voor de klassen 4 t/m 6
is er 's middags, eveneens in het Nutsgebouw, een film-
programma.
De kleuters van de Nutskleuterschool ,De Kroezestulp'
zullen het feest van de goedheiligman donderdagmiddag

SLI'ITSTUK DEKENALE AKTIE 1968

De bekende schrijfster van jeugdboeken, mevrouw Cla-
renbeek-van Klaveren uit Haarlem heeft in zaal Schoen-
aker als sluitstuk van de Dekenale aktie 1968 een boei-
ende inleiding gehouden over ,Sfeer in en rondom het
gezin'.
Er was voor deze avond een grote belangstelling, ook
uit omliggende plaatsen. Pastoor Van Berkel sprak een
kort openingswoord, waarna hij het woord gaf aan de
spreekster.
Mevrouw Clarenbeek richtte zich in haar inleiding voor-
namelijk tot de jongere groep aanwezigen, en wilde een
beetje begrip van hen vragen voor het standpunt van de
ouders/ouderen.
Het wereldbeeld verandert met de dag, aldus spreekster
en het leven zit vol puzzles en problemen. De ouderen
kunnen nu twee dingen doen, ze verzetten zich tegen
de veranderde situaties, wat vaak ruzies etc. tot gevolg
heeft ofwel men probeert zich aan te passen hoewel men
veel niet begrijpt en dit veel innerlijke narigheden met
zich meebrengt.
Na de pauze werden nog diverse vragen, gesteld over
allerlei aktuele punten met betrekking tot het behandel-
de onderwerp. Hieruit ontspon zich een levendige dis-
kussie. Pastoor Van Berkel sprak een dankwoord tot
besluit.

WORTfKiEuu/i
ZONDAGVOETBAL

VORDEN I — H A A K S B E R G E N I 2—ft

In deze wedstrijd was voor de rust duidelijk te zien dat
de bezoekers een klasse hoger spelen in de kompetitie.
Met bij vlagen zelfs uitstekend voetbal werd de Vor-
dense defensie uit haar verband gerukt. Speciaal de
linkervleugel van de bezoekers vormde een voortdurend
gevaar voor de thuisclub waarbij de Vordense doelman
zo nu en dan een handje hielp door heel goede momen-
ten met hele zwakke af te wisselen..
Na ca 10 minuten kwam linksbinnen Floors op gemak-
kelijke wijze langs Hendriks om vervolgens van grote
afstamd raak te schieten, waarbij doelman Berkelder
geen moeite deed de bal te onderscheppen. Even
was het linksbuiten Abbink die na een snel uitgevoerde
kombinatie nummer twee in de touwen joeg.
De tegenaanvallen van Vorden strandden steeds op de
hechte defensie van de gasten, terwijl het middenveld
ook voortdurend een prooi was van Haaksbergen. Een
kwartier voor de rust bracht midvoor Veehof uit een
voorzet van rechts de stand op O—3. Bij Vorden pro-
beerde rechtsbuiten Koster het een paar maal met so-
lo-akties doch ook dit zette geen zoden aan de dijk
hoewel Koster toch duidelijk de beste aanvaller bij de
thuisclub was in deze wedstrijd. Een minuut voor de
rust snelde Floors door de Vordense defensie om vervol-
gens zijn medespeler Abbink in staat te stellen er O—4
van te maken.
Na de rust was bij Vorden Rensen vervangen door Hen-
geveld hetgeen een duidelijke versterking bleek. Er ont-
stond nu een gelijkopgaande wedstrijd, mede doordat
Haaksbergen het gezien de grote voorsprong nu kalmer
aan ging doen. De thuisclub had evenwel geluk toen
Floors tegen de binmenkant van de paal knalde, terwijl
ook Klein Zessink tot tweemaal toe de bal van de doel-
lijn moest halen. Uit een voorzet van Hengeveld trof
Koster eveneens het houtwerk. Twintig minuten na de
rust werd het l—4 toen Hengeveld profiteerde van een
misser in de Haaksbergendefensie.
Een minuut later was het aan de andere kant ook raak
door een doelpunt van Floors. Dezelfde speler schoot
hierna nogmaals tegen de paal. Tien minuten voor tijd
werd het 2—5 toen Koster uit een prachtige voorzet
van Hengeveld eerst tegen de lat kopte om vervolgens
de terugspringende bal nu wel in het doel te koppen.
Rest nog te vermelden dat deze sportief gespeelde wed-
strijd bekwaam door scheidsrechter Berkelder werd ge-
leid.

/ni'HEN V — VORDEN VI 0—8
Het heeft Vorden weinig moeite gekost het ongeslagen
rekord te handhaven. Een bal die door Rothman tegen
de paal weid geschoten, werd door Korenblik opgevan-

::',teu U ! Vlek-
kert het tweede doelpunt. Rothman miste hierna een
penalty. Korenblik (2 x> en Teerink zorgden voor een
() r> ruststand.
In de tweede helft was het opnieuw Korenblik die van
grote afstand de roos trof O—6. Schouten bracht hierna
de eindstand met twee doelpunten op O—8.

VORDEN VII — DE HOVEN VII 2—0

Voor de rust deden de ploegen weinig voor elkaar on-
der. Er ontstonden wel kansen maar gescoord werd er
in deze eerste helft niet. Na de rust werd de thuisclub
sterker. Stokkink bracht de stand op l - O, waarna Wen-
ink voor de eindstand 2—O zorgde.

VORDEN V — OEKEN V 7—0

De bezoekers waren in deze wedstrijd over alle linies
de mindere. De thuisclub nam de leiding door een doel-
punt van Zieverüvk, waarna Broekgaarden voor een 3—O
ruststand zorgde.
In de tweede helft opnieuw een veel sterker Vorden dat
in Broekgaarden een schutter van formaat bleek te heb-
ben, want deze speler wist nog viermaal het Oekennet
te vinden 7—0.

