
Donderdag l februari 1968
29e jaargang no. 45

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten
-—-MMHfltf

ZONDAG 4 FEBRUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. H. Jansen
9.50 uur de heer M. C. W. Smit hulpprediker

Jeugddienst. Onderwerp: „Is er verschil in
geloof?"

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Geref ormeorde kerk
10.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen (bijzondere zangdienst)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.31 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marjan Harriette, dochter van H. G. Bakker
en G. Scholtens.
Ondertrouwd: J. R. M. den Elzen- en T. M. Jansen.
G. Kuit en W. H. Buunk.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

ONTWIKKELINGSAVOND NKV
VORDEN - KRANENBURG

Onder voorzitterschap van de heer Klootwijk hield de
NKV afdeling Vorden-Kranenburg in zaal „de Zon" een
goed bezochte ontwikkelingsavond.
De heer A. C. Verbaal uit Arnhem hield hier een cau-
serie over de per l juli jl. van krachtgeworden Wet op
de Arbeidsongeschiktheid (WAO). Spreker schetste op
voorbeeldige wijze de ontwikkeling van de sociale wet-
geving, waarbij duidelijk naar voren kwam dat de WAO
een vereenvoudiging en een verbetering betekende op
dit gebied. Met deze WAO zijin in feite drie wetten ver-
dwenen, nl. de invaliditeitswet, de ongevallenwet en de
interimwet voor rentetrekkenden. Deze wet geldt alleen
voor loontrekkenden
Na deze inleiding ontstond er een levendige diskussie
over het gesprokene over de rechten van de vervallen
sociale wetten en enige belastingfaciliteiten.
Tot slot hoopte de voorzitter nog vaker dergelijke avon-
den te mogen leiden. Hij dankte de heer Verbaal voor
de medewerking verleend aan deze avond en de aanwe-
zigen voor hun komst.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Gouden echtpaar
Het echtpaar J. Papperse en J. Papperse-Busschers her-
dacht zaterdag de dag waarop zij voor 5O jaar terug in
de echt werden verbonden.
De beide oudjes, die nog een goede gezondheid mogen
genieten, zijn in Vorden geen onbekenden. De bruidegom
(72 jaar) is in Vorden geboren terwijl zijn echtgenote in
Hengelo, in het Overijsselse Hengelo, het levenslicht zag.
Zij zijn beide even oud. In zijn jeugd was de jubilaris in
de bouwvakken werkzaam, eerst als opperman, later als
metselaar. Als verwoed hengelaar is hij nog steeds lid
van de Vordense hengelaarsvereniging „De Snoekbaars"
waarvoor hij thans de kontributie bij de leden ophaald.
De bruid is nog steeds werkend lid, al sinds 40 jaar, van
de Ohr. Gem. zangverendginaL Excelsior. Ook heeft zij
zitting in de kommissie vai^^heer van de Chr. Land-
bouwhuishoudschool .
Het jubilerende echtpaar heeft 4 kinderen (allen doch-

ters), 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
Op de zeer druk bezochte receptie in café-rest. „'t Wa-
pen van Vorden" waren o.m. aanwezig om het bruids-
paar geluk te wensen de heer en mevrouw Van Arkel,
de beide predikanten ds. Van Zorge en ds. Jansen, af-
gevaardigden van de CJV en het verjaardagsfonds van
de Herv. Kerk, kommissie van beheer en personeel van
de Chr. Landbouwhuishoudschool, bestuur van de Alg.
Ned. Bouwbedrijfsbond, bestuur van de hengelaarsver-
eniging „De Snoekbaars" en vele anderen.

Het sympathieke paar kreeg tevens veel schriftelijke
gelukwensen o.a. van de wethouders. Zij ontvingen
prachtige bloemstukken en fruitmanden. Hierbij voegen
ook wij gaarne onze feliciïÉties.

's Avonds kreeg het brui
nade van Sursum Corda

r nog een muzikale sere-
,geboden.

Bijzondere zatgdienst
A.S. ZONDAG 4 FEBRUARI
'S AVONDS 7 UUR IN DE GEREF.
KERK Zutphenseweg 19, Vorden.

Voorganger: ds. Th. P. van Belzen.

Aan het orgel: Dick Somsen uit
Enschede.

Met medewerking van de bariton
Harry Smink en de trompettist Teun
Nicolai.

OOK VEEL SAMENZANG !
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM !
DEUREN OPEN HALF 7 !

HEROPRICHTING KONTAKTKOMMISSD3
UITGESTELD

Woensdagavond jl. kwamen in zaal Schoenaker de ver-
schillende afgevaardigden van de parochiële verenigingen
organisaties, afdelingen bijeen ter bespreking van de
plannen tot eventuele heroprichting van de kontaktkom-
missie.
Namens het voorlopig komité begroette de heer A. Mom-
barg een groot aantal afgevaardigden. Spreker, die met
de heer P. B. H. Schoenaker meende het initiatief te
moeten nemen tot de heroprichting, gaf allereerst een
inleiding over de doelstelling. Omstreeks 1947 werd de
kontaktkommissie in het leven geroepen als overkoepe-
lend orgaan van de parochiële verenigingen e.a. maar
deze ging voor enige jaren geleden ter ziele wegens ge-
brek aan medewerking en het minimale bezoek aan de
georganiseerde avonden. Nadien hebben verschillenden
het gemis gevoeld van deze kommissie, die ook veel en
goed werk in de parochie heeft verricht, zoals ook de
oud-sekretaris, de heer A. Zents, naar voren bracht. Ver-
schillende aktiviteiten kunnen door bundeling van krach-
ten samen worden aangepakt.
De heer Bunkers, die sprak namens het schoolbestuur,
vond het een mooi initiatief, omdat men in open gesprek-
ken met elkaar de verschillende problemen die er zijn
kan benaderen. Spreker meende dat er wat meer in-
breng uit het dorp Vorden moest komen en het niet
alleen een Kranenburgse aangelegenheid mocht zijn.
Juist op deze wijze zal men meer naar elkaar toegroeien.
Ook pastoor Van Berkel stond achter de plannen tot her.
oprichting, omdat er door deze kontaktkommissie de ge-
dachten van hetgeen er leeft onder de mensen, naar
voren worden (gebracht.
Nadat nog diverse afgevaardigden hun meningen hadden
gegeven, werd besloten om voorlopig nog niet tot her-
oprichting over te gaan. De nu aanwezig zijnde afge-
vaardigden zullen in hun besturen een en ander nader
overleggen, waarna een nieuwe vergadering zal worden
uitgeschreven. Omdat niet alle personen of besturen; wa-
ren benaderd, was het moeilijk om nu reeds tot herop-
richting te besluiten van een kommissie die bedoeld is
als overkoepelend orgaan voor beide parochies.
De heer Mombarg dankte de aanwezigen voor hun be-
reidwilligheid tot het bijwonen van deze eerste bijeen-
komst.

