
Donderdag 4 januari 1968
We jaargang no. 41

Uitgave drukkery 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

ÜJKerkdiensten

ZONDAG 7 JANUARI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge bevestiging van

ambtsdragers

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. J. Bouwhuis uit Harderwijk

voorbereiding H. Avondmaal
15.00 uur ds. H. J. Bouwhuis uit Harderwijk

K.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 (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WUKVERPLEEGSTERS
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. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Berend Johan, zoon van J. Kolkman en B.
Dunsbergen; Gerrit Hendrik, zoon van H. J. Wenneker
en D. J. Vreeman; Henricus Antonius Maria, dochter
van G. A. J. Hakvoort en M. A. J. Aarnink; Hendrik
Johan, zoon van W. J. Sarink en G. A. van Til; Hendrika
Willemina, dochter van H. W. Slöetjes en A. Menkveld.
Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: C. G. Wissels en T. Banga; J. H. Zwiekhorst
en A. A. M. Besselink; H. H. Lichtenberg en C. W.
Vreman; P. de Vries en G. W. Bijenhof.
Overleden: Petronella Ledeboer, 68 jaar, ongehuwd; Gijs-
bert Weekhout, 90 jaar, weduwnaar van H. Verbeek.

BENOEMD
Naar wij vernemen is de heer A. J. Stoltenborg, klerk
ter gemeenlesekretarie ahier, inganade l februari 1968
benoemd tot 'administrateur van de lagere technische
school te Zutphen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

Vanaf 5 januari 1968
IS ONZE KAS NAAST DE
GEWONE UREN OOK OP

vrijdagavond
VAN HALF ZEVEN TOT ACHT
UUR GEOPEND

De 600.000ste Empo fiets is een feit!
Nog juist voor het einde van het jaar 1967 kon men bij
de Empo rijwielfabriek in Vorden de vlag uitsteken in
verband met het bereiken van een nieuwe mijlpaal.
Nadat in 1963 de 500.000ste fiets gereed kwam, kon de
direkteur, de heer H. L. Emsbroek tijdens een speciale
bijeenkomst van het voltallige personeel, bekendmaken
dat de 600.000ste Empo fiets gefabriceerd werd.
De direk'tie stelde deze fiets (een Empo Sport Superbe
dames ter waarde van ƒ 260,—) spontaan beschikbaar

voor een verloting onder het personeel.
Mevrouw Tiemessen was glad beduusd toen de heer
Emsbroek na trekking bekend maakte dat zij de geluk-
kige winnares was geworden.
Gezien de vergaande mechanisatie en modernisering van
de Empo fabrieken is te verwachten, dat de volgende
100.000 fietsen in een nog korter tijdsbestek gereed zul-
len komen en de direktie wekte een* ieder op, zijn schou-
ders te zetten onder deze taak.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

INGEBRUIKNEMING NIEUW JEUGDGEBOUW
Voor kerkeraad, kommissie van beheer en gemeenteleden
van de Gereformeerde Kerk alhier was het nieuwjaars-
morgen een blij ogenblik toen na de morgendienst alle
aanwezigen zich begaven naar het pas gebouwde jeugd-
-gebouw achter de kerk.
Onder het gebruik van een kopje koffie met trakatie
nam de soriba van de Kerk, de heer H. J. Berenpas, het
woord waarin hij allen die aan deze vlotte bouw hadden
medegewerkt een woord van warme dank toebracht
voor deze prestatie. Spreker wenste ds. Van Belzen geluk
met deze nieuwe aanwinst nu er voor catechisanten ea
jeugdvergaderingen en ook gemeenteavonden een be-
hoorlijke ruimte beschikbaar is gekomen. De heer Be-
renpas sprak de wens uit dat in dit nieuwe gebouw nog
veel vergaderingen mochten worden gehouden in het be-
lang van Kerk en jeugd.
Ds. Van Belzen dankte voor de tot hem gesproken woor-
den als predikant gericht en sprak er zijn grote vreugde
over uit met deze ingebruikneming van dit fraaie ge-
bouw.
De heer W. A. Kok, ouderling van de Kerk dankte het
gemeentebestuur voor de bijzondere medewerking aan de
totstandkoming van dit gebouw.
Namens de gemeenteleden sprak de heer A. J. Lense-
link woorden van dank tot predikant en Kerkeraad waar-
in de liefde van de leden der Kerk tot uitdrukking kwam
waardoor met gezamenlijke inspanning de kosten geheel
vrijwillig bij elkaar waren gebracht. Zelfs de koffie
werd gratis door een van de leden der Kerk beschikbaar
gesteld.

Agenda
5 januari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel
6 januari Idem aan 5 januari
6 januari Balavond ^B- grote verloting van

de voetbal^K Vorden in café-rest.
,,'t Wapen van Vorden"

8 januari Receptie en ontmoetingsavond ter
gelegenheid van het 150-jarig be-
staan van het Nutsdepartement
Vorden in het Nutsgebouw

10 januari Voorlichtingsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

11 januari Soos-avond buurtver. Julianalaan
in café Bloemendaal

13 januari Prinsenbal carnavalsver, „de Deur-
dreajers" in zaal Schoenaker

18 januari Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

20 januari Toneelavond Lekton in het Nut
14 februari Jaarvergadering Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

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

„ARBEID ADELT"
Sinds 23 december jl. is de Gereformeerde Kerk te Vor-
den een eigen verenigingsgebouw met een oppervlakte
van 100 vierkante meter rijk. In augustus lag achter de
kerk nog een braakliggend stuk grond. Nu, vier maan-
den later, werd het gekoesterde verlangen van de ge-
meenteleden, het nieuwe gebouw met de kerstdagen in
gebruik te kunnen nemen, bewaarheid.
De benodigde gelden voor de bouw zijn d.m.v. akties
en toezeggingen van de leden van deze Kerk bijeenge-
bracht. Proficiat. Denkend aan het gezegde: „Eendracht
maakt macht" hebben, velen, waaronder ook enkele
jeugdleden, letterlijk hun krachten geheel belangeloos
gegeven aan het voorbereidend-, grond, en schilderswerk
de interieurverzorging etc., een kompliment waardig. Er
moet nog wel het een en ander aan het gebouw worden
afgewerkt, maar als het binnenkort geheel klaar zal
zijn, zal voor deze arbeiders van het eerste uur hun loon
niet bestaan uit het zoal geroemde slijk der aarde, maar
uit een grote waardering en dankbaarhed van de ge-
meenteleden der Kerk en een grote voldoening voor zich-
zelf en dat is toch eigenlijk onbetaalbaar.

SUKSESSEN VAN PKV-LEDEN
Op de landelijke tentoonstelling te Apeldoorn behaalden
leden van de PKV te Vorden de navolgende suksessen.

H. Spijkerman met Belg Haasramjong GG met voedster
jong 2 ZG + 3 GG; H. Doornink met Patrijs Leghorn
Hanen Jong l maal ZZG + 2 maal ZG + 3 GG, Hen-
nenjong l maal ZZG + 2 maal ZG + 2 maal GG, tevens
fraaiste Leghorn Haan en ook wist H. Doornink met zijn
inzending Postduiven op de clubtentoonstelling van de
PV Pax te Zutphen niet minder dan 7 ereprijzen in de
wacht te slepen.
Dit mag voor de Vordense fokkers een goed resultaat
genoemd worden.

UITSLAG GEM
OPENINGSACTIE

De heer Boenink uit Baak werd winnaar
De landbouwer W. Boendnk, Toverstraat l te Baak heeft
de eerste prijs, zijnde een Philips kleurentelevisie ter
waarde van ƒ 2950,— gewonnen.
Zoals men weet opende de Gems Metaalwerken N.V.
(fa G. Emsbroek & Zn te Vorden) op 18 november jl.
een igroot winkelpand in het centrum van het dorp, bij
welke gelegenheid de openingsaktie met in totaal 22
prijzen van start ging. Daar een loterij buiten de termen
van de wet valt, werd aan de aktie een slagzinwedstrijd
verbonden. De jury, bestaande uit de heren mr J. Rom-
bach te Vorden, mr H. Wijnschenk Bom te Zutpheni en
de heer M. C. de Wilde, reklame-adviseur te Zelhem,
deed donderdagmiddag 28 december jl. uitspraak. De
prijswinnaars in de vier rubrieken nl. A (aankoop
ƒ 25,—) AB (50 zegels, dus bij aankoop van ƒ 50,—)
ABC 75 zegels en ABCD bij aankoop van ƒ 100,— wor-
den hieronder vermeld. De Ie prijs viel op no. 2718. De
familie Boenink kon het strookje tonen, waarop dit
nummer voorkwam.