RATTI I — VIOS III l—l

In een spannende ontmoeting hebben Ratti en Vios Bel-
trum de puntjes broederlijk verdeeld door een l—l ge-
lijkspel.
Nadat de gasten het eerst in de aanval gingen, kreeg
Ratti na drie minuten een mooie scoringskans; een in-
direkte vrije trap die door Vreman naar Bijen werd ge-
plaatst werd echter meters naast geschoten. Ratti kwam
nu geweldig opzetten en het doel der gasten werd hevig
onder vuur genomen. Maar de schoten waren slecht
gericht, het doel werd meestal te hoog gezocht. Overi-
gens hadden doen groenwitten veel pech en brachten
paal en lat redding voor de Vios-ploeg.
Het laatste kwartier voor rust forceerde Vios diverse
doorbraken. Een zeer gevaarlijke situatie ontstond voor
het Rattidoel toen de Beltrumse rechtsbuiten de bal
hoog voorzette maar Huitink kon nog net met een forse
stoot redding brengen. De Beltrumse midvoor schoot in
laatste instantie rakelings over de lat. Vijf minuten
voor rust gaf de scheidsrechter o.i. een te zware af-
straffing door Vios een penalty toe te kennen vanwege
afhouden van een der Beltrumse spelers binnen het
strafschopgebied. De strafschop werd feilloos in de rech.
terbenedenhoek geplaatst O—1. Ratti reageerde onmid-
dellijk; het Viosdoel werd zwaar belaagd, nadat eerst
een formidabel schot tegen de paal afketste en Jansen
vanuit een hoekschop vlak voor doel hoog over knalde,
kon J. Schoenaker, die vanuit de achterhoede naar vo-
ren was gekomen, met een hoge bal van zeker 20 meter
afstand de stand gelijk maken 1—1.
In de tweede helft probeerden beide ploegen om het
winnende doelpunt te scoren. Ratti had enorm veel pech.
Een vrije trap van Schoenaker werd door de Vioskeeper
rakelings over de lat getikt. De thuisclub beging de fout
praktisch alle aanvallen door het midden te lanceren
waardoor het spel veel ie kort werd gehouden. Met Rat-
ti in de aanval kwam het einde van deze onbesliste wed-
strijd.

TOUWTREKKEN

MEDLER TOIIVVTREKKERS NAAR DE HANZEHAL

Op zaterdag 7 december a.s. zullen er, uitgaande van de
Ned. Touwtrek Bond, in de Hanzehal te Zutphen grote
indoorwedstrijden plaatsvinden. Het is voor de eerste
maal in de geschiedenis van de touwtreksport dat men
dit ook in de wintermaanden gaat beoefenen. Men wil
hierdoor de konditie van de spelers op peil houden te-
meer omdat er volgend jaar een geheel nieuwe kompeti-
tie-indeling zal komen waarbij o.m. een hoofdklasse A en
B zal worden gekreeërd.
De touwtrekvereniging uit het Medler zal hieraan met
drie teams deelnemen. Ook de touwtrekvereniging War-
ken zal met een of meer teams deelnemen.
De organisatie berust bij de TTV EHTC uit Hall-Eer-
beek.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

Hamburgers 3 stuks

met klein beentje 500 gram

Fijne verse worst
Of SaUCljZen 500 gram

98
198

Schouderkarbonade 500 gram

Malse riblappen 500 gram

Denk aan uw diepvries!

Voor- en achterbouten tegen de laagste prijzen

Snijworst 150 gr. 79 et Gekookte Geld. worsf a.stuk 200 gr. 69 et

Gekookt spek 150 gr. 79 et Boterhamworst 150 gr. 59 et

Uit onze groente afdeling

Navel sinaasappels 12 voor 139

Grote mandarijnen vanaf 8 voor 1 39

Clementines 12 voor 1 39

Handsinaasappels

2 kg in draagtas (1 6 stuks) 159

Bananen per kg 89

Witlof 500 gram 89

Bij f 5,- aan boodschappen
Volledig gevitamineerde margarine

4 pakjes 99 cent

Appelmoes 2 314 literpotten 119

GAZEUSE

Beschuit 3 rollen 99
Kerstkransjes per zak 69
Goudkoffie per pak 19O

elk 2e pak 125
Goud thee 250 gram 119
Siam rijst 2 pakken 169
Ajax schuurpoeder van 55 voor 39

JL JL JU JL

Echte

Italiaanse vermouth
per fles 2.98

JL JL JL J L

Neem een voorraad voor de feestdagen
Ananas literblik 149

Elk 2e blik 99
Aardbeien literblik 185

, Elk 2e blik 139
Fruitcocktail literblik 229

Elk 2e blik 189
Doperwten fijn literblik 112

Elk 2e blik 89

* Magere

J chocolademelk t
* nu per fles i 9 •

UIT ONZE DIEPVRIES:
Nasi Goreng 350 gram 75
Kroketten 3 stuks 59
Bitterballen 10 stuks 79

Bruine bonen 500 gram 79
Zoute pinda's zak 89
Nasi Goreng literblik 159
Lux toiletzeep in handige zeepbewaard. 320
Bestel nu reeds uw KERSTKALKOEN!
(gewicht ongeveer 2,5 kg)

DRUMSTEAKS (kalkoenpoten) ± l kg
extra lekker en niet duur!

BLIK LANGE VINGERS
nu slechts



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter

Auguste Annie
ANNEKE

H. L. Harmsen
A. C. G. Harmsen-

Holmer
Vorden, 30 november 15><;s
De Hanekamp 30

Verloofd:

Comiie Slager
Hermann («nade

Vorden
Nettelstedt (Dld.)
30 november 1968

Wij spreken hiermede onze
oprechte dank uit voor alle
blijken van waardering wel-
ke wij hebben mogen onder-
vinden ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijksjubi-
leum.

Fam. E. J. Steenblik
Vorden, december 1968
H. van Bramerenstraat 5

Uit voorraad leverbaar
BRUYNZEELKASTEN

w.o. hangkasten,
legkasten
(verschillende maten)

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Prima vers ge-
dorst roggestro ƒ 90,— per
ton, afgehaald. Oortgiesen,
Medler, telefoon 6759

Te koop: Zündapp '65 met
verzekering, i.z.g.st. Na 6
uur of zaterdags. H. Vre-
man, Linde E 35, Vorden

Te koop: Jong boxer met
papieren, geel met witte po-
ten, en witte borst half jaar
oud, lief voor kinderen.
Zutphenseweg C 78 Vorden
's avonds na 6 uur

Te koop: Toom ai'g«'vvende
biggen. H. J. Decainije, Gal-
gengoor

Te koop: Zware biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35 Vor-
den

TELEVISIETAFELS
vanaf ƒ 47,80
keuze uit vele model-
len

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

KOELKASTEN
vanaf 195.-
cash A carry pHjs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438."

cash A carry prijs

TV»
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prij»

GASCQMFOREN
vanaf 125.-
otth * carry prj§

huishoud ruilbeurs
zutphen sss^

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarla, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

weerbestendlg.
Keuze uit verschil-
lende maten en kleu-
ren

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Retexturimgsbedrflf
„ACCURAAT" N.V.
OldenzaaJ
Gedurende deze maand
KOSTUUMS chem. reinigen
van ƒ 6,50 voor ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dykmaji, Lochemse-
weg 52 a

JAN RIETMAN
en
WILLIK MAKKINK

, mede 11,'unens wederzijdse ouders,
kennis vaa bun voorgenomen huwelijk, waar-
van de v ng D.V. zal plaats hebben op
donderdag \'2 december om 11.00 uur ten ge-
meen le l iu ize t e ; Warnsveld .