BONDSKONSULENT J. .\INK SPRAK VOOR DE
MIDDENSTANDSVERF^ÏING AFD. VORDEN

l Bakker een vergadering
'den van de Koa. Ned. Mid-

Maandagavond werd in
belegd door de afdeling
denstandsvereniging.
Voorzitter G. Remmers toonde zich in zijn openings-
woord tevreden over de opkomst van de leden. Als spre-
ker fungeerde deze avond de heer J. Vink, bondskonsu-
len,t van de KNMV.
De heer Vink belichtte in zijn toespraak o.m. de moge-
lijkheden die er tegenwoordig zijn voor het midden- en
kleinbedrijf. Het ondernemerschap is heden ten dage
zeer gekompliceerd en is een spel met winst, en ver-
lieskansen. Wil men een goed ondernemer zijn, dan
moet men zich veel kennis van zaken hebben eigen ge-
maakt. Zo dient men verstand te hebben van o.m. win-
kelinrichting, verkoopbeleid, personeelsbeleid etc. Spre-
ker noemde dit flexiebele spelregels.
Voorts zijn er maatregelen op gebied van loonpolitiek,
maatregelen van plaatselijke aard. Op deze punten kan
alleen invloed worden uitgeoefend wanneer hier geza-
menlijk een standpunt wordt bepaald, aldus de heer
Vink. Van groot belang is de individuele voorlichting.
Stonden vroeger de technische problemen op de eerste
plaats, thans hebben we allererst met de afzetmarkt te
maken. De heer Vink gaf vervolgens enkele voorbeelden
om een bepaald artikel aan de man te brengen.
In de jaren '70 - '75 zullen we te maken krijgen met een
koopkrachtiger konsument, waarvan de detailhandel
moet kunnen profiteren. In de levensmiddelensektor zien
we tegenwoordig een tendens van inkopen op langere
termijn, daar de konsument nu veelal de beschikking
heeft over een koelkast. Het stuitte de heer Vink tegen
de borst dat er nu nog veel winkels zijn die niet meer
aan de eisen voldoen. In veel plaatsen is het winkelbeleid
achter gebleven bij de eisen van de konsument.
Tot voor kort bestond er in Nederland een groot hiaat
wat betreft de voorlichting aan het midden- en klein-
bedrijf. We misten toen een centraal bolwerk waar we
informaties konden krijgen. Dankzij de vier standsorga-
nisaties is in deze behoefte inmiddels voorzien. Deze or-
ganisaties hebben nl. een centraal instituut voor het
midden- en kleinbedrijf opgericht dat tot taak heeft de
middenstander voor te lichteni. Deze dienstverlening be-
hoeft voor de ondernemer in financieel opzicht geen be-
zwaar te zijn, want het rijk verleent subsidie, aldus de
heer Vink.
Na de pauze bestond er voor de aanwezigen gelegenheid
tot het stellen van vragen, die door de heer Vink en de
heer G. Wielinga, adjunkt sekretaris van de KNMV,
werden beantwoord.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 4 februari a.s. om 9.50 uur

JEUGDDIENST

Eerw. Heer M. C. W. Smit te Vorden
solozang: me j. G. Wassink uit
Varsseveld.

„Is er verschil in geloof?"

U leest toch ook onze boekbespreking? (Elders in dit blad)

DENKT U AAN DE

Hervormde Gemeenteavond
OP DONDERDAG l FEBRUARI
8 UUR IN DE KOFFIEKAMER
VAN HET NUTSGEBOUW ?

Inleiding en gemeenschappelijk
gesprek over de herderlijke brief van
onze synode over

DE PREDDXING VAN DE
VERZOENING

het hart van het Evangelie.

KOMT U OOK?
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

„DE GRAAFSCHAPRIJDERS" HEBBEN DIT JAAR
GROOTSE PLANNEN

De VAMC „De Graafschaprijders" met zijn 231 leden
heeft voor het jaar 1968 veel op het programma staan.
Op zaterdag 3 februari zal in café-restaurant „'t Wa-
pen van Vorden" de traditionele feestavond plaats vin-
den. Op deze feestavond zullen tevens de kampioenen
van de oriënterings-, cross- en betrouwbaarheidsritten
worden gehuldigd.
Bij voldoende belangstelling willen „De Graafschaprij-
ders" met een wagen aan de carnavalsoptocht deelne-
men.
Wanneer van de bevoegde instanties goedkeuring wordt
verkregen, staan er voor 1968 de volgende ritten op het
programma: 3 maart oriënteringsrit; 15 april oriënte-
ringsrit; 12 mei PCC rit; 15 juni nachtrit; 8 september
oriënteringsrit; 16 november wildrit; 15 december pan-
nekoekenrit; 12 oktober Oost-Gelderlandrit; eind sep-
tember modderrit. Voorts ligt het in de bedoeling om op
10 of 17 augustus een sterrit te organiseren met ver-
moedelijk als einddoel de achtkastelentocht.
Inmiddels zijn ook de definitieve uitslagen van de cross-
wedstrijden, betrouwbaarheidsritten en algehele presta-
ties 1967 bekend. Van de gehouden ritten golden van
elke deelnemer de 4 beste resultaten.
Bij de crosswedstrijden eindigde J. Lenselink met 38 pnt.
op de eerste plaats; 2. W. Bielderman, 35 pnt.; 3. D. J.
Pardijs, 34 pnt; 4. H. Groot Tjooitink, 27 pnt.; 5. P.
Bergsma, 26 pnt.; 6. B. Pothoven, 25 pnt.
Bij de betrouwbaarheidsritten eindigde W. Bielderman
met 80 pnt. op de eerste plaats. 2. D. J. Pardijs, 79 pnt.;
3. J. Lenselink, 76 pnt.; 4. A. Fokkink, 63 pnt.; 5. H.
Groot Tjooitink, 52 pnt.; 6. B. Rouwenhorst, 51 pnt.
De totale uitslag voor de „Delden Trophy 1967" werd
aldus: 1. W. Bielderman, 115 pnt; 2. J. Lenselink, 114
pnt.; 3. D. J. Pardijs, 113 pnt.; 4. H. Groot Tjooitink,
79 pnt.; 5. A. Fokkink, 63 pnt. 6. F. Schmitz, 58 pnt.

Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Betaling konlributie 1968
Om extra incassokosten te voorkomen
verzoeken wy u beleefd de jaarkontri-
butie ad ƒ 12,50 voor 15 februari a.s.
te willen storten op giro 84 79 03
t.n.v. penningmeester Groene Kruis
te Vorden of op rekening Groene
Kruis bij de Coöp. Raiffeisenbank te
Vorden.

Wordt u na deze datum een kwitantie aangeboden
dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor ƒ 0,35 extra
incassokosten in rekening te brengen.

Het bestuur.