De heer en mevrouw W. Boenink-Borgmans hebben op
oudejaarsdag de hoofdprijs ten huize van de direkteur,
de heer J. W. Emsbroek, in ontvangst genomen (zie
foto). Mevrouw Boenink, die de winnende slagzin had
gemaakt, kreeg bovendien van de heer Emsbroek een
boeket bloemen aangeboden. Bij koffie en gebak ver-
telde de heer Boenink, dat hij al jaren klant is bij de
fa Emsbroek. Jaren geleden, namelijk in 1955, had hij
voor het eerst in zijn leven televisie gezien: „en wel in
hetzelfde huis waar we nou zitten! Ja, meneer Emsbroek,
we hebben toen elektrisch licht gekregen. Dat hebt u
aangelegd. En toen ik later kwam om te betalen, zag ik
voor het eerst televisie in zwart-wit. En nu zie ik voor
het eerst in mijn leven kleurentelevisie. Ook bij de fa
Emsbroek".
Het prachtige toestel werd gisteren bij de familie Boe-
nink-Borgmans op de „Leenhorst" bezorgd. „Het eerste
kleurer>>programma dat gezien werd, was de Lucie Ball
Show, en de ontvangst was prima" zei mevrouw Boe-
nink ons per telefoon.

De slagzin, welke naar het bindend oordeel van de jury
de beste was in de categorie ABCD (aankoop ƒ 100,—
en dus 100 zegels) luidde als volgt: „Elke jager, groot
of klein, vindt bij de Gems z'n jachtterrein".

De overige prijswinnaars waren:

No. 3290 de heer London te Vorden 2e prijs ABCD
diepvrieskist Esta (ƒ 938,—)

2105 Eigenaar van dit nummer meldde zich nog niet
en is dus nog onbekend. 3e prijs ABCD (ver-
warmingsdeken Erres waarde ƒ 69,50).

2447 Mevrouw H. Kreunen, Nieuwstad 22, Vorden
Ie prijs rubriek ABC volautomatische wasma-
chine A.E.G. ƒ 998,—.

2997 M. Kuitert, Van Gelreweg 25 2e prijs rubriek
ABC koelkast BBC ƒ 398,—.

2337 H. Bijzitter, Almenseweg 22, Vorden gramo-
foon Philips ƒ 229,—.

3256 A. de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden bakoven
Meyer ƒ 69,50.

3725 J. M. v. d. Wal, Dorpsstraat, Vorden draag-
bare televisie Philips ƒ 649,—.

2831 Mevrouw A. Polman-Klein Selle, Dorpsstraat,
Vorden radio portable Philips ƒ 299,—.

2884 J. van Dijk, Julianalaan, Vorden koffiezetappa-
raat Daalderop ƒ 74,50.

2104 Eigenaar van dit nummer meldde zich nog niet
handhaardroger Philips ƒ 39,95.

2308 Eigenaar bij G>ems nog niet bekend. Personen-
weegschaal Tornado ƒ 24,95.

1100 G. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Vorden gasfor.
nuis Atag ƒ 508,—.

3964 H. v. Dorsten, Zutphenseweg 69, Vorden gra-
mofoon Philips ƒ 179,—.

1671 H. J. Koning, Stationsweg 13, Vorden aardap-
pelschrapmachine Tornado ƒ99,50.

2317 A. J. Wullink, B. v. Hackfortweg 75, Vorden
strijkplank Brabantia ƒ 43,50.

3913 De eigenaar van dit nummer is bij Gems niet
bekend boormachineset Skil ƒ 95,—.

2626 D. Zwaagstra, Schutterstraat D 167-b, Vorden
draagbare radio Philips ƒ 79,50.

3772 Eigenaar van dit nummer bij Gems niet be-
kend handmixer Inventum ƒ 53,50.

1871 J. Harmsen, E 48 a, Hengelo Gld. gereedschap-
kist ƒ 40,—.

1193 G. J. Eskes, Ruurloseweg 2, Vorden broodroos-
ter Esge ƒ 39,50.

1989 I. Bezemer, Zutphenseweg 22, Vorden pedaal-
emmer ƒ 26,75.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Haché vlees 300 gram 138
Varkenslever soo gram 178

m. klein beentje 500 gram IwO

Runderlappen soo gram
Malse riblappen soo gram

Bij aankoop van f 5,- aan vlees

WOrSt 500 gram geen f2,25 maar 98

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

Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
Bij uw runderlappen

Panklare rode kool soo gram 19
Jonathan 2 kilo 69
Navel sinaasappelen 10 voorl .39
Bananen per kilo 75

Kilo uien + kilo winterpeen samen 69 cent

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
Gekookte Gelderse aan stuk 74 cent
Leverkaas 150 gram 74 cent
Ham 150 gram 98 cent

Bij elke 200 gram vleeswaren
l groot tablet chocolade voor 98 cent

4 pakjes
volledig gevitamineerde

margarine
slechts 99

Extra koopje!

3 pak suiker-
of nootkransen

slechts

Pak mee dit voordeel!
Chocolademelk literflessen 98
Appelsap 2 flessen voor 98
Raak sinas
vruchtenlimonade, literfles 79
Ananas 2 blikjes 98
Aardbeien literblik 139

Bij elke kilo suiker

2 pak a 250 gram suikerkransjes
voordelig en lekker koekje! 98

Chocolaadjes 200 gram 98
Bonbons 200 gram 98
Drop 10 rolletjes voor 79

98
69
89

Appelmoes 2 blikken 109
Sperciebonen 2 blik 129
Bruine bonen 2 potten
Augurken jampot
Pindakaas per pot

Diverse smaken jams
per pot 79

Knakworst jampot 98
Soepballen 2 blikjes 98
Nestlé slagroom per blik 98
Chocoladehagel kilo 295
Kroepoek 2 zakken 98

Karnemelkzeep 3 stukjes
Bloemenzeep 3 stukjes
Closetpapier 8 rol

98
98
79

Zolang de voorraad strekt!
Bij elke fles cultura wijn

Een grote Groninger koek a f 1,18



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van een zoon en broertje

GEBRIT HENDRIK
(GERRIT)

H. J. Wenneker
D. J. Wenneker.

Vreeman
John

Vorden, 28 december 1967
De Steege 11

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het me-
deleven, ons betoond bij de
ziekte eni het overlijden van
onze vader en grootvader

H. A. GREUTINK

Uit aller naam:
Fam. Bloemendaal

Wichmond, januari 1968
Hackfortenveg 25

FAM. VISSER
EN SCHOENMAKERIJ

wensen allen een
voorspoedig 1968

Loonbedrijf A. BEEFTINK
en personeel

wensen u allen een
voorspoedig 1968

A. BRUGGEMAN
Handel in pluimvee en wild
en tamme konijnen
Telefoon 1316, Vorden

wenst allen een
(gelukkig nieuwjaar

Gevonden: Regenkleding
(broek en cape). Af te halen
A. Hoebink, Eikenlaan

Te huur gevraagd:Een wei-
land. Wil wel een hoge huur
betalen. Inlichtingen bureau
Contact

Gevonden: Een portemon-
naie met ƒ 7,50 inhoud op de
Zutphenseweg.
Inlichtingen Almenseweg 52

Meisje 15 jaar zoekt werk
voor de zaterdag. Brieven
onder no. 40-1 bur. Contact

Gevraagd: Net meisje voor
enkele halve dagen per
week door mevrouw Bakker
Zutphenseweig 44 a

STEEDS VOORDELIGER
Natte en droge bierbostel -
voordeliger dan meel. Natte
aardappel vezels (proef-
vracht è. plm. ƒ 150,—)
vraagt brochure. Prima
weidehooi, graszaadhooi in
diverse prijsklassen. Prima
stro uit Ned., Duitsl., België
Luxemburg en Frankrijk.
TJ bespaart veel geld als u
zaken doet met:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
(4 lijnen)
Vert.: Zoerink - Vorden
tel. 05752-6813

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbaro
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Te koop: 8 roodbonte nieuw-
melkte koeien 20-26 liter
melk per dag.
Veehandel Vlogman

Te koop: Best roodbont
vaarskalf en beste dekrijpe
premieberen V. Huko en
Sultan. Gezondheidscertifi-
caat aanwezig.
A. J. Oltvoort, Wildenborch
telefoon 6674

Te koop: Toom biggen.
A. J. Wenitink „Bergkappe"

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenrepa-
ratie. Profiteert van deze
unieke aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holt er-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Baröhem: Me j. Dijkman
Lochemseweg 52 a

PETROLETTM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

X
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CHARLES M. NEWSTEAD

INGE GARSSEN

hopen 12 januari 1968 om 14.45 uur in het
huwelijk te treden in het stadhuis te Eind-
hoven.