Kerkelijke inzegening in de Herv. kerk te
Wichmond om 14.00 uur door de weieerwaar-
de hier ds. C. Fortgens.

Warnsveld, ,Gioot Starink'
V i . ' r akke r , , ' t Makkink '
december I9»'is

Gelegenheid tot te ' i r i teren van 15.30 tot 17.00
uur in zaal Concordia te Hengelo ( G l d . ) .

Toekomstig adres: Boshuisweg 3, Vierakker. l

Op dinsdag 10 december hopen onze lieve
ouders

L. H. VI8SCHERS
en
J. A. VISSCI1ERS-/WEVERINK

••

l
>

\

ii .•

i

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang gespaard mogen* blijven is
de wens van:

Henk , Jo
Jan
Toos - Hcnny

Vorden, december 1968
,De Schutte' C 111

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in café-rest.
,'t Wapen van Vorden' (F. P. Smit).

Beatclüb
Turn

PRESENTEERT
A. S. ZATERDAG
7 DECEMBER

ROB HOEKE
Rythm en Blues Group
A A N V A N G 7.80 F DR

Zaal Schoenaker
KRANENBURG VORDEN

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN
GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons

Wapen- en sporthande!

Martens
eeds doeltrejtcndl

Zutphenseweg 15a - Vorden - Telefoon 05752-1272

WEGENS STOPZETTING IMPORT

Pierre Roden cosmetica
met

30 procent korting en

dubbele

voor f 3,85
met 16 ZD zegels

DEOLDEMEULLE
J. M. VAN DER WAL, & ZN

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Heden overleed onze inniggeliefde vrouw, moeder,
groot, en overgrootmoeder

IIA KMI NA KLEIN BRAMEL
ech tgeno te van .1. Lensvlink

in de r.ndenlom v:in 77 jaar.

Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:

Hen,gelo (Gld.):

J. Lenselink
Fam. L. G. Lenselink
Fam. D. A. Lenselink
Fam. Joh. Besselink
Fam. H. J. Knoef
Fam. J. H. Lenselink
Fam. J. W. Silvold
klein- en

Vonten, 28 november 1968
'.'A

De t i T M . - i n l e b e s t e l l i n g heeft plaats gehad dinsdag
."> december 1968 op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden ging door een noodlottig ongeval van ons
heen, onze lieve moeder en grootmoeder, mijn lieve
zuster en huisgenote

ANNA M A UIA SCHOUTEN
weduwe van L. Eimers

in dr ouderdom van 73 jaar.

Amersfoort: A. Eimers
J. Eimers-Ficova

Hessisch Oldendorf (D . ) : J. Eimers
C. M, Eimers-Dikhooff

Vorden: H. J. Schouten

en kleinkinderen

Vorden, 29 november 1968
Burgemeester Galléestraat 18

De crematie heeft plaatsgehad te Dieren op
woensdag 4 december.

Geheel onverwacht ging van ons heen, mijn lieve
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en groot-
moeder

JOIIANNA HERMINA TER MAAT
echtgenote van A. M. Jörissen

in de ouderdom van 83 jaar.

Vorden: A. M. Jörissen
Vorden: J. C. Kroneman-Jörissen

M. J. Kroncman

A I K aster Canada: R. A. Jansen-Jörissen
H. H. Janser,
en kleinkinderen

Vorden, 2 december 1968
Zutphenseweg 74

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 7 de-
( i inber om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Zij hebben Melkkoek 21/2 op hun menu staan. Dat voorkomt
verspilling van kostbaar ruw- en krachtvoeder en voert
lekker makkelijk. Met Melkkoek 21/2 laten verse koeien zich
gewillig naar de top van hun produktie voeren:
naar extra liters en dat zijn goedkope liters.

kOok in biksvorm verkrijgbaar, speciaal geschikt voor
silovoedering: Melkbiks 21/2.

voort tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^O? (05754) 270

Het kan nog
Donderdag ~> december kunt u nop n«'t op de valreep
één van die prachtige geldpryzen winnen in de Sint Ni-
eolaasaktie van de Vordense Winkeliersvereniging !

Sla dus uw slag, nu het nog kan!

Heden is plotseling van ons heengegaan, onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

J. H. JÖRISSEN - TER MAAT

in de ouderdom van 83 jaar.

Silvolde: Fam. Helmink-ter Maat

Winterswijk: Fam. Ter Maat-Geerlings

Vorden,: Fam. Tragter
nichten en neven

Vorden, 2 december 1968

| Uitgerekend! f
4-11 december 1968

Snijbonen /witte bon en
3/4 pot

Wij vragen voor ons kantoor

kantoorbediende
mannelijk of vrouwelijk, met Mulo-
diploma en enige ervaring in boek-
houden.

Voor onze werkplaats

plaatwerkers-lassers

Nijverheidsweg 2-4 . Vorden . Telefoon 1736

Macaroni
pak a 500 gram

VRAAGT:

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

assistente
voor de kas-giro-afdeling.

Voor deze funktie vol afwisseling
zoeken wij een akkuraat meisje met
goede vooropleiding.

Zij moet in staat zijn de mensen
korrekt en vriendelijk te woord te
staan.

Schriftelijk»' sollicitaties t/m 12 december ten
kantore der bank, Ruurlose\v»'g 21.

i
i

Sardines
2 blikken

Ananas
stukjes, literblik

Appelsap
2 flessen

> GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OP!
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
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Tweede blad Contact
5 december 1968

in beeld!
De stVcrvo:sti> dag^n van het jaar Iwij-
l'cld de ! • : ( • ) s t da^c ' n . De hu i sk ;n^
d c n i i f L ; M ) ( M i : k;uii 'sen hebben voor oen de l de taak
van l H-I eh kl r isehe l i c .h l overgenomen; N:
huidse, Ainerikaan.se en misschien -/el f.s Sp; ,
k 'CTst lu 'dercn weerkl inken inpkiats van ja//,
en klassieke m u / i e k . Do ba.l gehakt en hei b i r f -
s t u k j c zijn van het menu veni goud-
bru i i i r U; i lkoei i , oen ^ovuhle eend of een rol
.H'H'l. ' inkcrnl doei' l ' los : ;eu w i j n , p r i j k e n op i

Oinda.t do kerstdagen on ook de dagen ervoor x.o'n
heel a p a r t e , f i j ne sfeer uitademen, wil i
iedereen, die in het bezit is van oen e-miera - of
het nu een eenvoudig boxje is of een camera met.
alles erop en eraan . deze sfeer vastle^en. De
een, (het kan Berust de man of de vrouw me
eenvoudig camera x i j n ) /.al dit beter lukken dan
do andor. Het gebeurt helaas nog maar al te vaak
dat foto's, die met zo'n plezier zijn ^einaakt, later
een teleurstelling opleveren. Daarom voor hen, die
wel van goedv wille zijn, maar nog- niet al te
v i g' in hun fotografische schoenen st.aa.ii, h ier eni-
ge t 'ototips.