De kulturele avond welke in café-rest. „'t Wapen van
Vorden" door de drie organisaties t.w. de Bond van
Plattelandsvrouwen, Jong Gelre en de Geld. Mij van
Landbouw was georganiseerd, heeft zich doen kennen
als een van de zeer goed bezochte evenementen in dit
winterseizoen!. De zaal was tot in alle hoeken bezet toen
de voorzitter, de heer A. G. Mennink, met een kort
woord deze bijeenkomst opende en de spreker voor deze
avond, de heer Henri van Leeuwen, aan de aanwezigen
voorstelde.
Deze spreker vertelde over de tijd toen hij „zwerver on-
der de zwervers" was in Parijs.
Deze mensen leven onder de bruggen en op de trappen
van de rivier de Seine welke door de Franse hoofdstad
stroomt, in de Metroruimten en de grote hallen van Pa-
rijs. Ze leven van bedelen alsmede wat aan brood en
groenten en fruit op straat wordt geworpen. Over deze
mensen, welke aan de zelfkant van het leven staan, wilde
spreker een boek schrijven. Journalist van beroep zocht
hij kontakt met deze zwervers, maar steeds ketste dit
af. Zij vertelden niet wat hen bewoog om dit bestaan
aan te nemen en van hun innerlijk zeer bewogen donkere
levenswijze.
Pas toen spreker in hun omstandigheden afdaalde, hun
levenswijze en lot ging delen, zwerver werd onder de
zwervers, gelukte het hem de zo zeer gewenste gege-
vens voor zijn boek te verzamelen.
Op uitnemende wijze wist de heer Van Leeuwen zijn
toehoorders te boeien. Parijs is aan deze mensen nog
altijd wel zo'n 2000 rijk.
Het was voor de organiserende verenigingen een hoog-
staande avond.



SUPiRMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Varkenslever
Onze specialiteit:

Boerenbraadworst

500 gram 148

500 gram 218

500 gram 198

500 gram

500 gram

500 gram slechts 198

(met klein beentje)

Runderlappen
Heerlijke riblappen
Schouderkarbonade

Bij aankoop van f 5,- aan vlees

l grote hagelw. bloemkool slechts 125
Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in p^ties v.a. f3,60 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f 4,60 per kg

GEKOOKTE WORST 200 gram 59 cent
Vl66SWa.r0n I CASSELERRIB 100 gram 85 cent

BOTERHAMWORST 200 gram 49 cent

Uit onze groente afdeling
Pracht witlof
Prima kleiaardappelen
Golden Delicious
Jatta sinaasappelen
Conference fijne handpeer

Citroenen

500 gram 5 9

2\ kilo 49

2 kilo 89

7 grote 1.39

per kilo 85

6 voor 79

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.

Reuze
ontbijtkoek

slechts j[cf

2 paar

nylons
voor 1.79

Pak mee dit voordeel!
Augurken literpot 98
Jampot uitjes (heel erg lekker) 69
Biet j es 2 jampotten 89
Bruine bonen grote pot 75
Zomergroente 5 blikjes (naar keuze) 225
Del Monte perziken literblik 189
Vruchtenmelange nu per pot 119

Een pak griesmeel en
een flesje puddingsaus samen 98

Krentebrood ovenvers 98
Q^ocolademelk literfles 79

Leverpastei 2 blikjes 109
Chinese pinda's 2 zakken 98
Eierkoekjes dubbele zak 98

Doppers extra fijn, 2 x \ literblik 189

Doperwten middel II, literblik 69

Discount koffie 500 grams pak voor 259

Bij 2 zakjes Maggi soep
een leuk Pipo figuur gratis!

Toiletair tijdelijk een bus voor 269
Toilet wc reiniger elke 2e bus voor 25

Prodent tandpasta 2e tube half geld

Bloemenzeep 3 stukjes 69
Karnemelkzeep 3 stukjes 98
Badzeep groot stuk 59

Gezinspakken Luvil
50 cent extra korting per pak

2 GROTE ZAKKEN CHIPS
van 1.40 voor slechts



Voor de belangstelling en
het medeleven, betoond bij
de ziekte en het overlijden
van mijn lieve man

GARKIT WILLEM
SCHOLTEN

betuig ik mijn welgemeende
dank.

H. A. Scholten-Bijenhof
Vorden, januari 1968
Zutphenseweg 79

Langs deze weg betuig ik
mijn hartelijke dank voor de
blijken van belangstelling bij
mijn ziekte ondervonden.
Speciaal rector Pans, dokter
De Vries, bestuur van de
Bejaardenkring, buren en
vrienden.
Tevens deel ik u hierbij me-
de dat ik verhuisd ben naar
Slindewaterstraat 59,
Zutphen.

Mevr. Hartman-We g

Te koop: 2 huishoudkachels;
tafel en stoelen en diverse
huishoudelijke artikelen.
D. J. Maalderink, Zutphen-
seweg C 67 a

Gezocht: Kosthuis of kamer
voor de gehele week.
Brieven onder no. 45-1 bur.
Contact

Te koop: Bankstel z.g.a.n.
Inlichtingen bureau Contact

Te koop: Vaarskalf.
H. Bosman bij het zwembad

Te koop: Vers gedorst rog-
ge- en hooistro. D. Pardijs
Kranenburg telefoon 6712

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wiesselink 't Elshof
Kranenburg

Voor
PLASTIC KLAUW.
BESCHEBMERS
het adres

FA G. W. LUIMES
Vorden

Uitverkoop houden wij niet,
doch goedkoper zijn wij
altijd.

Voeraardappelen,
bierbostel, aardappel-
vezels, hooi, stro

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224 (4 lijn.)
Zoerink _ Vorden 05752-6813

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven
wij ook gedurende deze
maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor drij-
mastern, onz. stoppen en
overhemdenreparatie
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Me j. Dijkman
Lochemseweg 52 a

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

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

Aan de markt en aan
huis.

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECLALJTfi'S

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
Laar straat 5

A
W Ondertrouwd

Q HERMIEN BIJENHOF
n en
^ THEO WELLING

X
X
X
X
X
X
Nw
Q Vorden, Zutphenseweg 66
n Kilder, Zinderdijk 34

Wij trouwen, met instemming van onze ou-
ders, D.V. zaterdag 3 februari 1968 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De Kerkelijke inzegening door de Weieer-
waarde Heren ds. J. J. van Zorge en pater
A. van Hal is om 11.15 uur in de Johanmes de
Doperkerk te Kilder.

K

X
X
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januari 1968

Toekomstig adres: Frans Halsstraat 18,
Nijmegen..

Receptie van 14.15 - 15.30 uur in hotel „Teu-
nissen" Hoofdstraat 2 te Kilder.
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ALGEMENE NEDERLANDSCHE
BOUWBEDRIJFSBOND

Afdeling Vorden 1928 - 1968

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan,
hebben wij de eer u uit te nodigen op de
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in het Nuts-
gebouw te Vorden op zaterdag 3 februari a.s.

Het bestuur

Vorden, januari 1968

n
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Modelwoning
Het Kerspei 4
Plan Boonk te Vorden

Toont u vanaf

vrijdag 2 febr.
niet alléén hoe u uw woning
kunt stofferen (Fa Polman,
„Het Binnenhuis")

MAAR OOK HOE U UW

KEUKEN, HUISKAMER,
SLAAPKAMER,
HOBBYKAMER, HAL ENZ.

ZO BRUIKBAAR MOGELIJK
KUNT MAKEN.

i

Wij nodigen u uit tot een
bezoek op vrijdagmiddag
2 februari om 2 uur of op één
van de volgende dagen.

van 2 tot 10 uur
van 2 tot 6 uur
van 6 tot 10 uur
van 6 tot 10 uur
van 6 tot 10 uur

ZATERDAGMIDDAG
ZONDAGMIDDAG
MAANDAGAVOND
DINSDAGAVOND
WOENSDAGAVOND

Genis voor
Huishoudelijke artikelen - Luxe huishou-
delijke artikelen - Glas - Aardewerk - Por-
selein - Elektrische apparaten - Verlichting -
Televisie - Radio - Gereedschap - IJzerwa-
ren - Land- en tuinbouw - Gasapparaten -
Sanitair - Keukens en S h e l l B u t a g a s

i ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742 -15 46

SPECIALE AANBIEDING

Zanker volautomaat
van ƒ 1298,— voor f 1098,-

Zanker trommelwasmacliine
va-n ƒ 758,—voor f 615,-

Fa J. J. Slager
Vorden

Tijdelijke aanbieding!