Schenectady U.S.A.
Eindhoven
januari 1968

Toekomstig adres: 14 b Sandfield Road
Headington Oxford England.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur Le Sage
Ten Broeklaan 43, Eindhoven.

Sir Edwin-mannen mode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Heden overleed, nog vrij plotseling, onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

in de leeftijd van 90 jaar.

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en
achter achterkleinkind

Vorden, 28 december 1967
Wachtpost 21

De begrafenis heeft plaats gehad op zaterdag 30
december 1967 op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gemeente Vorden
Op de afdeling Algemene Zaken en
Bevolking van de gemeentesecretarie
wordt een

tijdelijk ambtenaar
gevraagd.

U.L.O. diploma vereist.
Salaris nader overeen te komen.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen
van dit blad in te dienen bij de Burgemeester van
Vorden.

Buitengewone ledenvergadering
voetbalvereniging Vorden

OP VRIJDAG 5 JANUARI A.S. IN
CAFÉ-RESTAURANT
„'T WAPEN VAN VORDEN"
(F. P. Smit) 'S AVONDS 8 UUR

Opkomst der leden dringend gewenst
i.v.in. de kleedkamer

Gemeente Vorden
Op de afdeling Financiën, Onderwijs
en Personeelszaken ter secretarie is
plaats voor een ambtenaar al naar
gelang van ervaring en opleiding in
de rang van:

Klerk, klerk A
of adjunct-commies
Vereisten
voor de lagere rangen:

M.U.L.O. diploma, ervaring met fi-
nanciële werkzaamheden (bij voor-
keur op een igemeenlte-secretarie);
tot aanbevelng strekt studie voor
diploma G.A. I.

voor adjunct-commies:
het diploma G.A. I.

Salarisgrenzen per l juli 1967:

ƒ 501,—
ƒ 621,—
ƒ 732,—

Klerk
Klerk A
Adjunct-commies

— ƒ 678,
— ƒ 786,
— ƒ 894,

Aanstelling boven minimum is mogelijk.

Verplaatsingskostenbesluit, studie-
kostenregeling en spaarregeling van
toepassing.
Voor gehuwden is thans een woning
beschikbaar.

Sollicitaties binnen 10 dagen in te dienen bij de
burgemeester.

w mi? @®ü <§> VOOR
UW OLIEHAARD

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Elektrische dekens
VANAF ƒ 69,—

2-persoons regelbaar vanaf ƒ 89,—

Fa J. J. Slager
Burg. Galléestraat _ Vorden

De Vordense
'Coop. Zuivelfabriek

VRAAGT:

,a. kantoorbediende
(vr. of mnl.)

Mulo-diploma en bekendheid met
typen strektt tot aanbeveling.

Sollicitaties vóór 10 januari ten
kantore der fabriek.

b. tijdelijk
een paar jonge krachten
voor de afdeling kaasmakerij.

Gedacht wordt hierbij aan een paar
jongelui die binnen niet te lange tijd
in militaire dienst moeten en momen-
teel geen werk hebben.

Aanbiedingen zo spoedig mogelijk ten
kantore der fabriek.

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

17O
198
150
198

Vrijdag en zaterdag!

500 GRAM

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Rundvlees ™. «»*» vanaf 248
Doorregen varkensrollade

500 GRy

Zuurkool w» GRAM +
Een rookworst ™ «RA» samen 100
|3IC 100 GRAM O O

Boterhamworst ™ <•,**» 30
Heerlijke koffie «. «-A- 125
Margarine *™ 84

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Maar met Total
toch het zuinig!

TANK

rijdt u
it!
HET BIJ

NIEUWSTAD —

(rojjlkl

Barink
VORDEN

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

VORDEN

Telefoon 05752 - 1519

VRAAGT MET SPOED:

1. Leerling kok
of iemand die hiervoor opgeleid wil
worden.

2. Een kok
KERKSTRAAT 3 ,- VORDEN

BEZOEKT BINNENKORT DE EERSTE

modelwoning
(MET CENTRALE VERWARMING)

OP HET KERSPEL (PLAN BOONK)

*
INGERICHT DOOR

WONINGINRICHTING

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

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Zorg met vorst goed voor dieren!

Kammenfabriek Nieuwveld N.V.
Industrieweg 4 _ Vorden - Telefoon 05752 -1733

GEVRAAGD:

ongeschoold personeel
voor afdeling aluminiumbewerking.
Geen vakkennis vereist.

Aanmelding dagelijks aan de fabriek

Kleedkamer-aktie
voetbalvereniging Vorden

6 JANUARI

Dansavond
IN DE ZAAL VAN CAFÊ-RESTAURANT
„'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. Smit)

Met verloting
Empo-rijwiel

MUZIEK: „DE WOODPECKERS"

Toegangsprijs ƒ 2,50 p.p.

Heit akttekomité
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Uitslag
Gems openingsactie

1ste prijs

kleurentelevisie
no 2718

Hieronder volgt de volledige lijst:

RUBRIEK ABCD

1. KLEURENTELEVISIE ONTVANGER „Philips" geschikt voor de ontvangst van de Neder-
landse en Duitse kleuren- en zwart-wit televisie-uitzendingen. Ter waarde van ƒ 2950,—

2. DIEPVRIESKIST „ESTA" inhoud 420 liter met snelvriesschakelaar en handige opberg-

mandjes. Ter waarde van f 938,—

3. VERWARMINGSDEKEN „ERRES" waarde f 69,50

RUBRIEK ABC 9

1. VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE „A.E.G." Lavamat Princess f 998,—

2. KOELKAST „B.B.C." tafelmodel inhoud 155 liter f 398,—

3. GRAMOFOON „PHILIPS" in notenhouten koffer met grote luidspreker ƒ 229,—

4. BAKOVEN elektrisch „MEYER" met onder- en bovenwarmte ƒ 69,50 ^p

RUBRIEK AB

1. DRAAGBARE TELEVISIE „PHILIPS" met 28 cm beeldbuis geschikt voor de ontvangst van
alle Nederlandse en Duitse stations f 649,—

2. RADIO PORTABLE „PHILIPS" met F.M. band, lange-, midden- en kortegolf ƒ 299 —

3. KOFFIEZETAPPARAAT „DAALDEROP" voor automatisch koffiezetten ƒ 74,50

4. HANDHAARDROGER „PHILIPS" met drooghoes en knikvrije slang ƒ 39,95

5. PERSONENWEEGSCHAAL „TOMADO" ƒ 24,95

RUBRIEK A

2718

3290
2105

2447
2997
2337
3256

3725
2831
2884
2104
2308

1. GASFORNUIS „ATAG" met ruit, ovenverlichting, thermostaat, lade en centraal aansteek-
inrichting tevens voorzien van afdekplaat en braadslede ƒ 508,— 11UU

2. GRAMOFOON „PHILIPS" voor net- en batterijvoeding. Zeer aparte vormgeving ƒ 179,— 3964

3. AARDAPPELSCHRAPMACHINE „TOMADO" voor 2 kg aardappelen of worteltjes ƒ 99,50 1671

4. BOORMACHINESET „SKIL" met boormachine 8 mm inclusief poets-, schuur-, polijstonder-
delen enz. in sterke koffer ƒ 95,— 3913

5. DRAAGBARE RADIO „PHILIPS" in kunstlederen tas met draagriem ƒ 79,50 2626

6. HANDMIXER „INVENTUM" 3 mix f 53,50 3772

7. STRIJKPLANK „BRABANTIA" op hoogte verstelbaar ƒ 43,50 2317

8. GEREEDSCHAPKIST gevuld met handig huishoudgereedschap ƒ 40,— 1871

9. BROODROOSTER automatisch „ESGE" f 39,95 1193

10. PEDAALEMMER roestvrij staal ƒ 26,75 1989

DE WINNAARS KUNNEN HUN PRIJS IN ONZE WINKEL AFHALEN.
ECHTER ALLEEN TEGEN OVERLEG VAN DE GENUMMERDE
KONTROLESTROOK.