Onze kerst begint eigenlijk op het moment, dat we de
boom gaan kopen. Hier kan dus ook onze fotoreportage
heginnen. Laten we hopen, dat u zonneschijn treft, maar
het kan voor hetzelfde geld ook regenen. Dan maar niet
fotograferen ? Natuurlijk wel ! Alleen: zorg, dat uw
lens niet nat wordt. U kunt uw camera met plastic
beschermen of met uw paraplu. Vraag bij uw fotohan-
delaar een, snelle film, want die hebt u bij donker weer
beslist nodig. En wat u fotograferen moet ? Uw vrouw,
die met de koopman over de prijs onderhandelt; een
koopman, die met regendruppels op haren en gezicht
naast zijn bomen staat, uw kinderen, die de boom naar
huis ezulen. En als u dan thuis bent, volgt u het ver-
sieren van de boom met de camera. Natuurlijk heeft u
hiervoor flitslicht nodig. U weet het: een mooi resul-
taat verkrijgt u door uw flitser op het (witte) plafond
te richten. Of u nu op een afsand van één of van vier-
meter van uw onderwerp staat: u zet uw snelheid op
1/25, uw diafragma op 8 en dan knippen maar ! Aalleen:
let u goed op de achtergrond. Geef de kerstboom effen
gordijnen of een muur zonder versiering als achter-
grond. Het is niet mooi wanneer u op de foto een stuk
schilderij of het halve wandmeubel met pullotjes OP.
p r u l l e t j e s achter de kerstboom ziet.

Natuurlijk wilt u b-#-L een kaarslichtfoto maken en daar-
voor zult u een hooggevoelige film hebben aangeschaft.
Hopenlijk deed u dat niet in de veronderstelling, dat
zo'n film met het geringste licht genoegen neemt. Dat
is namelijk niet waar. Als u uw kind bij het kaarsje
wilt nemen, zult u nog een andere lichtbron nodig heb-
ben. U kunt hiervoor uw schemerlamp, van de kap
ontdaan, inschakelen. Loop met de lamp om het kind
heen en kijk uit welke hoek de belichting het sfeervolst
is. Voordat u de foto neemt, moet u wel even uw be-
lichtingsmeter raadplegen. Wanner u liever niet met
half gesloopte schemerlampen werkt, dan kunt u flits-
licht gebruiken. Haalt u dan de flitser door middel van
een eenvoudig, goedkoop verlenigsnoertje van uw came-
ra. U zult een aardig effekt krijgen wanneer u uw on-
derwerp van schuin-omhoog belicht.

Dan tot slot: dia's of kleurenfoto's zijn natuurlijk je van
hét ! Gebruik hierbij blauwe flitslampjos en volg vooral
zeer nauwkeurig de aanwijzingen. Met kleur kan niet
gesmokkeld worden. Wij wensen u fijne kerstdagen en
verb l i jdende f o t o r o s u l t a t e n .

*

Mia Robe.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

10 dec. Rode Kiu i savond in hotel Hakker
10 ( ! • Jong Gelre sport _ spol Kxelso molen
10 . i KI 'O St. Ni<
H) di iactavond Vordense \ V i n l v

i hotel ,De Koni jnenbi i l t '
10 dec. Kijkavond school Hel Hoge

11 dec. Nutsavond
J 2 dee. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 dec. Volksdansen Jong Gclre
14 dec. Balavond v.v. Vorden in café-rest.

,'t Wapen van Vorden'

H', dec. Kerstmiddag voor bejaarden in rafó-
restaurant ,'t Wapen van Vorden'

16 doe. Kerstviering Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen in ,'t Wapen van Vor-
den'

17 doe. Korslfoest. Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

18 dec. KPO Kerstviering v. d. bejaarden
18 dec. Vergadering en gespreksavond vo-

gelvereniging ,Ons Genoegen'

J 9 dec. Vogelvereniging ,Ons Genoegen' in
zaal Boersma

20 dec. Kerstfeestviering school Het II

21 dec. Kerstzang in de Herv. kerk
21 dec. Feestavond hengelsportver. de

Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')
'2'.} dec. Kerstfeest Jong Gelre

23 dec. Samenzang bij de kerstboom in het
plantsoen (dorp)

21 dec. Kerstnachtdienst voor iedereen in de
Herv. kerk, 23.00 uur

28 dec. Dansen Nutsgebouw
4 januari Feestavond voetbalvereniging Vor-

den in het Nutsgebouw

25 januari Nutsavond met Vordense k r a c h t e n
27 januari Kulturele avond GMvL, Bond vaiii

Plattelandsvrouwen en 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 bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

DAMCM'B DCV VERLOOR MET 12—8 VAN DCL

i - r s t c t iental van de Vordense damolub DCV heeft
vrijdagavond in Leni legen DCL een 12 S nederlaag

!ierdoor kunnen de Vordenaren het degradatie.
spook bijna niet meer o^ttppen en zullen zij hun heil
het v izoen weo^A de eerste klas moeten zoe-

•f ' t DCV -,:^& .voord in dit sterke
schap en heeft men oen schat aan e t>pge-

en. vielen in h teen niet groot

spel speelden do meeste Vorder rs dikwij ls par-
ten.

Aan bord een speelde li^Mijenhuis vrijdagavond tegen
C. Peters een gelijkopg ^W i rijd, waarbij de Vorde-
naar in hot oindspel l i c h t , terreinvoordeel kreeg. Bij de
stand 4 om 4 moest Nijenhuis echter oen gedw<
afruil maken waarbij Peters nog juist remise wist te
behalen door tempospel.

Smecnk verloor van F. Barten. Reeds in het middenspel
bleek dat Smeenk zeer moeilijk tempospel krijgt. Bij
het vorderen van de partij wordt Smeenk steeds verder
teruggedrongen en verlies is niet te voorkomen.
Aan bord drie verloor J. Oukes van C. Roeleven jr. Door
een mooie kombinatie kwam Roeleven in het eindspel
oen schijf voor en wist de partij hierna snel in zijn voor-
deel te beslissen.
Klein Kranenbarg kwam uit tegen G. Geurts; de Vor-
denaar weerde zich goed maar leed toch een positionele
nederlaag.