Koelkasten vanaf f 225,-
Zemen echt zeemleer f 2,99

*
Elektrische klokken,
wekkers

ZIE ETALAGES

•JL JL JL

Hl iSSEÏ ©(o)® <•> VOOR
ÜWOLIEHAARD

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

P. C. Dalebout
GEVRAAGD:

tractorchauffeur
plm. 17 - 18 jaar.

Aanmelden dagelijks bij de direktiewagen
Hengeloseweg Vorden of telefonisch 08340 - 6174

uVERF ws!£

ZONDAG 3 MAART MET DE
GTW BUS NAAR

de Rail

Motor* en
bromfietstentoonstelling
AMSTERDAM

Gaat met uw verloofde of vrouw deze
show zien van het modernste op
motorgebied.

Prijs per persoon inklusief toegangs-
bewijs ƒ 9,50.

Voorziet u tijdig van kaarten.

Opgave bij:

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP EN
GARAGE TRAGTER Vorden telefoon 1256

Bezoekt onze
MODELWONING
op het Kerspel 4!
*

U kunt dan kennis maken met

onze meubelen, vloerbedekking, gordijnen enz.
ons vakmanschap
onze smaakvolle wijze van inrichten
onze oplossing van uw ruimteproblemen

uiu interieur
het middelpunt

van uu gezin

verzorgen uij met smaak
en vakmanschap

OPENINGSTIJDEN:
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

22.00
22.00
18.00
22.00
22.00
22.00

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

Krijgt u t.z.t. een woning toegewezen of hebt u
vernieuwingsplannen voor het voorjaar?
U bent van harte welkom in onze modelwoning!
IEDERE BEZOEKER WACHT EEN LEUKE VERRASSING !

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

J t JL J L JL J

waar het snel
lekker warm
moet zijn
deer zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om de
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Veiwarming."

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM - BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar bij:

VORDEN G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

IMAMMMM0WMMMMAAAAMAMAMA0MVWWWWMMM0WI

Luxe dozen priüépost? Drukkerij Weevers



Makelaars, en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij 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 31
Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

PETROLEUM
BESTELLEN?

1736 BELLEN!

KETJNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

ONS
PARADE

PAARDJE

PRACHTIGE BEDSET
Strelend zacht, fraaie kwaliteit met
originele Zwitserse kantgarnering.
Een aanwinst voor uw slaapkamer
en.... tijdelijk voor een uitzonderlijk
lage prijs. 1/1 QR
1 pers 150x250 + 1 sloop l «t, U J

2 pers 180 x 250 + 2 slopen19,95

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

, Beslist op onze volgende,
parade-aanbieding letten

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

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

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

^100 procent service

^ Voordelige prijzen

Prima kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

IVoordeligü
O M <

31 januari - 7 februari 1968

> Bruine bonenô̂
 Hollandse, pak 500 gram 55!
Reuzenkoek

STEREO, per stuk van «JC voor

Rookworst
691

vacuüm verpakt, per stuk 891
Zuurkool

pak 500 gram 391I
Bonuto koffie

bij 2 pakken

100 WAPENZEGELS

U VOELT ZICH JONG EN PLEZIERIG MET

een nieuwe bril
DE MOD l̂ BRIL PAST HELEMAAL IN HET MODEBEELD VAN NU.

EEN MODE DIE Î EN LEVENDIG IS EN U EEN JEUGDIG AANZIEN GEEFT.

DAAROM STAAT EEN NIEUWE BRIL U OOi! ZO VEEL BETER.

MEER COMFORTjBR UW OGEN
Door de optiflp verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
* U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want

elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELIJK SPAREN
VIVO-KRUIDENIERS:

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

De Raïf f eisenbank
ïs goed voor uw geld...

Uw salaris
bijvoorbeeld.

m
Voor uw salaris, pensioen of andere Jilf

uitkeringen. Ga met uw tijd mee en maak Jjf
gebruik van een privé-rekening. -Jff

Géén risico's van verlies, brand, diefstal.
Over het saldo van uw privé-rekening

(maximum f 2500,-) vergoeden wij een rente van 31/2%.
Een brochure met uitgebreide informatie ligt voor u gereed.

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

3 delige koelkast

stapeldozen
slechts f1,59

Mooie

borrelglaasjes
op voet

nu voor 59 cent

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21
Postgiro 862923

Tel. 05752-1252

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters
v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

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

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

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

Bijna altijd
hebt u sukses met
zo'n kleine adver-
tentie in „Contact"!

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Breng uw artikelen onder de ogen van de consument,
adverteer daarom geregeld in „Contact"!

Alles voor uw baby! Zie etalage Luth
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Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

l februari Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

l februari Gemeenteavond Herv. Kerk in de
koffiekamer van het Nutsgebouw

8 februari Operette-avond Openb. Lag. School
9 februari Idem aan 8 februari
9 februari Sport- en spelavond Jong Gelre in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"
10 februari Filmavond filmkring

„Harren Partie"
10 februari Kindermiddag voor kinderen van

leden van het NVV in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

10 februari Oliebollenaktie t.b.v. de voetbalver.
Vorden

10 februari Beatbal carnavalsvereniging
„De Deurdreajers"

14 februari Jaarvergadering Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

14 februari Jaarvergadering KPO in zaal
Schoenaker, Kranenburg

15 februari Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

16 februari Uitvoering CJV toneelstuk „Route
Kopenhagen"

17 februari Idem aan 16 februari
22 februari Nutsavond
24 februari Carnaval „De Deurdreajers" in

zaal Schoenaker, Kranenburg
bal voor gehuwden

25 februari Carnaval zaal Schoenaker
26 februari Carnaval zaal Schoenaker
27 februari Carnaval zaal Schoenaker
29 februari Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
1 maart Gekombtneerde vergadering Jong

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

2 maart Uitvoering gymnastiever. Sparta
in het Nutsgebouw. 's Middags
j eugduitvoering

2 maart Muziekuitvoering Concordia

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.

JUFFROUW WALLINGA NAM AFSCHEID

In tegenwoordigheid van haar opvolgster, mejuffrouw
S. H. Kuiper uit Farmsum, nam juffrouw G. Wallinga
dinsdagmiddag afscheid van de openbare lagere school
dorp, waaraan zij als onderwijzeres was verbonden.
De kinderen van de drie laagste klassen boden een
cadeautje aan. Bij het officiële afscheid waren vele moe-
ders van de kinderen aanwezig.
Namens de ouderkommissie werd juffrouw Wallinga toe-
gesproken door de heer Beek, terwijl het hoofd van de
school, de heer Brinkman, de gevoelens van het perso-
neel vertolkte.
Mejuffrouw Wallinga, die enkele cadeaus en bloemen in
ontvangst mocht nemen, bracht allen hartelijk dan. Zij
is per l februari benoemd aan een lagere school te
Harlingen.