De prijzen dienen voor 1 (één) februari 1968 afgehaald te worden.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN - LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN - GLAS - AARDEWERK -
PORSELEIN - ELEKTRISCHE APPARATEN - VERLICHTING - TELEVISIE - RADIO - GEREED-
SCHAP - IJZERWAREN - LAND- EN TUINBOUW - GASAPPARATEN - SANITAIR - KEUKENS

EN S H E L L B U T A G A S

GEMS VORDEN
^ ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

Bent u de gelukkige bezitter

van een nieuwe woning

Ot wenst u uw interieur te vernieuwen?

Kom dan eens vrijblijvend

bij ons een kijkje nemen!

*• Grote voorraad

* 1 00 procent service

-Ar Voordelige prijzen

* Prima kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

500 gram marie biscuits 99 et -10 proc.
250 gram dropnikkies 89 et — 10%
l blik groentesoep van 108 et voor 89 et — 10%
l pot Spar jam van 126 et voor 98 et — 10%
3 grote pullen bier 100 et
l zak kantkoek nu 45 et

100 gram tam 59 cent
l cup smeerkaas van 62 et voor 51 et
20% zegelkorting op elk pak Spar rijst ! ! !

20 proceifc zegelkorting
op elk pak spar margarine
l fles Curec vruchtenwijn van 365 et voor 249 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEBKALVEKEN
voor het mesthok.

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

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken è ƒ 1000,—.
6i/2% RENTE

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5. tel. 1567
Vorden

Fok met de ECHTE ...enKalverblok

WESSANEN Qt WORMERVEER

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

Ook in het nieuwe jaar is ons devies:
Adverteren betekent verkopen!
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TOUWTREKKEN
MEDLER TOUWTREKKERS VOETBALDEN TEGEN
TTV HEURE
Op het sportterrein van Ratti speelden de touwtrekkers
van 't Medler en Keure uit Borculo een pittig partijtje
voetbal tegen elkaar.
In de eerste helft toen de Vordenaren de wind tegen had-
den, ontketenden de gasten een offensief dat na een
kwartier resulteerde in een fraai doelpunt. Lanksbinnen
G. Geltink stormde na een doorbraak naar voren en wist
doelman J. Roeterdink, die uit zijn heiligdom kwam,
met een mooie boogbal te passeren O—1. 't Medler liet
de moed niet zakken en goed doorzetten van J. Knoef
bracht na een half uur de gelijkmaker l—1. De Vor-
dense touwtrekkers bleken hun kruit nog lang niet ver-
schoten te hebben. Rechtshalf H. Nijenhuis, die overi-
gens een uitstekende kracht was, wist nog voor het
rustsignaal van de goedleidende Th. Eckhardt, met een
subliem doelpunt 't Medler de leiding te geven 2—1.
Na de thee konden de Borculoërs het nogal „hoge" tem-
po niet bijhouden en moesten geregeld het initiatief aan
de thuisclub laten.. De snelle G. Kamperman, die op de

rechtsbinnenplaats opereerde, stelde de zege voor de
Vordense touwtrekkers veilig met een strak schot vanaf
de rechtervleugel 3—1.

BILJARTEN
WISSELENDE SUKSESSEN VOOR
VORDENSE BILJARTERS
In de klasse C I van het biljartdistrikt Zutphen & Om-
streken leed het eerste drietal van KOT in de thuiswed-
strijd tegen de Poorte I een kleine 3—4 nederlaag. Par-
dijs verloor met 19 caramboles verschil, terwijl Meyer-
man het onderspit moest delven met 9 caramboles ver-
schil. Klein Hekkelder was buitengewoon op dreef en
scoorde een hoogste serie van 100 caramboles. Deze pro-
duktie was tevens de hoogste in de afdeling.
De gedetailleerde uitslagen waren:
J. Klein Hekkelder 279 (279)—G. ter Horst 363 (317);
W. Pardijs 253 (234)—W. v. Praag 140 (140); H. Mey-
erman 101 (92)—H. de Boer 134 (134).
De overige uitslagen waren: Voorst I—DLS II 4—3;
DLS I—Pauw I 3—4; Kroon I—Pelikaan I 7—0.

De stand in klasse C I luidt: 1. Voorst I 9—48; 2. Poor-
te I 9—41; 3. Pauw I 9—35; 4. DLS II 9—34; 5. DLS I
9—35; 6. Kroon I 9—24; 7. KOT I 9—20; 8. Pelikaan I
9—17.
Het tweede viertal van KOT kwam in Zutphen uit tegen
Poorte II en trok met 3—6 aan het langste eind. Dit was
eveneens een spannende strijd. De individuele uitslagen
waren: J. Klaassen 84 (78)—G. Maassen 92 (92); J. Ver-
meer 84 (84)—G. Hellewegen 92 (38); J. Koenen 77
(66)—W. Seesink 84 (84); G. van Beek 77 (50)—S. Hui-
zinga 84 (84).
De verdere uitslagen in deze klasse waren: Pauw II—
DLS III 7—2; nagekomen uitslag DLS III—Voorst II
5—4. Hoogste serie G. Swienink van DLS III en H. ter
Beek van Pauw II met 21 caramboles.
De stand in klasse C n luidt: 1. Poorte U l—44; 2.
Pauw II 8-^3; 3. Voorst II 7—38; 4. KOT II 8—32; 5.
DLS Hl 8—27; 6. Kroon II 7—23.
In klasse C III werden de volgende wedstrijden gespeeld :
Hoven I—Pauw III 4—5; Carambole I—Pelikaan n 5
—4; Pelikaan III—Poorte Hl 2—7. Hoogste serie J.
Baintum van Carambole I rol. 23 caramboles.

De stand luidt: 1. Pauw IH 9—5,1; 2. Poorte III 9—50;
3. Hoven I 9—41; 4. Pelikaan III 9—35; 5. Pelikaan n
9—35; 6. Carambole I 9—31.
Het derde viertal van KOT kwam eveneens goed voor
de dag door Poorte IV met 5—4 te verslaan. G. Sleu-
ring en P. Hendriks van de Hoven H scoorden 'n hoogs-
te serie van elf caramboles.
De gedetailleerde uitslagen van de ontmoeting tegen
Poorte IV waren: A. J. Boers 61 (38)—G. van Bemmel
61 (61); Joh. Stapper 52 (52)—G. Peters 44 (36); G.
Sleuring 44 (43)—H. Geerlings 44 (44); Joh. Vriezekolk
44 (44)—H. Wisseborn 44 (28).
De verdere uitslagen in deze klasse waren: Hoven II—
Carambole H 7—2.
De stand in klasse C IV luidt: 1. Hoven II 7—43; 2.
Poorte IV 7—39; 3. Pauw IV 6—37; 4. DLS IV 6—31; 5.
Voorst III 6—19; 6. KOT IH 7—19; 7. Carambole II 7
—19.

WINTER IN DE DUINEN

Een ongerept nauurgebied, uniek om zijn flora en fauna, bevindt zich in
Noordholland.
Het strekt zich uit van Wijk aan Zee tot Bergen N.H. Het is een gebied
dat tot een van de meest gevarieerde natuurreservaten van ons land
behoort.
Het laat vrijwel elk type duinen zien, kalkrijke gebieden, heide-achtige
streken, bossen met loof .en naaldhout, alles doorsneden door talrijke
wandelpaden. U zult er geen brommer of auto horen, want het is absoluut
verboden om met enige gemotoriseerd voertuig door deze duinen te gaan.
Fietsen en wandelen kunt u er naar hartelust. Wat deze duinen zo uniek
maakt, is ook het voorkomen van waterparijen, kleine en grote meren.
Deze meren vervullen een rol in de watervoorziening van de provincie.
Ze trekken een hele massa bijzondere vogels, ook trekvogels aan.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 10

KORT BEGRIP

Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionnage, „Abwehr" genaamd,
i.- op jacht naar het dochtertje van een joodse chemicus, die de duitsers willen
c 'ingen tot medewerking ten behoeve van de duitse oorlogsvoering en wel door
i dochtertje als gijzelaarster te gebruiken. Toen Martin bij het huis van de

\ ^etsman, Adri van Ulzen, foto's maakte van een zwartgelokt meisje, ontmoette
hij Lia van Beinum. Hij en Lia worden verliefd op elkaar. Als Van Ulzen merkt
dat Martin een duitser is die voor Hitler werkt, terwijl hijzelf, evenals Lia, deel-
neemt aan het verzet, is het conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin,
in opdracht van zijn chef, Dr Gloede, er achter komen waar zich het joodse
meisje bevindt. Bij Van Ulzen is Martin, als gevolg van zijn ontmoeting met Lia,
het spoor bijster geworden. In het huis van Ir Van Mastrigt was het kind wel,
maar is met zijn onbekende helper ontkomen. Daarna hebben we kennis geno-
men van Lia's verhaal aan haar vriendin Reina. Toen Martin vroeg, welk kind
ze tijdens hun eerste ontmoeting bij zich had, zei Lia: Patricia van Ulzen. Dat
was niet waar: Martin heeft nagegaan en vastgesteld dat Van Ulzen geen kinde-
ren bezit. Gevolg: hun eerste ruzie. Intussen is voor het eerst de figuur lan
Kubizek, Hauptsturmführer SS, genoemd. Martin kende Kubizek al van tijdens
de oorlog in Normandië. Bij een bombardement op diens auto is Kubizek blijk-
baar niet omgekomen. In het nu volgende deel houdt Martin, samen met Fraulein
Ingrid, huiszoeking bij Van Ulzen. Hij vindt een bloemengroet met een kaart van
Kubizek, aan Lia. Vervolgens raakt hij in gevecht met een SS'er van Kubizek
en wordt tenslotte door Gloede aan de tand gevoeld aangezien het geduld van
de chef ten einde is. Hij wil dat Lia wordt gevangengenomen. Met chemische
middelen moet Lia worden gedwongen antwoord te geven op de vraag waar zich
het kind bevindt. Zo staat Martin voor een verschrikkelijke keuze: Lia gevangen-
nemen betekent haar verliezen. Lia behouden betekent overlopen naar de illega-
liteit en dus verraad aan duitsland.

„lan Kubizek. Een chef bij de Gestapo. Negen van onze Joodse
mensen had ik al op m'n naam staan. Mijn eerzucht was tien. En
dan naar het bevrijde zuiden: dan had ik een motief, begrijp je? Ik
was op van spanning! Elke morgen verwachtte ik slagen op m'n ka-
merdeur. Arrestatie. Dan gebeurde er weer niets. Hetzelfde dooie
leven van elke dag. Ik wilde naar het zuiden. Een collega vertelde
me waar de man zat, die over het leven beschikte van joodse men-
sen. Ik ging naar hotel „Der Maneger". Toegegeven, 't was naief.
Ik had 't niet moeten doen. En zeker niet met die nauwsluitende
zijden jurk. Met zoveel décolletée. Mijn moeder waarschuwde me
vroeger al: „Kind, de mannen moeten soms wel denken dat er van
alles bij jou te koop is, terwijl toch niets minder waar is!"
Van Ulzen klopte zijn pijp voorzichtig uit: „Dus jij dacht uitgere-
kend bij de Gestapo de tiende jood te vinden. Wat een onzin: het
één zowel als 't ander. Waarom moesten 't er tien zijn? En dacht
je dat zo'n man politiechef wordt omdat hij 't in zijn karakter heeft
aan mooie vrouwen de geheimen van zijn dienst uit te leveren? Ga
verder, Lia, 't is ondragelijk spannend."

Lia schoot recht: „Als je zo begint, drink ik al je jenever op en
vertel niets".
Hij suste: „Niet goed voor jou al die jenever!"
Goed, zei ze, „luister dan". . .

. . . Hoe was het verder gegaan, in die kamer met Kubizek. Zij had
zichzelf in de spiegel gezien, zittend op de bank, tegenover hem.
Hij was onwaarschijnlijk breed, een kast van een kerel. Niet on-
knap, nee, zeker niet! Markant, regelmatige trekken. Alleen een lid-
teken op z'n ene wang, een „souvenir de la guerre"? Een man, die
je met één blik helemaal opneemt, dwars door je kleren heenzict.
Ze maakt het zich op de bank gemakkelijk, ondanks haar strakke
zijden jurk, de benen gekruist, behagelijk én behagend, wetend de
juweel van haar lichaam in fluisterende zijde.
Geen beweging ontgaat Kubizek. Wat zoekt deze jonge vrouw bij
hem? Ze is geen vrouw van lichte zeden, denkt hij. Ook geen hys-
terica. Politiek? Wel, hij is benieuwd!
„Komt u ons helpen het terrorisme in dit goede land te bestrijden?"
waagt hij, terwijl hij voorzichtig naast haar op de bank plaatsneemt.
„Hoe zou ik u kunnen helpen? Een zwakke vrouw, van een onder-
drukt volk!" zingt haar stem.
„Ach kom, zo onderdrukt ziet u er heus niet uit, lieve juffrouw Van
Beinum."
Zij laat hem lachend haar verrukkelijke tanden zien: „Wij zijn een
veerkrachtig slag mensen, lieve meneer Kubizek".
Hij grijnst: „Dat heb ik de afgelopen jaren gemerkt!" En terwijl hij
ineens, dreigend, de vinger heft en haar pal in de ogen kijkt: „Ik
waarschuw u, u hebt beslist verkeerde vrienden!"
Zij schrikt even. Heeft ze er geen licht vermoeden van dat ze geen
partij is voor een routinier als Kubizek?
Hij grijnst weer: „Ach, u moet dit niet zo ernstig opvatten, lieve
eh . . . hoe heet je ook weer?"
„Ik heet eh . . . Lia van Beinum."
„Juist eh . . . ja, Lia, ja laten we zeggen „lieve Lia!" Kubizek con-
stateert ^Èt genoegen, dat ze schrok, maar hij kan zich (^^ laten
zien als rmm van de wereld, die luchtiger conversatie voe^T „Kijk
eens, mein liebes Fraulein Lia, ik stel enig belang in de mensen,
echter zonder al te veel van hen te houden, behoudens dan van een
enkele, lieve, zachte persoon, die ik doorgaans zeer weet te waarde-
ren en te^nover wie ik ook loyaal weet te zijn. Als ik dejStónsen
beschou^^^l ik vaak van de ene verbazing in de andere, i^P^r het
is slechts een heel lichte verbazing, mein liebes Fraulein Lia, want
ik heb meestal hun zwakheden voorzien en op hun verraderlijkheid
al een troef gezet, daarom is mijn verbazing in wezen niets anders
dan verachting, ja, ik mag wel zeggen, in het algemeen gesproken,
veracht ik de mens, - wat zegt u daar dan van, sehr geehrtes Frau-
lein"?
Lia lacht haar schitterendste Pepsodent-glimlach en antwoordt:
„Uw beoordelingsmethode is wellicht subjectief, sehr geschatzter
Herr Kubizek, - met andere woorden: bent u via de studie van het
eigen ik tot deze mensenverachting gekomen"?
Kubizek lacht waarderend, hij vraagt zich af: „Onderschatte ik
haar zoeven?" Hij neemt voorzichtig haar hand in de zijne, hij
streelt die zacht met de andere hand en zegt, met een malicieus
lachje: „Er is één vriend, die ik trouw ben gebleven, door dik en
dun, omdat hij mij zo bijzonder na staat. Hij is de oudste en tegelijk
de jongste zoon van m'n moeder. Zijn naam is lan Kubizek. Om-
wille van deze enige ben ik de anderen gaan wantrouwen. En als
ik bidden geleerd had en ooit behoefte zou hebben kunnen voelen
om te bidden, dan zou het dit kleine tafelgebed zijn: „Heer, behoed
mij voor mijn vrienden, met mijn vijanden reken ik zelf wel a f . . . "
Langzaam trekt Lia haar hand terug: „Arme man, zegt ze luchtig-
jes, u moet dan wel erg eenzaam zijn, steeds zo alleen met zichzelf
in de weer, maar u hebt misschien veel vriendinnen," voegt ze er
lachend aan toe.
Hij gaat op deze scherts heel vlot in, neemt opnieuw haar hand en
zegt, terwijl hij haar pal in de ogen ziet: „Ik ben inderdaad de arme,
eenzame man, die u in mij vermoedt, liebes Fraulein Lia, en u komt
daarom als geroepen, als gezonden mag ik wel zeggen". Hij heeft dit
alles met zachte stem gezegd, maar hij haalt diep adem en vraagt
ineens met donderend stemgeluid, maar zonder merkbare emotie:
„Wie? Wie stuurde je naar mij?,, Scherp let hij op de uitwerking
van de methode, maar Lia verblikt niet, noch verbloost, want ze
kan eerlijk antwoorden dat niemand haar heeft gestuurd.
„Ik kom zo maar, uit eigener beweging, zegt ze, en dat is de waar-
heid, meneer Kubizek."
Kubizek klapt vrolijk in de handen: „Bravo!" buldert hij, „eindelijk
weer eens een eerlijk persoon." Dan knikt hij haar vriendelijk toe
en zegt zacht: „Ik geloof je, lieve Lia. Zeg me eens, wat kan ik voor
je doen. Ik weet het de tijden zijn slecht voor het volk van dit
land. Ik zou ze allemaal wel willen helpen, bij wijze van spreken
dan, maar dat gaat nu eenmaal niet. Het is oorlog. Maar voor één
enkele persoon kan ik iets doen. Wat mag het zijn? Etenswaren?
Mooie kousen uit Parijs? Dranken?" Hij lacht breed: „Een ticket
voor Lissabon? Argentinië misschien? Kom, lieve Lia, zeg het ge-
rust, ik ben zo blij dat je me niet behandelt als een melaatse, als
een Mof, zogezegd. Nu, lieve Lia?" Hij laat haar hand los, verkiest
in de plaats daarvan haar welgevormde knie.
Plotseling zegt ze eenvoudig: „Ik weet 't. U kunt iets voor me doen,
geef me . . . een gevangene!"
Onmiddelijk laat Kubizek haar knie los. Nu is hij degene die ge-
schrokken is. Zijn ontsteltenis is oprecht. Hij kijkt haar aan alsof
hij twijfelt aan haar verstand. „Eén gevangene? Eén gevangene
zeg je toch. Vraag je: een gevangene?"
Zij knikt.
Met een sprong is hij overeind gekomen en beent door de kamer,
bulderend: „Verrückt! Ganz verrückt!" Abrupt stilstaande vraagt
hij nog eens: „Een gevangene? Wat voor een gevangene?"
Zij zegt, onnatuurlijk kalm: „Een kind".
„Ein Kind? Bist doch wohl plötzlich verrückt geworden, was?"