Aan bord vijf speelde J. F. Geerken remise tegen C.
Roeleven sr. Op gegeven moment kreeg Geerken be-
langrijk voordeel maar na ca vier uren spelen slaagde
Roeleven er toch nog in om op fraaie wijze remise te
forceren.
Na een gelijkopgaande strijd verloor S. Wierstma van H.
Derksen. In het eindspel kreeg Derksen licht voordeel.
Wiersma koos toen de verkeerde voortzetting en verloor.
J. Leunk en C. van Vuuren speelden aanvankelijk een
gelijkopgaande partij. In het eindspel maakte Van Vuu-
ren een foutieve afwikkeling zodat de Vordenaar de ze-
ge kon grijpen.

Ter Beest speelde tegen W. Vink een goede wedstrijd.
Hij kreeg een voordelig eindspel en wist toen op goede
wijze de volle winst te behalen.
W. Heuvink maakte in het eindspel tegen M. Teunissen
een dam maar door een plakker kwam Teunissen ook
tot dam zij het dan ten koste van een schijf. Remise
was het resultaat.

Aan bord tien bleken H. Esselink en G. J. Roeleven
goed tegen elkaar opgewassen zonder winstkansen voor
oen der spelers zodat ook hier remise werd bereikt.

DCV II VERLOOR VAN SINDEREN MET 11—9

Na een spannende strijd heeft het tweede tiental van
de Vordense damclub DCV in Sinderen tegen DSO I een
kleine 11— 9 nederlaag geleden,.
Aan bord een speelde J. J. van Dijk een goede partij
en gaf zijn tegenstander W. Relaties geen kans.
Aan bord twee speelde B. Wentink tegen J. Huls .voor-
zichtig' zonder risiko's te nemen, hetgeen uiteindelijk
remise tot gevolg had.
W. Wassink kwam aan bord drie uil tegen B. Berkelder.

De Vordenaar was goed op dreef en w om door over
l i t aan schijven.

H. Wansink verze t te zich hevig togen .1. Kraayenbi i n k
maar was toch niet logen hem opgewassen en verloor
verdiend. Hetzelfde verging H. W. Esselink aan bord
vijf tegen H. Kikkers.

iu lshof die tegen J. Nijkamp uitkwam, liep in het
; > e l oen schijf achterstand op maar slaagde er toch

remise uit liet vuur te slepen.

Ook J. Hoenink kwam tegen J. Grevers een schijf ach-
ter in tegenstelling tot Hulshof kon Hoenink een neder-
laag echter niet ontlopen.
Aan bord acht gaven Th. Weening en B. Rietman elkaar
gen duimbreed toe en besloten de partij met een gelijk-
spel. Offereins kwam togen J. Kemper goed voor de
dag en won zijn partij. Aan bord tien kon Chr. Jansen
hei . legen, de jeugdige H. Kraayenbrink niet bolwerken
zodat ook hij de punten in Sinderen moest l a t e n .

V I J F FINALISTEN VOORRONDEN
JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP OOST BEKEND
IV voorronden om het persoonlijk jeugddamkampioen-
schap van dist r ikt oost zijn ten einde. In Vorden werd
deze week nog gespeeld de partij tussen B. Rietman en
H. Meurs. Deze ontmoeting werd door de Zutphenaar ge-
wonnen. Aangezien de nummers l en 2 van de groep
Vorden, onze plaatsgenoten W. Wassink en J. Leunk,
niet wensen deel te nemen aan het jeugddamkampioen-
schap van Gelderland diende er vrijdagavond in Vorden
een extra beslissingswedstrijd gespeeld te worden tussen
H. Meurs en B. Rietman. Ook ditmaal werd Meurs win-
naar zodat hij zich plaatste. Zoals bekend gaan de num-
mers een van de poules in Eibergen en Doetinchem, C.
Jurriens en G. Mutter, ook automatisch naar Arnhem.

De nummers twee spelen om twee plaatsen. Voor Riet-
man was het deze week wel zeer druk, want zaterdag
verloor hij van Rougoor terwijl hij tegen Van Kampen
remi.se speelde. Dit betekent dat de volgende spelers in
Arnhem deel zullen nemen aan het provinciaal kampi-
oenschap waarbij dan tevens onderling de finale van
het dislrikt oost gespeeld zal worden: C. Jurriens (Ei-
bergen); G. Mutter (Ulft); Rouwgoor (Lochem); Van
Kampen (Doetinchem) en H. Meurs (Zutphen).

WATERPOLO

VORDEN KANSLOOS MET 5—0 TEN ONDER
TEGEN WIJ HE

Het herenzeven.tal van Vorden speelde zaterdagavond
in Deventer de tweede kompetitiewedstrijd voor de win-
terkompetitie van het distrikt Twente Usselstreek. De
Vordenaren verloren deze wedstrijd kansloos met 5—O
van WZC uit Wijhe.
Reeds direkt na het beginsignaal bleek dat Wijhe over
enkele zeer snelle spelers beschikte. Na een minuut spe-
len was het al raak toen de linksvoor doorbrak om ver-
volgens van dichtbij onhoudbaar te scoren. De Vorde-
naren probeerden meteen de bakens te verzetten doch
de WZC-defensie bleef de Vordense aanvallers gemak-
kelijk de baas. Ook verdedigend klopte het bij Vorden,
niet. Op vrij eenvoudige wijze zwommen de jongens uit
Wijhe de Vordenaren uit positie. Met de regelmaat van
de klok werd de stand opgevoerd tot 4 O, waarbij de
Vordense doelman Velhorst. bij l wee doelpunten niet he-
lemaal vrijuit ging.

In de tweede helft ging bij Vorden Parmentier midvoor
spelen. Oudsen ging keepen en Velhorst midachter. De-
ze wijziging resulteerde er wel in dat Vorden sterker
werd dan Wijhe, doch tot een behoorlijk gericht schot
wisten de Vordense aanvallers deze avond niet te komen.
Bij een uitval deed WZChet betei en, het was de rechts-
voor die ongdekt het ^fcfde doelpunt kon scoren. In de
resterende minuten b^Bn de verdedigingen van beide
teams de situatie goe^ffiièester. Zowel Vorden als Wijhe
hebbon nu 2 punten uit 2 wedstrijden.

een beslissingswedstrijd getrokken tussen de ploegen
van Oosterwijk I en Bekveld II waarbij Oosterwijk zich
i io ide keren het sterkste toonde.
De voorzitter van de sportkombinatie Medler, de heer
J. Knoef, reikte na afloop de beschikbaar gestelde herin-
noringsbeker uit aan de aanvoerder van Oosterwijk I.

OOSTERWIJK W I N N A A R TOIIWTREKWEDSTRIJD
V A N TTV 'T MEDLF'l
De touwtrekverenigin^fc| ontplooien ook in de winter-
maanden verschillendl^Bcüviteiten om zich voor te be-
reiden op het nieuwe -.^^/,oen 1969.
Zondag werden door de sportkombinatie Medler onder-
linge touwtrekwedstrijden georganiseerd waarbij de deel.
nemende verenigingen in twee poules werden verdeeld.
In poule A trokken Oosterwijk I en Bekveld I als eers-
ten tegen elkaar, waarbij het debuterende Hengelose
team beide keren niet opgewassen bleek tegen de al
enige ervaring hebbende Oosterwijkers.

Meer moeite hadden de Zelhemmers met hun plaatsge-
noten Velswijk I, beide teams kenden elkaar reeds van
de bondskompetitie. Na een felle strijd won Velswijk de
eerste partij, maar de tegenstanders herstelden zich en
zegevierden in de tweede trekbeurt, zodat de strijd on-
beslist eindigde l—1.
Medler I had geen enkele hindernis op haar weg en won
alle wedstrijden.
In poule B had Bekveld II een sterk team op de been
gebracht, dat op overtuigende wijze Oosterwijk II over
de streep trok. De reserves van 't Medler waren ook hier
de besten en wisten zowel Oosterwijk II als Bekveld II
een nederlaag toe te brengen.

Omdat beide winnaars t.w. Medler I en II buiten mede-
dinging voor de prijzen hadden meegetrokken, werd er

Unieke kans!
BIJ VOLDOENDE DEELNAME PER

G.T.W.
NAAR DE GROTE OPERETTE IN
MUNCHEN-GLADBACH

Die Fladermaus
VAN STRAUSS

Opgave tot uiterlijk 9 december bij

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP

Gemeente Vorden

Openbare aanbesteding
Burgemeester en Wethouders dor gemeente Vor-
den /u i len op vrijdag 20 december 1JM>8 de.s voor-
m i d d a g s 1 1 . 0 1 ) uu r t en g e m e e i i t t hu i / o openbaar
aanbesteden:

HUT VKKBOrWKN VAN DE O.L. DOlll'S-
S( IIOOL TE VOKDEN

l in hoofdzaak bestaande uit het aanbouwen van
een, lokaal met bijbehorende ruimten) in massa
en percelen.

k on tekeningen te verkrijgen, zolang de
voorraad s t r ek t , a f 15, per ,stel op het kantoor
van gemeentewerken Vorden van 9.00 - 12.00 uur
v.m. (franco toezending na ontvangst van ƒ lft,r,.o > .
Restitutie ƒ 5, per stel bij ongeschonden inle-
vering op de dag van aanbesteding.

Inlichtingen worden tot en met 16 december a.s.
v e r s t r e k t op bureau gemeentewerken Vorden da-
gelijks van !>.()() . 12.00 uur v.m.
Inschrijvers behoeven geen hestekhondors te zijn.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burg.
van Arkel

'Ie Secretaris,
J. V. Plas

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram 188

DINSDAG

GEHAKT 500 gram 198

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram 168

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
VERSE WORST 500 gram 245

II A:\SKAKHONADK ÜOO gram 325

IlIBKARKONADK f.00 gram 325

SCIIOl 'DKKKAKB 500 gram 325

FIJNE ROOKWORST .. . 250 gram 98

BOTERHAMWORST ... 200 gram (>O

SNIJWORST 200 gram 1QO

Rund-, kalfs. en varkensslagerij

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

UITKNIPPEN EN BEWAREN TOT NADER
BERICHT

VOOR ZIEKENVERVOER MET
EHBO DIPLOMA.

Ons telefoonnummer blijft

05753-1493
Door verbouwing soms geen gehoor
dan bellen

1377 of 1656
en persoonlijke boodschappen
LELIESTRAAT 6

A. G. WOLSINK
v.h. Meulenbrugge - Hengelo G. - Vordensew. 3

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 34

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'Innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in

de buurt Is.

Ze schudde grimmig het hoofd: „Hij was het. Muur het is onbe-
langrijk. Belangrijk is dat ik weet, dat jij vandaag niet /ui t doen
wat jou is opgedragen. Daarom hen ik je gevolgd. Daarom schoot
ik die ,,/warte" aan ! Ik wil het /ien gebeuren, dat je haar ophaalt.
Maar je kunt het niet."
Hij bleef haar xwijgend aankijken: „Kr /ijn twee vaten in je," dacht
hij, „een goed en een boos vat. Dat is misschien niets bijzonders,

maar het /ijn communicerende vaten. (!oed en kwaad loopt door
elkaar , het ene stuwt het andere op. Staat de druk op het goede of
op het kwade vat V je weet het nooit." l lij xei eenvoudig : „Laat
het aan mij over, Ingrid V"
„Als jij haar niet meebrengt, doe ik het !" zei /e hard.

Hij wist dat /e het meende. Ze hield nu de beide handen achter
haar rug. Het kleine damespistool V On/in, ze had er Bjela Anto-
now mee gedood. Kn Lia's evenbeeld, (.iermaine in Parijs, had /,e
er mee vcmoord. Verachtelijk draaide hij haar de rug toe. Hij hoor-
de haar adem sissen van tussen opeengeklemde tanden. Of was 't
het fluiten van een /weep V Hij voelde aan /i jn schrijnende oor.
Hekeek de bloeddruppel op /'n hand. Bliksemsnel draaide hij om
z'n lengte-as. Ze haalde opnieuw uit, bla/end tussen hagelwitte,
scherpe tanden, een fu r ieu /e kat. Terwijl hij opsprong ontrukte hij
haar de /weep. Door de kracht van die ruk wankelde /e, verloor
haar evenwicht, - hij ving haar op met één arm, liet haar luchtig
langs /ich glijden, tot /e op haar voeten stond. Hij zorgde ervoor
dat hij verder vrij van haar stond. Ze reikte met uitgespreide han-
den naar /'n hoofd: „gebaar van aanbidding, smeking V zoek het