DIT JAAR GEEN CARNAVALSOPTOCHT

Naar wij vernemen zal, in verband met de te geringe
deelname en te weinig medewerking van diverse kanten,
de carnavalsoptocht dit jaar geen doorgang vinden.
We betreuren dit voor het zo aktieve carnavalsbestuur.
We hopen echter dat men de moed niet opgeeft en het
volgend jaar nogmaals de schouders er onder zal zetten,.

VEEVOEDERVOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Het provinciaal veevoederbureau in samenwerking met
de streekverbeteringskommissie „Warnsveld" organi-
seert op woensdag 7 februari 2 veevoedingsvoorlichtings.
samenkomsten nl. v.m. 9.15 uur in café Eskes te Vorden
en n.m. 13.15 uur in het Ludgerusgebouw te Vierakker.
Op deze beide samenkomsten zullen dezelfde onderwer-
pen behandeld worden nl. over „De voeding van het
melkvee" zal spreken ir M. P. de Jong uit Wageningen,
rijkskonsulent voor de veevoeding en over „De opfok
van kalveren" ir D. Oostendorp uit Bennekom welke
verbonden is aan het proefstation voor akker- en weide-

bouw.
Daar een goede jongveeopfok en een juiste voeding voor
het melkvee mede bepalend zijn voor de rentabiliteit van
de rundveehouderij, is het van groot belang dat u één
van deze zeer leerzame samenkomsten bezoekt.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer R. Eggink slaagde te Zut-
phen voor het diploma moderne bedrijfsadministratie
(MBA).

KPO-AVOND

In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling van de
KPO een zeer goed bezochte ledenvergadering.
Wegens ziekte van de presidente werd het openings-
woord gesproken door de vice-presidente, mevrouw Hui-
nink-Grobben. Deze wenste de voorzitster een spoedig
herstel toe, terwijl ze het bestuur en de leden met hun
gezinnen ook alle goeds wenste in het nieuwe jaar.
Op woensdag 14 februari a.s. zal de jaarvergadering
van de afdeling worden gehouden in zaal Schoenaker.
Pastoor Van Berkel zal op deze avond kleurendia's gaan
vertonen van zijn reis naar Rome.
Getracht zal worden, waarschijnlijk in maart, een avond
te organiseren met demonstratie en voorlichting over
doe-het-zelfartikelen etc. een en ander in samenwerking
met een plaatselijke doe-het-zelfwinkel.

Ook kwam het bestuur met een voorstel om in het voor-
jaar een avond te beleggen met een inleiding over de
tuin, het zaaien etc.
De voorzitster sprak vervolgens een welkom toe aan de
heer Overmars uit Dalfsen, die zou spreken over humor
in het mensenleven. De heer Overmars, die vroeger on-
derwijzer is geweest, vertelde hierna op smakelijke wijze
hoe men het leven op humoristische wijze moet bezien.
Spreker gaf talloze voorbeelden, die hij zo kostelijk ver-
telde, dat allen bijzonder hebben genoten.
Mevrouw Huinink dankte, na een spontaan applaus, voor
deze prachtige avond waarop veel gelachen werd.

VRIJDAGAVOND EN ZATERDAG

OLIEBOLLEN 7 voor ƒ l,

GELE ROOMTOMPOEZEN
5 voor ƒ 2,

Neem proef met ons
heerlijk krentebrood!

Hebt u onze
„Grofje^al gehad?
buitengewoon lekker en

GEZOND !

Telefoon 1384

GEVRAAGD:

mnl. bediende
voor winkel en wijk.

In bezit van rijbewijs B-E.

Wansink \V

Vwo supermarkt
HENGELO (GLD.) i

Honderd jaar zwanehalzen!
ONZE SPECIALITEIT, DE
VORDENSE ZWANEHALZEN,
WORDEN NU AL HONDERD JAAR
LANG GEBAKKEN.

Televisie
in kleur!

Ter gelegenheid daarvan a.s. vrijdag
en zaterdag

zwanehalzen
van 18 voor 15 cent

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Dat moet u thuis eens rustig

kunnen zien.Kerkhoven
Heeft u interesse, vraag dan

een week proefplaatsing bij u

thuis.

V.A.M.C. De Graafschaprijders
LEDEN,
Denkt u aan de

feestavond n (>;

A.S. ZATERDAG IN ZAAL J
„'T WAPEN VAN VORDEN"
AANVANG 8 UUR?

Het bestuur

Dan pas tal u
w

kleurentelevisie goed zien!

Veevoeder voorlichting
Op woensdag 7 februari v.nj. 9.15 uur
in café Eskes te Vorden en n.m. 13.15
uur in het Ludgerusgebouw,jte~~"
Vierakker.

Onderwerpen:

„DE VOEDING VAN HET MELKVEE"
door ir M. P. de Jong uit Wageningen

„DE OPFOK VAN
door ir D. Oostend

,VEREN"
it Bennekom.

Streekverbetering Warnsveld en
Provinciaal Veevoederbureau

BIJ AANKOOP KLEUREN.

TELEVISIE MINSTENS

ƒ 250,—

inruilkorting!
Kleuren, en zwart-wittelevisie

demonstreren wfl u dagelijks in

onze winkel.

VRAAG INLICHTINGEN, OOK OT
INRUILMOGELJJKHEID

ZUTPHENSEWCG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742 1546

Feestavonden O.L.S. Dorp
OP DONDERDAG 8 EN VRIJDAG
9 FEBRUARI A.S.

's Avonds 7 uur in het Nutsgebouw.
Zaal open half zeven.

OPGEVOERD WORDT

Er loopt door 't gehucht
/

Willen de oudeïs en leden van V.O.,
die per abuis geen uitnodiging ont-
vingen, dit even melden aan de school

Voor al uw
familiedrukwerk naar

drukkerij Weevers!

Adverteren doet verkopen!

Sir Edwin - mannen mode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

L_ VESTEN

PULLI'S

MAR1 !NS
Wapen- en Sporthandel

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 12

De mot loopt op z'n laatste benen. Maar hij is een kat, die danig
in het nauw komt en die rare sprongen kan maken, meid. We moe-
ten wel waakzaam blijven."
Lia zweeg, de handen vóór haar ogen geslagen. Ineens riep ze uit:
„Hij is tegenwoordig bijna elke dag op pad met die vrouw van zijn
dienst. „Deze Ingrid" noemde hij haar. Alles voor de dienst, zoals
hij onlangs zei. Adri, denk je, - denk je dat ik naar hem toe zou
kunnen gaan?"
Adri zweeg, ondoorgrondelijk, zoals hij nu en dan kon zijn. Was
er een waarschuwing in de blik waarmee hij Enny aankeek?
Enny legde een arm om Lia heen, veegde de tranen weg en wendde
haar stil gezicht tot dat van Lia: „Heb maar vertrouwen, lieverd.
Tot nu toe hebben we alles gedaan om je te helpen. En dat zullen
we ook verder doen, nietwaar, Adri?"
Adri knikte resoluut: „Je kunt op mij rekenen!"
Enny ging verder: „Heb nog wat geduld, lieve. Het komt wel goed;
ik heb er vertrouwen in, anders zou ik 't je niet zeggen, dat weet
je wel. Je zegt toch zelf dat je gelooft in Gods voorzienig bestel.
Anders bad je toch niet, wie bidt, die gelooft."
Lia schudde vertwijfeld haar hoofd: „Enny, ik ben een twijfelaars-
ter, altijd geweest, ik weet het niet, echt niet."