Spottend vraagt ze: „Had u deze zwakheid des mensen niet voor-
zien, er geen troef op gezet, groszer Herr Kubizek?"
Hij grijnst, zichzelf weer meester: „Een kind kun je ook van mij
krijgen. Gratis. Dat is: voor dank alleen. Volgens de wijze van l
plus l is 3".
Ze herhaalt hardnekkig: „Ik wil een gevangene. Een Joods kind,
lan Kubizek". Wat bezielt haar? Ze heeft hem bij zijn voornaam
genoemd!
Hij gaat weer naast haar zitten. „Goed-goed" zegt hij „ik geef toe
dat ik me over je verbaas, maar dan zoals men zich verbaast over
vrouwen, want ze hebben onnavolgbare bewegingen in hun ge-
moed, ik verbaas me, zoals ik zei, maar ik ben bereid tot een over-
eenkomst. Jij verdrijft mijn ellendige eenzaamheid, ik bezorg je een
joods kind - ik heb er per saldo genoeg en ik zal niet ongeschikt
zijn, hoewel ik het niet begrijp, daar je zegt dat niemand je heeft
gestuurd. Moederlijke instincten zeker, ha! ik begrijp, jij wilt er
een hebben zonder er een te moeten krijgen, je wilt er een die
meteen groot is. Welnu: ik zal tonen dat ik een man ben van m'n
woord. Ik geef toe, ik ben geen brave, ik heb wel eens iemand dood-
geschoten om minder dan een scheet. Ik heb gevochten in allerlei
havens over het rond der aarde, soms tegen een schrikkelijke over-
macht van geweld en wapens, hier! kijk wat ik hier heb opgelopen
in Peru, - hij ontblootte zijn enorme bovenlijf en toonde haar de
rode en zalmkleurige groeven, die over zijn schouders liepen en die
er uitzagen als had men hem eens het vlees van het been willen
branden, - kijk, bulderde hij, met zijn zware, krachtige stem, die
hij telkens dempte en die daardoor klonk als het rumoeren van een
orkaan in de verte, - kijk, dit is het teken van de Dood In Japan,
de wond van een dolk, die naar mij werd gegooid, maar iemand
stak per ongeluk een hand uit en offerde zonder het te willen z'n
pink, en daardoor bleef de oudste zoon van mijn moeder - en voor
zover ik weet ook de jongste - in het leven gespaard, zoals hij overal
is doorgekomen; ook toen ondergetekende het gevecht moest aan~
binden met een haai in de Indische Oceaan; ook toen de Chinezen
van de „Tchadai" - een naam dit fooi betekent - mij bijna in een
brandende oven hadden geworpen, maar ik was te zwaar, ik kon
me losrukken en er weer op losslaan, zodat ik alleen overbleef en
ik de enige was die niet verbrand werd."
Lia had het hele vertoog van heldendaden, de onophoudelijke woor-
denstroom aangehoord en wist nauwelijks wat zij ervan denken
moest, maar zij wist waarvoor zij was gekomen en herinnerde hem
aan zijn toezegging.
„O, ja" zei hij „zeker. Wij zullen het beklinken met champagne,
een Fles of een Magnum en, als dit niet genoeg mocht zijn, een Je-
robeam. Ken je champagne, lieve Lia?"
Zij schudde haar hoofd.
Hij knikte: „Dan zullen we met een Fles Cumières beginnen." Ku-
bizek trok aan een bellekoord, achter zich. Er kwam een oude diens-
ter, grijsharig, grauw in het gezicht, een uitdrukking van verdriet
in haar ogen. Met een beweging van schrik keek ze Lia aan, schudde
haar hoofd, keek weer . . .
„Sta daar niet zo stom te gapen, mens!" voer Kubizek uit tegen haar.
„Nooit eerder een vrouw gezien met blond haar? Breng een blad
met twee champagneglazen. Niet van die grote, platte van laatst.
Vraag het aan de ober, liefst een fluit, ja?" Hij gebaarde haar van
weg te gaan en ging voort tot Lia: „Ik heb daar geruime tijd ge-
woond in die champagnestreek van Cumières. De bewoners haatten
me als de franse ziekte."
Lia lachte en zei spottend: „Jij schijnt overal vijanden te hebben.
Gaat het je soms net als Uilenspiegel, die toegaf: iedereen heeft
een hekel aan me, maar ik moet zeggen, dat ik 't 'r naar gemaakt
heb? Nou?"

(wordt vervolgd)

Na alle goede wensen en oliebollen,
weer stevige winterkost!

Litersblik capucijners

2e blik

Litersblik Hollandse bruine bonen, nu

Litersblik appelmoes

Nu 2 blikken voor

3 kg Jonathan in draagtas

2 kg pracht goudreinetten

64
44
65
65
118
138
98

DERKSEN
GROENTEN . FRUIT - BLOEMEN ZUTPHENSEWEG

Ook in het nieuwe jaar staan wfl met alle bloemwerk
voor u klaar



I Attentie!!
3 -10 Januari 1968§

> Bonutothee
pak van 86 voor

Raketwafels

i Bruine bonenP̂̂
 Hollandse, literblik

l
i
i

Soepgroenten
GRATIS 5 WAPENZEGELS

Leverpastei
GRATIS 5 WAPENZEGELS

3 blik

2 blik

> GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUD?, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Winkeliers!
DENK AAN DE

contactavond
DINSDAG 9 JANUARI IN HOTEL
DE KONIJNENBULT

AANVANG 8 UUR

Jaarfeest C.J.V. wildenborcii
OP 5 EN 6 JANUARI

Opgevoerd zal worden het toneelspel

Enk en Irene
Aanvang 7.30 uur in de Kapel te
Wildenborch

VOOR GLAS-, SCHELDER- EN BEHANGWERK

Schildersbedrijf
Greuters

v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN . TELEFOON 1208

WIJ WENSEN U ALLEN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

M O E DSE
dat duurt nog wel even!

DE OPRUIMING

staat echter wel voor de deur. Wilt u
geachte adverteerder, uw advertentie
tijdig opgeven? (Liefst voor dinsdag
middag 12 uur.)

Kleuren televisie
Dat moet u in uw huiskamer
eens rustig kunnen zien en
genieten.

Heeft u interesse?
U kunt een gratis
proefplaatsing Philips kleuren-
televisie krijgen.

Telefunken en Philips
televisie in zwart-wit

Telefunken 59 cm beeld vanaf

f 690,-

Philips 59 cm beeld vanaf

f 699,-

Vraag vrijblijvend folder en
inlichtingen, óók over inruil.

ZOWEL KLEUREN- ALS ZWART-WIT -
TELEVISIES STAAN
DEMONSTRATIEKLAAR IN ONZE
WINKEL

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHER-
MERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

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

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

Te koop: 4 tomen biggen.
H. J. Berenpas C 27

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

WEG MET DIE MODDER
maak er snel en goed en
goedkoop iets moois
van met onze
VERHARDINGS-
MATERIALEN
Zwarte mijnsteen en
roodgebrande mijnsteen.
Vraagt gratis deskun-
dig advies.

Zoerink . Vorden 05752-6813

COÖP. RUNDVEEFOKVERENIGING „DE WIERSSE"
HIELD JAARVERGADERING
Bij de coöp. rundveefokvereniging „De Wiersse" is het
gemiddeld aantal koeien per bedrijf weer gestegen; in
1967 was dit gemiddeld 10,92 stuks per bedrijf. Het aan-
tal leden liep iets terug van 161 met 1772 naar 155 met
1692 stuks koeien, maar deze teruggang is een algemeen
landelijk verschijnsel, hoofdzakelijk door opheffing of
inkrimping van bedrijven.
Op de jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer
W. Norde werden de resultaten over het boekjaar l juli
1966 t/m 30 juni 1967 bekend gemaakt.
De sekretaris, de heer A. van Bruggen, deelde mede dat
van de centrale melkkontroledienst een subsidie van
ƒ 6100,— was ontvangen. Vervolgens werden aan de le-
den een dertigtal diploma's uitgereikt die behaald waren
voor die koeien die een levensprodukt hadden van meer
dan 40.000 kg melk (MRIJ en FH).
De kontroleur stamboekhouder, de heer H. Luesink be-
handelde hierna het technische jaarverslag evenals de
kalverregistratie en melklijsten wat betreft tot l novem-
ber jl. Er werden in totaal 1542 melklijsten gefiatteerd
met een gemiddeld vetgehalte van 3,79%. In de gelde-
lijke bepaling van de opbrengst der dieren individueel
bleek dat de meeropbrengst der FH-dieren ƒ 160,98 per
koe bedroeg tegen ƒ 74,09 in 1966.
Na de erelijsten voor hoge produktiedieren te hebben
besproken, kwamen de bedrijfsgemiddelden aan de orde.
Er waren 76 veehouders met een opbrengst van 534 of
meer vetgrammen per dag.
De voorzitter dankte de heer Luesink voor zijn uitgebrei-
de toelichtingen-.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter,
de heer Norde, herkozen. De voorzitter reikte vervolgens
de prijzen uit van de gehouden fokveedag 1967.
De heer Van Bruggen hield vervolgens een inleiding
over de veefokkerij, waarin hij diverse punten aangaf
die zeer belangrijk zijn voor een goed fokker. Er werden
nog diverse vragen gesteld en beantwoord
Er bestaan plannen om binnenkort weer een excursie
te organiseren naar een bekend bedrijf met fokstal, het
bestuur zal een en ander nader uitwerken. In 1968 houdt
men weer een fokdag en wel vóór de fokdagen te Bar-
chem en Ruurlo.

De bijenvereniging „De Macht van het Kleine" hield in
café Eskes onder leiding van de heer J. W. Kuenen haar
jaarvergadering over 1967.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede dat het
afgelopen jaar voor de bijenhouders van de vereniging

ER ZIJN NOG ENIGE PLAATSEN
VRIJ VOOR DE

landbouwtentoonstelling
IN DE RAI OP WOENSDAG
17 JANUARI

Opgave bij

Sigarenmagazijn Eyerkamp
Telefoon 1386

bij uitstek een goed jaar was geweest. Ook het ledental
bleef op peil. Voor diegene J^Lke zijn bijen naar de
koolzaadvelden had gebrach^PFas het jaar 1967 voor
velen een meevallertje geweest.
Uit het verslag van de sekretaris-penningmeester, de
heer W. Kamperman, bleek dat de kas met een klein
voordelig saldo sloot. Tot leden van de kaskommissie
werden gekozen de heren Welsink en Van Ark.
Door de heren A. J. te Velthuis en L. Wesselink werd
verslag uitgebracht van de in 1967 gehouden bondsver-
gadering. Hieruit bleek dat de aankoop van bijensuiker
wel een der hoofdpunten was geweest.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren
W. Kamperman en A. J. te Velthuis herkozen. Inplaats
van de voorzitter, de heer J. W. Kuenen, welke zich we-
gens gevorderde leeftijd niet meer herkiesbaar stelde,
werd gekozen de heer A. van Brugge.
Als afgevaardigde naar de bondsnaj aars vergadering in
1968 werden gekozen de heren D. Pardijs en L. Wesse^
link 'met als reserve de heer H. van Ark.
De waarnemend voorzitter, de heer P. de Rijk, bracht de
scheidende voorzitter dank voor alles wat hij de afge-
lopen 46 jaar voor de MVK was geweest. Gij zijt, aldus
spreker, een der misschien overgebleven oprichters van
onze Vordense Imkersvereniging. Sinds 1921 was u lid
en sedert 1930 bestuurslid om vervolgens vanaf 1948 de
voorzittershamer op voortreffelijke wijze doelbewust te
hanteren. Veel, zeer veel, hebt u gedaan voor onze spor-
tieve mooie en nuttige verenging. Het is wel jammer,
zo vervolgde spreker, dat velen in onze hedendaagse
samenJeving het nut en de sportiviteit van de bijenhou-
derij niet meer ter harte gaat, vooral bij onze jongere
generatie. Spreker bood hierbij de heer Kuenen als aan-
denken en uit dankbaarheid een wandelstok met inscrip-
tie aan.
De heer Kuenen dankte voor de tot hem gesproken
woorden en voor het blijk van waardering. Hij sprak de
wens uit dat de MVK tot in lengte van dagen een bloei-
ende vereniging mag zijn en blijven.
Hierna bleef men nog geruime tijd in gezellige sfeer
bijeen.

VORDENSE COÖP. ZUIVELFABRIEK
ONTVING 20 MILJOENSTE KG MELK
Woensdag 27 december jl. wapperde aan de Vordense
coöp. zuivelfabriek de nationale driekleur in verband met
het feit, dat voor het eerst in een boekjaar de 20 miljoen
kg melk werd ontvangen.
De 20 miljoenste kg werd geleverd door de heer C. D.
Jansen, D 59 a te Vorden die ter gelegenheid hiervan
een kleine attentie werd aangeboden. Ook het lid dat met
de melkleverantie hieraan voorafging, resp. hierop volg-
de, kreeg een kleine attentie. Het waren de heren L. H.
Wiltink, D 58 en G. J. Arfman, D 77. Hetzelfde gold de
melkrijder D. Brummelman, welke de 20 miljoenste kg
vervoerde.
Ter gelegenheid van dit gebeuren ontvingen personeel
en melkrijders een gratifikatie. Aan dit feit werd aan-
dacht geschonken in een speciale bestuursbijeenkomst
waarbij bovengenoemde heren en een afvaardiging van
het personeel aanwezig waren.

KPJ KOOS NIEUWE BESTUURSLEDEN
In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling van de
KPJ een druk bezochte bijeenkomst. Voorzitter, de heer
H. Lichtenberg, was verheugd over deze grote opkomst.
Mej. A. Waenink, die in het bestuur zitting had voor de
speciale meisjesaktiviteiten, kon deze funktie niet meer
waarnemen; in haar plaats werd gekozen mej. R. Waar-
Ie.. Inplaats van de kultureel leider van de afdeling, de
heer J. Engberts, werd gekozen de heer F. Baakman.

De voorzitter dankte beide scheidende bestuursleden
voor het vele werk dat zjÉtarerricht hadden.
Besloten werd om op T^^lnuari a.s. bij „de Bremer"
Toldijk te houden kringdag van „De Graafschap" deel
te nemen aan de individuele wedstrijden.
Na de pauze werd er een ontspanningsavond gehouden,
waarbij de eerste prijzen werden gewonnen door: schie-
ten J. Schoenaker; balgooien A. Waenink; ringgooien B.
Lichtenberg; tafeltennis J. Schoenaker.

DAMMEN
DCV — WDV EINDIGDE DEFINITIEF IN 10—10
De onlangs in Vorden gespeelde damwedstrijd tussen
DCV I en WDV I is bij de stand 9—9 afgebroken. Er
restte nog één afgebroken partij nl. tussen J. Oukes en
E. Dijkstra. Deze partij is jl. vrijdagavond uitgespeeld en
geëindigd in remise zodat de einduitslag van de wed-
strijd Vorden—Winterswijk thans definitief 10—10 is.

DAMCLUB GEHULDIGD
Naar aanleiding van het vorige week behaalde kam-
pioenschap van het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV, waardoor promotie naar de hoofdklasse een
feit werd, zijn de spelers jl. vrijdagavond in het zonnetje
gezet.
Voorzitter Hesselink sprak de kampioenen toe. Het leek
de heer Hesselink nu het juiste moment om de ploeg te
huldigen omdat nu tevens de ontbrekende spelers aan-
wezig konden zijn. Vorige week, tijdens de kampioens-
wedstrijd teigen Sinderen speelden de Vordenaren nl. met
twee invallers. Het sukses dat wij behaald hebben is ge-
komen op het moment dat de damclub over een groter
aantal behoorlijke dammers beschikt dan ooit tevoren
en waarbij het vooral verheugend is dat de jeugd daarbij
goed is vertegenwoordigd. Door deze keur van spelers is
het mogelijk ook als er met invallers gespeeld moet wor-
den toch behoorlijk voor de dag te komen, aldus de heer
Hesselink. Dit is tegen Sinderen wel bewezen want de

invallers Ter Beest en Esselink zorgden aan belde eerste
borden beiden voor remise. De heer Hesselink sprak in
dit verband van een gering verschil tussen het eerste en
tweede tiental. Daar spreker meende dat het moment
van promotie naar de hoofdklasse (hetgeen in Vorden
nog niet eerder is voorgekomen) toch ergens voor de
geschiedenis van de damclub vastgelegd diende te wor-
den bood hij de leider van het eerste tiental, de heer B.
Nijenhuis, een cup met inscriptie aan. De voorzitter
sprak tenslotte de wens uit dat het volgend jaar in de
hoofdklasse voor redelijke resultaten gezorgd zullen wor-
den. Hoe de resultaten ook zullen zijn het staat vast dat
spelen in de hoofdklasse zonder meer verbetering van
het spelpeil voor de gehele club meebrengt, aldus de
heer Hesselink.
Het tweede tiental van DCV staat momenteel in de
tweede klas op de tweede plaats met twee punten ach-
terstand op koploper Lochem. A.s. vrijdagavond komen

beide ploegen in de laatste kompetitiewedstrijd in Vor-
den tegen elkaar uit. Ter voorbereiding van dit treffen
speelde het tweede tiental een/ oefenwedstrijd tegen het
eerste. Sprak de heer Hesselink in zijn toespraak over
weinig krachtsverschil tussen beide teams, in de praktijk
bleek dit uitstekend te kloppen, want de nieuwe hoofd-
klassers wonnen de wedstrijd met de hakken over de
sloot nl. 11—9.
De individuele uitslagen waren: Ter Beest—Nijenhuis
O—2; Esselink—Smeenk O—2; Wansink—Geerken O—2;
Hulshof—Klein Kranenbarg 2—0; Hesselink—Van Dijk
l—1; Leunk—A. Wassink 2—0; W. Wassink—Oukes
l—1; J. Wiersma—S. Wiersma l—1; C. Jansen—Hoe-
nink O—2; Offereins—Wesselink 2—0.

VOLLEYBAL
WILHELMINA IV — DASH I 2—0
Het eerste zestal van Dash moest in Zutphen de volle
winst laten aan Wilhelmina IV. Het was de eerste ne-
derlaag voor de Vordense dames, die het in deze kom-
petitie overigens uitstekend doen.
Reeds in de eerste set bleek het dat Wilhelmina, dat ook
nog geen enkel verliespunt had, ook alles op alles zou
zetten. Het Vordense team gaf aanvankelijk goed partij
en men wist lange tijd gelijk op te gaan. Door de goede
opslagen konden de Dash-dames, die technisch iets min-
der waren, de partij in evenwicht houden. Tot in de
laatste minuut bleef het spannen, want de Wilhelmina-
zes hadden bij de stand 15—14 nog een punt nodig; na-
dat Dash gelijk kwam 15—15, scoorden de Zutphense
dames zich naar de overwinning 17—15.
In de tweede set lag het krachtsverschil ook niet ver
uiteen. Wel kon Wilhelmina een kleine puntenvoorsprong
opbouwen, maar na time-out ging het bij Dash beter.
De eindstand werd tenslotte met 15—10 in het voordeel
van Wilhelmina besliist, welk zestal zich hierdoor ste-
viger bovenaan de ranglijst kon nestelen.
Voor het eerste zestal van Dash is er nu een rustperiode
tot 22 januari men speelt dan de ontmoeting tegen Her-
cules II uit Zutphen.

DASH I — HERCULES II 2—0
Het herenteam van Dash behaalde in Zutphen een klin-
kende 2—O overwinning op de reserves van Hercules,
hetgeen voor de Vordenaren de tweede overwinning van
deze kompetitie was en tevens een suksesvolle afsluiting
van het oude jaar.

In de eerste set leek het er niet op dat onze plaatsgeno-
ten zouden gaan winnen; het Dash-team keek al direkt
tegen een achterstand aan doordat Hercules vooral in de
opslag sterk bleek. Na time-out herstelde Dash zich pri-
ma en kwam geleidelijk weer bij. Ook de thuisclub vroeg
time-out aan; het spel werd spannender en» tot in de
laatste minuut was het nog onzeker wie zou winnen.
De Vordenaren zetten echter alles op alles en met een
mooie 15—13 stand veroverden zij de setwinst.
In de tweede set bleven de Zutphenaren nergens meer.
Het tempo was afgezwakt en keer op keer vergrootte
Dash haar puntenvoorsprong. Even kon Hercules nog
ophalen, maar hierna had men het kruit verschoten.
Het einde kwam met een royale 15—6 stand voor Dash,
dat enkele kostbare puntjes had veroverd.

Wij geven hierbij de kompetitiestand welke is bijgewerkt
t.m. half december.
Heren 2e klas afdeling Zutphen: 1. Set Up III 9—18- 2.
Hercules III 11—16; 3. WIK II 8—14; 4. Wilhelmina II
10—12; 5. Aktief 12—12; 6. VVW 10—10; 7. DKE 10.
—10; 8. Set-Up IV 9—8; 9. Hercules II 10—6; 10. Set-
Up V 5—4; 11. Dash II 8—2; 12. Wilhelmina IV 11—2.