maar u i t ' , dacht hij, „nu ineens dit", l lij schuilde /'n hoofd, l laar
ogen vlamden ! Afwisselend gedreven door het koken van het boze
vat en de d ruk naar het goede, of andersom, haatte ze en had ze
lief , verguisde en aanbad, beschermde ze / i j n leven en smeedde
plannen om hem, door Lia te belagen, het leven te vergallen tot de
dood. Ken ding stond zeker vast: als het aan haar lag zou Lia niet
leven. Toch zei hij /acht, anders dan hij vroeger zou hebben gedaan,
want zonder een zweem van dreiging: „Hoor eens Ingrid, kun je
dit nu niet eens aan mij overlaten V Is zij bij haar vrienden, de ille-
galen, nog niet genoeg gecompromitteerd door haar omgang met
mij V"
Vanwaar hij nu stond, zag hij haar auto, de zwarte Mercedes, in
een zijstraat. Zij l iet er zich heen voeren /onder verweer. Opeens
keerde ze haar gezicht naar hem toe. l Iet was /acht als een sme-
king. Ze leek ongecompliceerd, mooi en eenvoudig als een bloem
des velds. Had hij haar soms miskend V Was hij het verraderlijke
kl imaat , dat gevaar l i jk is voor het voortbestaan van bloemen der
l ie fde V

(wordt vervolgd)



VOLLEYBAL

HEREN VAN DASH I GAAN AAN KOP

De heren van Dash I spelen steeds beter in de Nevobo
kompetitie. Na een aarzelende start behaalt rnen nu de
ene overwinning na de andere in de 2e klas H.
Wilhelmina II uit Zutphen, overigens een der minder
sterke teams uit deze afdeling, kreeg van de Vordenaren
een fikse nederlaag te slikken, het werd 3—O voor Dash
die met do setstanden 15—7, 15—7 en, 15—5i duidelijk
het bewijs leverden dat zij sterker waren.

Dash I heeft zich hierdoor in de kopgroep kunnen nes-
telen, waar momenteel drie teams de leiding hebben met
elk 10 punten uit 6 wedstrijden.
De dames van Dash I doen het ook uitstekend in de 2e
klas en zij zijn met hun tweede plaats op de ranglijst
praktisch de enigste club die de positie van leider Set
Up IV nog kunnen bedreigen.

In de wedstrijd tegen Bruvoc II uit Brummen gingen
de puntjes ook mee naar Vorden door een 3—l eindstand.
Een trage start van Dash bezorgde hen eerst een 11—15
achterstand, maar in de volgende sets werd Bruvoc
geen enkele kans meer gegeven 15—2, 15—5 en l.r> 7.
Dash II dames dat in dezelfde klasse speelt, kreeg het
te kwaad in de ontmoeting tegen Wilhelmina IV uit
Zutphen. De Vordense reserves boden weinig tegenstand
• •n met resp. 15 O, 15 l', en 15 5 sneu volde men.

BILJARTEN
W. BESKERS UIT ZUTl'IIEN WERD IN VORDEN
BILJ ARTKAMl'IOEN

De persoonlijke biljartkampioenschappen 4e klas van het
distrikt Zutphen & Omstreken, welke afgelopen week
in het clubcafé van de Vordense biljartvereniging KOT
werden gehouden, zijn ten einde.

Tot aan de laatste partij bleef het een spannend toernooi.
De laatste partij die gespeeld werd tussen W. Beskers
van de Pelikaan uit Zutphen en J. Stapper van KOT uit
Vorden, moest de beslissing brengen. Op dat moment
hadden W. Straatman (Carambole Zutphen) en M. J.
Zeegers (de Kroon Zutphen) beiden reeds 8 punten. Zij
waren echter uitgespeeld.

l'.eskers had aan een onbeslist voldoende om de titel in
do wacht to slepen, zou Stapper evenwel winnen, dan zou
Straatmans kampioen zijn dankzij een hoger gemiddelde.
De Vordenaar Stapper speelde in deze laatste partij met
inzet van al zijn krachten. Het mocht echter niet baten
want toen Beskers de vereiste 75 caramboles bijeen had
bleef Stapper staan op 58.
Na afloop reikte de heer W. Pardijs de namens KOT
beschikbaar gestelde prijzen uit.

De tweede voorzitter van het distrikt Zutphen, de heer
H. Jebbink, dankte de biljartvereniging KOT voor het
beschikbaar stellen van het materiaal, terwijl de heer
A. Boers die de leiding had tijdens dit toernooi, even-
eens dank werd gebracht. De heer A. Mey bracht hierna
de dank van de spelers over.

ItlUARTEN DE IJSSELKRING

In de A-klasse van de onderlinge biljartbond de IJssel-
kring speelde Kranenburg I een spannende wedstrijd te.
gen De Engel I uit Steenderen, het werd 5—-4 voor de
Kranenburgers t.w. H. Rutgers 70—J. Harmsen 25; Th.
Schoenaker 79—H. Kutten 82; H. Seuters 70—H. van
Lit 70; J. Schoenaker 130—H. Kutten 147.

In klasse B won Kranenburg II overtuigend met 2—7
van Olburgen II t.w. J. van Weelden 41—Takkenkamp
5-3; H. van Halen 52—J. Besseling 29; H. Abbink 40—
J. Boerkamp 42; Th. Giesen 31—J. Boerkamp 40.

De Zon I verloor met gering verschil van Beuseker I
nl. 4—5. H. Wonnink 54—W. Beuseker 55; H. Smits 33

H. Harmsen 44; H. Takkenkamp 59—H. Steintjes 30;
G. ter Bogt 58—H. Harmsen 31.

In klasse C werd de derby tussen de Zon II en Kranen-
burg III met benauwde cijfers 5—4 door de Zon-reser-
ves gewonnen!. W. Wonnink 48—H. Besselink 30; G.
Bruggink 36—J. Besselink 40; W. Beijenhof 18—C.
Koers 40; W. Booltink 62—H. Sessink 23.

ZATERDAGVOETBAL
RATTI I — AZSV V 2—O

Ratti I afdeling zaterdag heeft jl. zaterdag een fraaie
overwinning behaald op het Aaltense AZSV V.

Ratti startte met een serie goede aanvallen op het Aal-
tense doel en bleek, zeker in de eerste helft, een ruim
overwicht te hebben op de tegenpartij. Na tien minuten
ontsnapte het AZSV-doel op het nipperje aan een doel-
punt toen v. d. Linden uit een goed aangegeven voorzet
van rechts tegen de paal kopte. Even later opende Ratti
de score door Reindsen; een indirekte vrije schop werd
listig door Tenten naar Reindsen geplaatst die handig
langs het bekende muurtje van spelers hoog in het doel
schoot l—0. Aalten reageerde met felle tegenaanvallen
waarbij de Ratti verdediging echter goed ingreep.