Enny zei zacht: „'t Geloof is geen autobaan, liefje, 't is veel eerder
iets als een zeereis. Storm behoort niet tot de onmogelijkheden. Ge-
loof me: een geloof dat niet wordt aangevochten, is geen geloof.
Het Evangelie is voor jou geen ergernis. En je bent al evenmin be-
hept met het kwaad van de onverschilligheid, dat de radicaalste
vorm van atheisme is! Zeg me, dat je twijfelt en ik geloof aan jouw
geloof."

Reina vroeg daar luchtig, maar niet zonder sarcasme over heen aan
Lia: „En ben je na dat wonder-van-jou in „Der Manager" in God
gaan geloven, schatje?"
Lia zweeg.
Enny vroeg, zich richtend tot Lia: „Wist je, dat alleen daar de won-
deren Gods gebeuren waar geloof in Hem aanwezig is?"

Na dit gesprek hadden ze een boterham gegeten met suikerbieten-
stroop, en een plak boedworst, - en daarna moest er beslist worden
zoals Enny zei: „Wie waar zal overnachten".
Adri was voor het huis van ir van Mastrigt, die deze avond voor de
luchtbeschermingsdienst nog een ronde had.
Lia wilde echter naar haar eigen huis: „Je moet weten, ik heb ei-
genlijk niets bij me, geen bonnen, geen stamkaart, en geen warme
kleren". (Ze dacht ook: als ik thuis ben heb ik misschien nog een
kans hem te spreken.)
Reina sloot zich bij haar aan: „'t Is een erg donkere nacht, Adri.
Laat het gerust aan mij over. Vóór morgenochtend tien uur is ze
hier terug, dan kunnen we morgenavond, als jij terug bent, beslis-
sen hoe we het verder doen."
Adri schudde z'n hoofd en besloot niets. „Het staat me ergens niet

aan," zei hij 'n paar maal. „'t Is ook nog wat te vroeg." Hij verliet
de kamer. Ergens in het huis was het geluid van een gaande deur.
„Wat gaat hij doen?" vroeg Lia.
„Ik weet het echt niet," antwoordde Enny, „laat hem maar. Hij zal
er zo wel weer zijn."
Reina knikte: „Wat je niet weet, behoef je niet te verantwoorden."
Enny zei zacht: „Ik weet het echt niet, Reina."
Reina legde haar hand op de hare en vond: „Des te beter, schatje.
Hij zal het meneer Snijders wel vragen."
Ze lachten: meneer Snijders was de man, die alles wist. Als een
probleem van alle kanten was bekeken, kon je Adri horen zeggen:
„Zou meneer Snijders er net zo over denken?"
Hij bleef lang weg.
„Zal ik nog iets spelen?" vroeg Enny.
„Als je wat voor me doen wilt," gaf Reina ten antwoord, „zoek me
dan een goeie bedkruik op, want ik sterf 's nachts bijna van de
kouwe voeten en de mijne is lek, en dat is niet plezierig, terwijl ik
't in m'n leven graag zo behagelijk mogelijk versier."
Enny zei lachend: „Je moet zien dat je een man krijgt, Reina."
„Is al besteld, schatje," gaf Reina terug. „Ik heb hem besteld en het
geld ligt klaar, maar ze zijn achter met de levertijd en het transport-
wezen is in de war, zoals je weet, maar daar staat tegenover dat ik
tegen vervoersrisico verzekerd ben."
Terwijl Enny naar een kruik zocht, kwam Adri terug. „En?" vroeg
Lia, „wat zei meneer Snijders ervan?"

(wordt vervolgd)
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ZONDAGVOETBAL
VOETBALWEDSTRIJDEN AFGELAST

In verband met de gesteldheid van de terreinen werden
alle seniorenwedstrijden van de v.v. Vorden, die voor jl.
zondag waren vastgesteld, afgelast.

Zaterdagmiddag Ratti I (zaterdag)—Ratti II (zondag);
Zondag Ratti I—Vios Reltrum III. Ratti II en III zijn
vrij.

VOETBALPBOGRAMMA

Het programma voor het a.s. weekend ziet er als volgt
uit:
Zelhem I—Vorden I; Vorden II—Reunie III; De Hoven
V—Vorden III; Vorden V—De Hoven VII; Vorden BI—
AZC BI; Vorden BII—Ratti BI; Baakse Boys Cl—
Vorden C II.

DAMMEN

BESLISSINGSWEDSTRIJD OM
DAMKAMPIOENSCHAP AFGEBROKEN

Na een nek-aan-nek race zijn DCL I en DCV II aan het
eind van de damkompetitie met een gelijk aantal pun-
ten aan de kop van de ranglijst in de tweede klas van
het gewest Gelderland distrikt oost, geëindigd. Promotie
voor beide teams was hierna een feit.
Er diende evenwel nog uitgemaakt te worden welke
ploeg de kampioensvlag mocht hijsen. Hiervoor traden
Vorden en Lochem dinsdagavond in hotel Ras te Ruurlo
tegen elkaar aan. Opnieuw is er geen beslissing gevallen
want drie partijen moesten worden afgebroken. Lochem
heeft evenwel een 8—6 voorsprong, maar uit de afgebro-
ken partijen zal Vorden waarschijnlijk 4 punten behalen
zodat de einduitslag dan 10—10 zal worden. Dit impli-
ceert dat beide ploegen deze week wederom tegen el-
kaar zullen uitkomen.
De afgebroken partij die vermoelijk winst voor DCV
zal opleveren is die tussen Wansink en Sloot. Aan beide
kanten werd voorzichtig gespeeld tot aan de 53e zet,
toen Sloot een nu niet bepaald sterke voortzetting deed,
hetgeen Wansink een schijf winst opleverde. De Vorde-
naar heeft de beste papieren.
De partij tussen Leunk en Koetsier ging steeds gelijk
op. Op een gegeven moment moest Leunk offeren om
doorbraak te forcerenu De partij die werd afgebroken
zal vermoedelijk in remise eindigen.
De partij tussen Esselink en Rougoor ging gelijk op. In
het middenspel kwam Esselink een schijf achter, doch
ook deze partij zal naar allerwaarschijnlijkheid ook in
remise eindigen.
Wassink en Koller speelden een regelmatige partij. In
het eindspel werd de Vordenaar echter sterker en won.
De beide eerste bordspelers Ter Beest en Bos waren
o~cd tegen elkaar opgewassen. Ter Beest moest offeren
om remise te behalen.
Hulshof kwam tegen Hut in tijdnood waardoor hij een
fout maakte en verloor.
Wiersma kwam tegen Nijkamp al gauw een schijf voor
maar door goed verdedigen van Nijkamp werd het toch
nog remise.
Tenslotte moest Wesselink met een nederlaag genoegen
nemen tegen Stok, na aanvankelijk goed partij te heb-
ben gegeven.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van de damolub DCV
werden vrijdagavond in café Eskes de volgende wed-
strijden gespeeld:
Leunk—Offereins 2—0; Wansink—Roozendaal l—1;
Jansen—Hesselink O—2; Nijenhuis—Geerken l—1;
Wiersma—Klein Kranenbarg l—1; Sloetjes—Hulshof
O—2; Oukes—Van Dijk 2—0.

BENNIE SMEENK VERSTEVIGDE POSITIE

In de strijd om het persoonlijk jeugdkampioenschap van
Gelderland werd zaterdagmiddag in Arnhem de zesde
ronde gespeeld. Voor lij staan voerder Bennie Smeenk uit
Ruurlo was het een goede dag want zijn naaste konkur-
rent H. Bouwhuis uit Eibergen moest ditmaal met re-
mise genoegen nemen.
Smeenk kwam in deze zesde ronde uit tegen J. Fluit uit
Ede. In het begin ging deze partij gelij'k op, waarna
het Smeenk in het middenspel gelukte om een schijf
winst te behalen. Bij de stand 7 om 6 maakte Fluit een
fout waardoor de partij meteen in het voordeel van
Smeenk werd beslist.
Bouwhuis kwam uit tegen R. Prins. De Eibergenaar
verzwakte in deze partij zijn rechtervleugel waardoor
Prins reeële winstkansen kreeg. De jeugdige dammer uit
Vaassen wist hier echter niet voldoende van te profite-
ren en kwam uiteindelijk niet verder dan een punten-
verdeling.
C. Jurriens uit Eibergen speelde tegen Th. Jacobs uit
Wageningen. Deze partij moest halverwege worden af-
gebroken wegens ziekte van Jurriens. Bijde spelers zul-
len nu op een later tijdstip opnieuw tegen elkaar uit-
komen.
De partij tussen Wim Wassink en G. Geurts kon wegens
ziekte van Wassink eveneens geen doorgang vinden.
Het ligt in de bedoeling dat de wedstrijd nu deze week
gespeeld wordt.

VOLLEYBAL
HERCULES II — DASH II 0—2 (DAMES)
De Dash-reserves hebben de tweede kompetitiehelft van
de Nevobo bijzonder goed ingezet. De Vordense dames
zegevierden in 2e sets tijdens de ontmoeting tegen Her-
cules II te Zutphen.
Deze, in de sportzaal van het Stedelijk lyceum gespeelde
wedstrijd, kenmerkte zich in de eerste set door een
duidelijk krachts verschil. Dash nam de leiding vanaf de
opslag, welke zij niet meer afstond. De eerste set werd
een ruime 7—15 zege voor de Vordense dames.
De tweede set was de tegenpartij eenvoudig nergens
meer. Dash was alleen maar aan de opslag en behoefde
praktisch niet te spelen, elke opslag was raak. Geen
wonder dan ook dat de Vordense zes met groot verschil
zegevierden, het werd l—15.

HERCULES II — DASH I 0—2 (DAMES)
Ook de speelsters van het eerste Dash-team zetten het
nieuwe jaar goed in, want in hun eerste wedstrijd van de
tweede kompetitiehelft werd een schitterende O—2 zege
behaald op Hercules II te Zutphen.
In de eerste set kon het Vordens team al een flinke pun-
tenvoorsprong halen, dankzij de betere opslag. Na de
stand l—5 liep men steeds verder uit. Bij 3—10 vroeg
de tegenpartij time-out aan, maar dit baatte hen weinig
want in snel tempo vergaarde Dash de ontbrekende
puntjes en won met 8—15.

SENOR KON-TIKI

Wetenschap is niet alleen maar een studeerkwestie,
maar ook een écht avontuur. Dat blijkt wel uit het leven
van Thor Heyerdahl, die zijn theorieën niet alleen maar
door argumenten trachtte te staven, maar ze tevens door
zijn ontdekkingsreizen in de meest letterlijke zin „waar
maakte". Door zijn vlotvaart door de Stille Zuidzee, de
Kon-Tiki-tocht, kwam hij in het voorpaginanieuws van
de hele krantenwereld en toen hij zijn Aku-Aku-expe-
ditie had volbracht, schreef de pers weer met vette
koppen over zijn verrichtingen. Maar zelfs wie beide
boeken heeft gelezen, kent toch nog maar een stukje
van de mens Heyerdahl.

- . ,
J~.V': Binnenkort echter brengt de uitgeverij La Rivière &

Voorhoeve in Zwolle een boek op de markt dat door een
trouwe vriend van de avontuurlijke geleerde is geschre-

, veni, door Arnold Jacoby.
f f i:-
•.>•.'

In „Senor Kon-Tiki" - de naam die de bewoners van het
Paaseiland aan Thor Heyerdahl gaven - is zijn gehele
leven beschreven en daar lezen wij bv. dat hij in zijn
jongere jaren als een soort Robinson Crusoë met zijn
vrouw op de eilanden van de Stille Zuidzee heeft geleefd.
En ook vernemen wij dat hij in de Tweede Wereldoorlog
als parachutist dienst nam in het Vrije Noorse Leger en
binnen de poolcirkel met zijn groepje tussen de Russische
en Duitse linies opereerde.

Een fors boek met veel foto's, die door de ontdekkings-
reiziger zélf ter beschikking zijn gesteld. Een verhaal,
dat ons laat zien hoeveel avontuurlijker de werkelijk-
heid kan zijn boven, de fantasie.

Wie heeft er nooit gelezen van de mysterieuze godea-
beelden op het Paaseiland ? Thor Heyerdahl heeft er een
tocht naar toe gemaakt.

DE START NAAR MORGEN . . .

De auteur, mevrouw C. J. Ooms-Vinckers, is geen on-
bekende in de Nederlandse schrijverswereld. Zij heeft een
groot aantal boeken geschreven, streekromans eerst en
later, toen zij over de gehele wereld begon te reizen,
geschiedenissen die zich in de door haar bezochte landen
afspeelden, zoals India, West-Afrika, Arabië, Rusland,
Amerika etc. Zij beschreef wereldproblemen van nu.

Thans gaat er een boek van haar verschijnen dat haar
visie op een hele reeks hedendaagse problemen weer-
geeft. Zij geeft korte schetsen over huwelijk en gezin,
over opvoeding, seksualiteyfccebrek aan woon- en rekre-
atieruimte, de buitenshuis^Brkende getrouwde vrouw,
arbeidsonlust, homofilie, emT Er is ook een hoofdstuk
dat in vogelvlucht de grote religieuze stromingen be-
schrijft, waarbij dan meteen de kwestie van de oecu-
mene aan de orde wordt gesteld.

De stap van romancière n«g.r schrijfster van een boek
met sociale strekking is Hner groot dan men denkt.
Een auteur schept toch aB^R vanuit een bepaalde ach-
tergrond en al spreekt die natuurlijk wel uit de penjie-
vrucht zelf, het is toch ook interessant het recht-op-de-
man-af oordeel van de letterkundige zelf eens te horen.
Óók een boek dat de belangstelling zou kunnen wekken
van de talrijke vrouwenbondsleden. Van haar meer dan
4000 lezingen heeft mevrouw Ooms er namelijk een groot
deel voor hen gehouden.

In „De start naar morgen" onthult zij de achtergronden
van heel haar denken en leven. Daarom is dit een be-
langrijk boek. Het ogenblik dat een schrijfster van naam
haar lezers een blik achter de coulissen, haar coulissen,
gunt, is een belangrijk ogenblik. Het is het moment van
de konfrontatie en alleen de groten durven dit aan.
Mevrouw Ooms durfde het en het tekent haar en haar
boek.