Na de hervatting was Reindsen in de voorhoede door
H. Dijkman vervangen. Ratti werd in het eerste kwar-
tier sterk in de verdediging gedrongen en de gasten
probeerden met man en maoht tot de gelijkmaker te
komen. Hoewel AZSV in de tweede helft hun aanvallen
goed opzetten, bleek de Rattidefensie een onneembare
vesting waarbij Van Bommel c.s. steeds weer voor de
nodige opluchting zorgden. Ratti kon na verloop van
tijd het spel naar het middenveld verplaatsen en van
hieruit werden de aanvallen opgezet die veel gevaarlij-
ker bleken dan die der gasten. Een vrije schop van
Geurts kon ternauwernood dooi- de Aaltense doelman
over de lat worden gestompt. Vijf minuten voor tijd
stelde Ratti de zege veilig. Linksbuiten J. Dijkman
had zich op links vrij weten te maken en met zijn te-
genstander dicht op de hielen schoot hij in moeilijke po-
si t i o handig langs de uitvallende doelman in de rechter-
benedenhoek 2—0.

VOETBALPROGRAMMA

Voetbalprogramma s.v. Ratti voor a.s. zaterdag: Ratti
I L AZSV VI. Voor zondag a.s.: SVBV I—Ratti I; Rat-
ti II—Steenderen III.

Het voetbalprogramma ziet er voor Vorden voor het a.s.
weekend als volgt uit: Halle I—Vorden I; Vorden III—
Zutphania IV; Hoven VI—Vorden IV; Juventus V—
Vorden V; Vorden VII—Hercules II; Vorden B2—AZC
B3; Vorden Cl—Almen Cl.

GEVRAAGD:

chauffeur bezorger
pompbediende
en pompbediende
voor de avonduren eventueel gepen-
sioneerd.

G.WeulenKranenbarg
VORDEN

Vordense
Winkeliersvereniging

DINSDAG 10 DECEMBER A.S.

Kontaktauond
IN HOTEL ,DE KONIJNENBULT'
AANVANG 8 UUR

Gemeente Vorden

Wet Ruimtelijke Ordening
,. . . - «,,:- .. •".£ . , - " . . ,

Burgemeester en, Wethoudi-r . s van Vorden brengen
Ier openbare kennis, dat zij voornemens zijn, in
afwijking van het geldende bestemmingsplan, aan
de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te Doe-
tinchem, Terborgseweg 63, met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vergunning te; verlenen tot het bouwen van een
l i j d e l i j k pompgebouw, op het terrein gelegen aan
de Reeoordweg, kadastraal bekend gemeente Vor-
den, .sicilie B, nr. 1131.
Tot 20 december 1968 bestaat voor een ieder de
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijke be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen..
Tot deze datum liggen de op deze zaak bel rekking
hebbende s tukken ter gemeenteserrehir i r ter in-

Vorden, f> december 1968

burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Demonstratie
wagen

Honda 1968
5000 km gelopen, klein, zuinig, pittig

wagentje met volle fabrieksgarantie

uiterste prijs
f 3750,-

Kuypers
Telefoon 1393

Vogelliefhebbers
Op donderdag IJ ) december a.s. orga-
niseert de vogelvercnigin£ ,()ns Ge-
noegen' een

M
voorlichtinqfavond
op liet gebied van tropen, exoten,
grote en kleine parkieten in zaal
lïoersma onder lej^Cg van de heer
Oomkos uit Baren'

arki'-ti

f
VRIJE TOEGANG

A A N V A N G X l ' I H i

tèlevisiehondie

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Attentie!
MAAK SINT NICOLAASAVOND GEZELLIG
MET EEN

vers haantje
van uw poelier!
*

Deze week

dubbele hoefijzerzegels
Geen l maar 8 /.egels voor l gulden.

Vrijdags op de markt aanwezig en
elke dag vers aan huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg l _ Telefoon 1283

Zeer getroffen door het me-
deleven van velen bij het
plotselinge verlies van ons
zoontje

JAN

betuigen wij onze welge-
meende dank.

Fam. Ham i

Vorden, december 19f!s
Schoolstraat 6

Te koop: /eer goed onder-
houden Opd 1700.
H. Sessink D 130, Kranen-

Vorden

OLIETANKEN
1800 litor ƒ 125,—

Keune, N i jverheidsweg

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEREN
voor het mesthok.

liOEKS
vee- en vajkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

1<'OTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

GEBR. WILLEM8
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

GROOT JEBBINK
Stariingstraat 9

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorten., vanaf ƒ 20,-

Doe-het-zelf -centrum
Harmsen

GASKACHELS
met gas ƒ 65,—

Kcune Nijverheidsweg

HET SCHOENENHMS
Fa Jansen . Dorpss t raa t

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. en/.

Doe-het-zeU centrum
Harmsen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWTELBEDRIJF
TRAOTER

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
634% RENTE

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Ie blik appelmoes 82 et 10 procent
Elk 2e blik 48 et 10 procent

l öO gram pnlinguorst ................................................. 7!) et

150 gram nierkaus ...................................................... 7!) H

(> pak Spar margarine ................................................ £3!) H — 10%

Ie blik soepballen 65 et 10 procent

Elk 2e blik 33 et 10 procent

7 Spar repen nu 80 cl — 10%

3 stukken sinac en smul f»{) et — 10%

l blik haring in tomatensaiis 8!) et — 10%

l kilo spruiten 98 cent

<*>DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt

41 — Telefoon 1281

SPARFN VOOR UW EIGEN HUIG via
de RiJKS-POCTSPAARBANK, safe en
5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypf , van de to
stici i i , in uw woning. Ook
bij overname v.-oningweiwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

DONDERDAG

F U N K ROOKWORST 250 gram

H A M B U R G E R S :? stuks

VRIJDAG KN /ATERDAG

RUNDERLAPPEN f>00 «ram

VERSE WORST 500 gram

GELDERSE SC'II IJVEN 3 stuks

VOOR DE BOTERHAM

PEKELVLEES 150 gram

HOERENMETWORST 150 gram

GEBRADEN GEHAKT 150 gram

BOTERHAMWORST 200 gram

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

100
99

250
250

99

87
83
69
60

HOEFIJZER B. G. ULOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

van waardebonnen der Sint
Nicolaasaktie vindt plaats
op vrijdag 13 dec. 1968 v.a.
19.30 uur in het Nutsgeb.

Vergeet deze datum niet!

Het wordt

alweer koud...

dus kerst- en nieuwjaarstijd!
Tijd van visite- en verlovings-
kaartjes. Bestel ze nu.

Drukkerij Weevers - Tel. 1404
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