Het is een boek van ónze tijd, dat alle aspekten van het
moderne leven beroert.

De tweede set speelde Dash, ondanks een drietal inval-
lers, weer fel op winst. De eindstand werd nu 7—15,
waardoor men 2 kostbare puntjes had veroverd en nog->
steeds meedoet in de kopgroep.

WATERPOLO
VORDEN '64 GAAT DEELNEMEN AAN
WINTERKOMPETITIE

De zwem- en waterpoloclub Vorden '64 zal ook dit jaar
weer deelnemen aan de winterkompetitie van de krin
Twente-IJsselstreek.
De vereniging zal met drie teams aan deze kompetiti
deelnemen t.w. 2 herenploegen en een dameszevental.
De dames van Vorden zijn ingedeeld in groep III
zullen een hele kompetitie spelen tegen de Mors I (Rifs-
sen); Ravijn I (Nijverdal); IJssel I (Deventer) en IJs-
sel H.
Bij de heren zijn Vorden I en H ingedeeld in groep IV A
tesamen met AZC II (Apeldoorn); OKK (Berbeek) en
WZC II (Wijhe).
De dames van Vorden spelen hun thuiswedstrijden in
Apeldoorn, terwijl de overige teams hun thuiswedstrij-
den in Deventer spelen.
De heren van Vorden spelen de thuiswedstrijden even-
eens in Apeldoorn terwijl OKK I en WZC II zijn aan-
gesloten bij Deventer.
De speeltijden van zowel de dames als de heren bedraagt
twee maal vijf minuten netto.

BDLJARTEN
ONVERWACHTE ZEGE VAN KOT
In het biljartdLstrikt Zutphen & Omstreken wist KOT I
in de klasse C I op eklatante wijze te zegevieren van
Kroon I met 5—2. De individuele uitslagen waren:
J. Boekhorst 88 (71)—J. Klein Hekkelder 279 (279); A.
de Wit 88 (79)—W. Pardijs 253 (253); H. Denkers 88
(88)—J. Wijnbergen 121 (97).
De overige uitslagen in deze klasse luiden: Pelikaan I—
Pauw I 1—6; Voorst I—DLS I 7—0; DLS H—Poorte I
6—l; Kroon I—Pauw I 7—0. J. Baanders van de Pauw I
had de hoogste serie van 67 caramboles.
In klasse C II werden de volgende wedstrijden gespeeld:
KOT II—DLS III 2—7; Kroon II—Poorte II 2—7; Pauw
II—Voorst II l—8. H. J. Koenders van Voorst II scoor-
de de hoogste serie van 24 caramboles.

Te koop: Een met B inge-
schreven MRIJ veestiertje,
geboren ll-l-'67, moeder KS
gemiddeld over 8 lijsten
5290 kg melk met 3,84% vet
in 320 dagen. L. Groot Bra-
mel, D 94 Mossel Vorden

Te koop: Rb. nuchter vaars-
alf. W. Klein Bramel
112 Galgengoor

e koop: Biggen. G. J. Men.
wik ,,de Koppel" Vorden

Kilo bananen voor 79 cent
3 citroenen 59 et
l pak bruine bonen extra van 68 et voor 58 et — 10%

Elk 2e pak spar-koffie 50 et goedkoper
198 et

100 gram ham van 75 et voor 59 et
150 gram boerenmetworst van 101 et voor 79 et
8 rol autodrop van 75 et voor 65 et

Bij 2 pak spar-margarine
2 tafelmessen voor slechts 98 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAMLever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

Hele week!
Balkenbrij
Erwtensoep met
veel vlees.

Vrijdag en zaterdag

«RA*,

K,, „

7O

125

900 GRAM

500 GRAM

Haas of ribkarbonade
Schouderkarbonade
Rundvlees «. ««AM vanaf
Doorregen varkensrollade

210

500 GRAM

500 GRAM +

Een rookworst
100 GRAM -t-Ham

Boterhamworst
Heerlijke koffie
Margarine

100 GRAM

250 GRAM

3 PAK

samen 100

100
125
84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

In klasse C I van het biljartdistrikt Zutphen & Om-
streken heeft het eerste drietal van de Vordense biljart -
club KOT in de thuiswedstrijd tegen het zeer sterke
Voorst I een grote O—7 nederlaag te slikken gekregen.
Hierdoor zijn de Vordenaren weer op de onderste plaats
beland.
Klein Hekkelder, die uitkwam tegen H. Teunissen, ver-
loor met royale cijfers nl. 279 (100) tegen Teunissen
275(275).
Pardijs 253 (118) deed het al niet beter en verloor kans-
loos van A. Kerkmeier 134 (134).
J. Wijnbergen 121 (5(7) bleek niet opgewassen tegen W.
Beumer 88 (88).
Voorst heeft door deze overwinning reeds 76 punten en
staat ver voor op zijn inaaste konkurrenten.
De verdere uitslagen in klasse C I waren: Pauw I—
Poorte I 2—5; DLS I—Kroon I 7—0; Pelikaan I—DLS
II 5—2. Hoogste serie W. Wiggers van DLS I nl. 76
caramboles.
De stand luidt momenteel als volgt: Voorst I 13-76; 2.
DLS II 13-49; 3. t/m 5. DLS I; Pauw I en Poorte I 13-
48; 6. Kroon I 13-40; 7. Pelikaan I 13-28; 8. KOT I 13-27.
KOT II kwam in klasse C II uitstekend voor de dag
door de uitwedstrijd tegen Kroon II met l—8 te winnen.
De individuele uitslagen waren: B. Kastermans 77 (54)—
G. Massen 92 (92); J. Schooltink 77 (77)—G. Hellewe-
gen 92 (92); W. Beernink 77 (34)—B. Seesink 84 (84);
A. Lensen 77 (65)—S. Huizinga 84 (84).
Verdere uitslagen in deze klasse waren: Voorst II—DLS
III 2—7; Poorte II—Pauw II 7—2. Hoogste serie H.

van Eist van Voorst II nl. 23 caramboles.
De stand luidt als volgt: 1. Voorst II 12-66; 2. Poorte
II 12-63; 3. Pauw II 12-60; 4. DLS III 11-50; 5. KOT II
12-46; 6. Kroon II 11-30.
KOT III behaalde in de uitwedstrijd tegen Voorst III

ieer>i 4—5 overwinning. De gedetailleerde uitslagen waren:
J. Busser 52 '(52)—A. J. Boers 61 (39); G. Hendriksen
52 (24)—Joh. Stapper 52 (52) ; J. Zegers 44 (44)—G.
Sleuring 44 (31); L. Lammers 35 (24)—Joh. Vriezekolk
44 (44).
Verdere uitslagen in klasse C IV waren: DLS IV—Poor-
te IV 4—5; Pauw IV—Carambole II 7—2. Hoogste serie
W. Punt van de Pauw IV nl. 18 caramboles.
De stand luidt: 1. Poorte IV 10-60; 2. Pauw IV 10-52; 3.
Hoven II 9-50; 4. DLS IV 9-44; 5. Voorst III 10-42; 6.
KOT III 9-28; 7. Carambole II 9-21.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN


