
Donderdag 30 januari 1969
30e jaargang no. 44

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^.Kerkdiensten
ZONDAG 2 FEBRUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. W. Hoogendoorn van Zutphen

10.15 uur ds. G. A. Waardenburg van Rheden
Jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. A. Wiersinga van Baarn
10.00 uur ds. Wiersinga van Baarn

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

K.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
(alJeen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johannes Wilhelmus Maria, zoon van W. A. J.
Lichtenberg en C. P. M. Hilderink; Anna Pauline, doch-
ter van H. J. Kip en R. van Zuilekom; Angelique Antoi-
nette Johanna, dochter van L. B. M. Westerhof en M. J.
W. Veenhuizen; Willem Marinus, zoon van S. Siebelink
en H. W. Assink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. A. Chr. Wagenvoort, 68 jaar, weduwnaar
van A. Blocmendaal.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 2 fehr. aanvang 10.15 uur.

Voorganger:
Ds. G. A. Waardenburg uit RhroYn

Onderwerp:
„MAG HET ALLEMAAL?"

Plattelandsvrouwen
De cursus „beter bewegen" is bij de dames van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Vorden zo in de
smaak gevallen, dat men besloten heeft een gymclubje
op te richten. De leiding is in handen van de heer De
Gruijter. De lessen worden gegeven op donderdagavond
in het gymnastieklokaal. Er worden geen oefeningen!
aan de toestellen gehouden.
Verder zullen de dames deel kunnen nemen aan de cur-
sus „ziekenverzorging thuis". Deze cursus die omstreeks
half april zal beginnen en op donderdagavond wordt ge-
houden, zal worden verzorgd door zuster Stoop.

Afscheid
A.s. vrijdag 31 januari is de laatste dag voor de heer
Tangenberg als onderwijzer aan de openbare lagere
dorpsschool, 's Middags zal 'afscheid van hem worden
genomen. Behalve de leerlingen van zijn klas zullen ook
zijn kollega's alsmede diverse ouders van deze gelegen-
heid gebruik maken. De heer Tangenfoerg is onlangs el-
ders benoemd.

„De Graafschaprijders"
Op zaterdag 15 februari a.s. zal in Doorn de huldiging
plaatsvinden van de landelijke clubkampioenschappen.
Het team van „De Graafschaprijders" uit Vorden, dat
zoals bekend is, destijds kampioen van Nederland werd,
zal dan in het meer dan verdiende zonnetje worden ge-
zet.

Vergadering kiesvereniging
Voor een aandachtig gehoor van CHU en AR-leden van
de kiesvereniging te Vorden, sprak mejuffrouw J. van
Leeuwen^ lid van de Tweede Kamer der Staten Gene-
raal in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" over het
onderwerp „Aktuele politieke vraagstukken".
Na een kort openingswoord door de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, waarin de s pre ekster inzonderheid werd
welkom geheten, verkreeg mejuffrouw Van Leeuwen
het woord.
Spreekster begon met te zeggen dat de gevestigde par-
tijen in ons land het onbehagen veronachtzaamd hebben.
Zo is de Boerenpartij uit onbehagen ontstaan evenals
ook D '66. De taak van de overheid is primair gerech-
tigheid uit te oefenen middels „het zwaard" en sociale
gerechtigheid. Aangezien de overheidstaak zo snel is
toegenomen moesten wij ook meer gaan betalen. Spreks.
ter wilde een vooruitstrevend program, niet naar de
kant van het pakt. Zij wist het niet wat ze aan de
PvdA had in samenwerking met de PSP. D '66 houdt
volgens spreekster de boot af.
De samenwerking in 18 zal moeilijkheden geven voor de
chr i s te l i jk protestantse partijen. Radikalen zetten zich
sterker af tegen de KVP. Spreekster herinnerde aan de
uitspraak van de heer Biesheuvel welke zei dat ons
land langzamerhand onregeerbaar wordt. Het gaat tegen-
woordig om het welzijn van de mens. Het sterftepeil
loopt terug. Veel wordt er tegenwoordig gesproken over
sex, over alcohol en roken en illegale abortus. Hier moet,
volgens spreekster, de bijbel een, woordje meespreken.
Struktuurproblemen voor de ontwikkelingslanden dienen
te worden aangepast. De mens is geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. Hij mag heersen in de schepping en
moet dus ook voor ieder aandacht hebben voor de pro-
blemen als bv. honger en rassendiskriminatie. Tevens
is de mens rentmeester over goederen,. Eigendom is
volgens de H. Schrift geoorloofd. Het bezit is er om
God in de ander [e dienen. De overheidstaak is princi-
pieel beperkt. Levenskringen hebben een eigen taak in
de maatschappij.
Het loon is iets waar de overheid niet in heslissen moet,
maar dient soms wel in te grijpen. Leven in welvaart
betekent volgens spreekster dat er meer mensen in ver-
drukking komen (meer auto's bv. meer regels). Onze
vrijheid wordt steeds meer ingeperkt door de planologie.
De staatsuitgaven, zijn groeiend, doch zijn niet afhan-
kelijk van welk partij ook. Het nationaal inkomen neemt
toe. Van jaar tot jaar wordt er 6% meer uitgegeven
zonder daarbij in moeilijkheden te komen.
Voor zelfstandigen dient een „groen front" te worden
ingesteld t.w. een extra bedrag voor ontwikkelings- en
saneringsfonds voor de middenstand. Bij het onderwijs
dienen de klassen te worden verkleind. Evenwel kunnen
de kosten t.w. 26 miljard er niet af, zodat het onderwijs
zelf moet gaan zoeken naar betere wegen. Een tweetal
medische faculteiten kosten al tussen de 5 en 600 mil-
joen voor oprichting.
Na de pauze werden een gr^t aantal vragen op de
spreekster afgevuurd die doc^^aar op duidelijke wijze
werden beantwoord. De voor^TCer dankte aan het slot
mejuffrouw Van Leeuwen voor haar komst naar Vor-
den en voor het welslagen van deze bijeenkomst.

Jaarvergadering KPO
In zaal Schoenaker hield dt^MPO een, druk bezochte
jaarvergadering. De presidentiële vrouw Huinink, wens-
te in haar openingswoord aan alle leden een gelukkig
en voorspoedig 1969. toe. Pastoor Van Berkelder deed
hetzelfde vooral met betrekking tot de vereniging.
Na de notulen van de sekretaresse, mevrouw Haver-
kamp, die werden goedgekeurd, gaf de penningmeeste-
resse een overzicht waaruit bleek dat er een batig saldo
was.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van mevrouw
Haverkamp, die zich niet meer herkiesbaar stelde, ge-
kozen mevrouw Cuppers. Aan de scheidende sekretares-
se werd hartelijk dank gebracht voor haar vele werk
voor de afdeling verricht.
Na de pauze werd onder deskundige leiding een quiz
gehouden die erg in de smaak viel. Met enkele spelletjes
werd deze geanimeerde jaarvergadering besloten.

Kulturele avond
Uitgaande van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
GMvL en Jong Gelre afdeling Vorden werd maandag-
avond in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" een
kulturele avond gehouden onder leiding van de heer
R. Mennink, voorzitter van Jong Gelre.
In zijn openingswoord heette hij inzonderheid welkom
de heer W. Dussel, spreker van deze avond.
Op de tweede kulturele avond in begin februari a.s. zal
als spreker optreden de heer T. de Bordes, voordrachts-
kunstenaar.
Vervolgens hield de heer Dussel zijn reisverhaal „Met
de noorderzon vertrokken" wat zich afspeelde in Noor-
wegen. Spreker vertelde dat Noorwegen, 3% miljoen
inwoners tolt doch dat er slechts voor 4% bouwbare
grond aanwezig is. Het klimaat is daar zacht te noemen.
Praktisch wordt het in dat land niet donker. De bevol-
king is daar eerlijk en openhartig. De zomer vangt daar
aan op 15 mei. Voor kamperen is dat land ideaal. Men
kan er overal vrij staan met caravan of tent. In de
Noorse stad Bergen regent het 280 dagen per jaar. De
Noorse bevolking, aldus spreker, behoorde overwegend
tot de Boerenpartij. De elektrische verlichting dateert
reeds van 1898. Door een groot aantal dia's verduidelijkte
de heer Dussel zijn reisverhaal.
Voor deze avond bestond een uitzonderlijke belangstel-
ling. De voorzitter dankte spreker voor zijn medewer-
king aan deze leerzame avond.

Wehme - nieuws
Maandagavond 20 januari hadden de bewoners van de
Wehme weer een gezellige avond.
De heer en mevrouw Gies namen ons mee op reis naar
Israël. Voordat deze reis begon eerst een kleurenfilmpje
over de feestweek in Zutphen,, dat vooral voor onze
Zutphense bewoners bijzonder aardig was. Daarna ver-
telde mevrouw Gies op zeer boeiende wijze van de vlieg-
reis naar Israël. We volgden eerst de reis zoals die op
de kaart was aangegeven. Na het drinken van een kopje
koffie begonnen we met een prachtige kleurenfilm. De
heer Gies vertelde naderhand nog over het leven en
werken van de Israëliërs om ons een idee te laten krij-
gen van de aard der bevolking.
Een kollekte aan 't eind van de avond was bestem voor
het Nationaal Joods Fonds. Er zal in Israël een boom
geplant worden op naam der bewoners van de Wehme.
Dat deze avond erg in de smaak viel bleek wel uit het
dankwoord dat gesproken werd door mevrouw Gies sr.
Deze zomer hopen de heer en mevrouw Gies weer naar
Israël te gaan en hebben ons beloofd dan nog eens te
komen vertellen van dit land van belofte.

Aanbieding krentebrood
Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon werd de
familie Schouten dezer dagen een reuzekrentebrood
aangeboden door de spelers van het zesde elftal van de
v.v. Vorden waarvan de heer Schouten deel uitmaakt.

PRINSES
BEATRIX
31 JAAR
Vrijdag 31 januari a.s. vieren
wij de verjaardag van h.k.h.
prinses Beatrix met nog wat
meer vreugde en meer mede-
leven dan in vroeger jaren,
want onze kroonprinses zal
ons die dag wel een kijkje
gunnen op haar voorspoedig
groeiende zonen, Willem Alex-
ander en Johan-Friso.

Steeds meer raakt het bekend
dat prinses Beatrix een kind
van haar tijd is. Zij heeft grote
interesse in de problemen van
deze tijd, haar man betrekt
haar in de aanpak van de
ruimtelijke ordening en teza-
men ontvangen zij geregeld
mensen op hun kleine kas-
teeltje met wie zij allerlei as-
pekten bespreken. Kunste-
naars vinden er ook een gretig
gehoor. Ook jonge mensen
worden er uitgenodigd om te
komen musiceren, of iets van
hun werk te laten zien. Op
Groot-Drakestein is het een
komen en gaan van bekende
en totaal onbekende persoon-
lijkheden.

Zo staat onze kroonprinses
temidden van ons. En onder-
tussen bereidt zij zich ernstig
voor op haar grote taak, die
eens kan komen.

Eendracht maakt macht
Dat eendracht macht maakt hebben zaterdagavond ver-
schillende Vordenaren getoond door mensen uit ons ei-
gen dorp de derde Nutsavond in dit seizoen geheel te
doen vullen, ja zelfs zo dat het gehele programma we-
igens tijdgebrek, het liep al tegen middernacht, niet kon
worden uitgevoerd. In geen^klen heeft het Nutsgebouw
zo vol gezeten dan nu het aBJal was.
Met een drietal muzieknummers, waaronder een pittige
mars, opende de muziekvereniging Concordia onder lei-
ding van i Kleur, de heer v. d. Bosch uit Deven-
ter, de rij.
De zingende zaag van de heer J. Florijn deed het weer
prima met pianobegeleidin^fcpji de heer Koers.
De Plattelandsvrouwen gal^Pmet 1 dames een kinder-
visite te zien uit het jaar 1900 ergens in de Achterhoek.
De 3 maand oude baby ging van „schoot op schoot" de
kring rond.
Een dertigtal kinderen van de hoogste klassen van de
openbare lagere dorpsschool onder leiding van het hoofd
der school, de heer Brinkman, gaven aan deze avond
een bijzonder karakter door de opvoering van een mu-
sical „Meester Pennelik". Geen plankenvrees was bij
deze kinderen te bespeuren. Alles liep dan ook ge-
smeerd. Een luid applaus was hun beloning.
De zang welk Trix Horsting op haar jonge leeftijd ten
gehore bracht, genoot aller belangstelling. In haar
schuilt een ware toneelspeelster.
Onder leiding van de heer De Boer gaf de Melodica- en
Blokfluitclub van het Nut enige prachtige nummers ten
beste o.a. de jubileummars van het Nut.
Vervolgens trad onder intense stilte van de aanwezigen
op het Duo Voka en Frederike met pianobegeleiding.
Als bijzondere attraktie volgde optreding van de Vor-
dense drieling t.w. Anneke, Mariene en Leoni Sikkens
met enige blokfluitnummers onder pianobegeleiding van
Gerda Taddegon.
Gerda en Falo Taddegon gaven hun kunnen op piano
en viool ter, beste. Zij bleken zeer bedreven te zijn op
deze instrumenten.
Het Vordens Dameskoor was vertegenwoordigd met een
viertal dames die een humoristische scène op de planken
bracht.
Een aantal dames van de gymnastiekvereniging Sparta
vulden het toneel met een vrije dansoefening. Alles keu-
rig verzorgd.
Tijdens de uitvoering werd iedere deelnemer (ster) af-
zonderlijk dank gebracht door mejuffrouw Scheltens
voor het gebodene.
Notaris Rombach was dan ook aan het slot de tolk van
een ieder door te zeggen dat wij weer een „ouderwetse
Nutsavond" hebben mogen meemaken, wat zeer zeker
in de toekomst voor een herhaling vatbaar is. Spreker
dankte dan ook de initiatiefnemers t.w. mevrouw Ha-
verkamp, mejuffrouw Scheltens en de heer Sikkens
voor de voorbereiding van deze avond op hartelijke
wijze.
Dat door eendrachtelijke samenwerking tussen de be-
volking een prachtig programma kan worden geboden,
heeft deze derde Nutsavond dan ook ten volle bewezen.

BEZOEKT DE RAI AUTO-
MOBIELSHOW

OP 22 FEBRUARI A.S. RIJDT ER
EEN

speciale GTW-bus
NAAK DE RAI TE AMSTERDAM.

Gaarne opgave voor 15 februari a.s. om teleur-
stelling te voorkomen bij

GARAGE TRAGTER - Telefoon 1256
J. HARREN . Telefoon 05758-334 Voorst
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP

Kosten ƒ 10,50 per persoon alles in-
begrepen. Koffie onderweg gratis.

Vertrek 's morgens 8 uur bij garage
Tragter en s' avonds 20.00 uur weer
terug in Vorden.

Veeteeltvoorlichtingsdag
Op donderdag 20 februari wordt er in het Provinciehuis
te Arnhem een Veeteeltvoorlichtingsdag gehouden.
Gesproken zal worden over: „Wat is een verantwoorde
melkvee-eenheid" en over: „Hoe zijn de mogelijkheden
over de afzet van zuivelprodukten in Nederland en de
overige EEG-landen". Leden van de Vordense afdeling
van Jong Gelre zullen dze voorlichtingsdag kunneni bij-
wonen.
Van de streekverbetering Warnsveld is er een cursus
gespreks- en discussietechniek. Eind januari wordt met
een middag per week gestart. Aan deze cursus, die in
Vorden wordt gehouden en die in totaal 5 middagen
in beslag zal nemen, zijn geen kosten verbonden.

Dames Jong Gelre vergaderden
De afdeling Vorden van Jong Gelre dames hield in
hotel Bloemendaal onder leiding van haar presidente,
mejuffrouw T. Pardijs, een druk bezochte ledenvergade-
ring. In haar openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de heer Rood uit Ampsen bij Lochem.
Mevrouw Harmsen werd voor het feit dat zij dit jaar
de meeste nieuwe leden had geworven in het zonnetje
gezet onder aanbieding van een attentie.
De heer Rood deed vervolgens enige mededelingen over
zijn verblijf in Canada welke hij toelichtte met prachtige
dia's. Onder aanbieding van een attentie dankte de pre-
sidente de heer Rood aan het eind van de avond voor
het gebodene.
Tenslotte werd medgedeeld dat in maart a.s. een bloem-
schikcursus wordt gehouden.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Over het onderwerp „Vrouwen in donker Amsterdam"
sprak voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond in zaal Eskes mejuffrouw Hoekendijk uit
Heemstede.
Spreekster begon met haar levensgeschiedenis te ver-
tellen. Tientallen prostituees hebben in de loop der jaren
de helpende hand gegrepen die de nu gepensioneerde
direktrice van het doorgangshuis „De Halte" in Amster-
dam hen toereikte. Spreekster belichtte de diepere ach-
tergronden waarom vrouwen tot dit leven overgaan en
waarom mannen naar hen toegaan. Daarin schuilt dik-
wijls een grote tragedie. Gewapend met veel levenswijs-
heid en humor heeft mejuffrouw Hoekendijk de dames
een antwoord gegeven op veel vragen van onwetendheid.
Na enkele huishoudelijke zaken te hebben afgehandeld
werd medegedeeld dat de volgende vergadering op 18 fe-
bruari a.s. zal worden gehouden waarin het onderwerp
„De vrouw en de toekomst" zal worden behandeld. Te-
vens zal dan de kleurenfilm Beatrix is de bruid en een
humoristische film over Holland worden vertoond.

Londen - Sydney rally
Naar ons door het bestuur van Jong Gelre is medege-
deeld ligt het in de bedoeling dat Peter Hissink rond de
Pasen, naar Vorden zal komen om het een en ander te
vertellen over de Landen—Sydney rally. De juiste datum
zal nog worden bekendgmaakt.

Oriënteringswandeling
Op verzoek van enige leden zal de Vordense motorclub
„De Graafschaprijders" zondagmiddag 2 februari een
oriënteringswandeling houden voor leden en niet-leden.
De organisatoren hebben de wandeling zeer eenvoudig
gehouden. De tocht voert de deelnemers langs de prach-
tige bospaden in de omgeving van Vorden. De totale
lengte is ca 10 km. De gemiddelde snelheid is vastge-
steld op vier km/uur. Bij de finish ontvangen alle deel-
nemers koffie met koek, aangeboden bij hotel „De Ko-
nijnenbult". Voor verdere inlichtingen zie de advertentie
in dit nummer.

op ket tweede blad !



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Maggi
groentesoep

(speciaal)

3 halen
2 betalen!

EEN FLES

Jus d'Orange
geen 129 maar

PINDA-
KAAS
jampot

van 98
nu

79

Plastic

BROOD
SCHAALTJES

voor maar

169

BRUSSELSE

KERMIS

pak 300 gram

ft

TONIJN

IN OLIE

blikje

100

SOEP-
BALLEN

2 blikjes

van 148

nu

129

LEVER-

PASTEI

2 blikjes

98

JONKER FRIS

Erwten-worteLen
2 literblikken van 130 voor

EEN FLES

Limonadesiroop
nu slechts

Herba

BRUINE
BONEN

pot van 98
voor

89

Rinse

APPEL-
STROOP

beker
500 gram

79

ANANAS

literblik

119

Plastic fles

BLEEK
WATER

M*KF

elke 2e fles
39

Jonker Fris

APPEL-
MOES

literblik
79

elk 2e blik
55

Colombo

KOFFIE-
MELK

literfles

•U ft\159

SMARIUS

Eierbeschuit
3 rol geen 126 maar

DE RUYTER CHOCOLADEHAGEL

pak 400 gram puur 135
pak 400 gram melk 155

CHOCOLADEVLOKKEN

pak 200 gram 89

HAMBURGERS

VARKENSLEVER

KLAPSTUK
met klein beentje

3 stuks

500 gram I I O

500 gram Zlö

SCHOUDERKARBONADE
nu 500 gram

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

DENK AAN UW DIEPVRIES

Saksische leverworst

Palingworst

Snijworst

Paarderookvlees

La Ronde
VRUCHTEN-

WIJN

per fles 198

2 flessen

298

VRUCHTEN-
LIMONADE

2 flessen
nu

98

Groot blik

HARING
in tom.saus

geen 104

maar nu

89

GROTE BAAL
SNOEP

van 75 voor

69

2 flessen

UP-
DRANK

89

Grote flacon

SHAMPOO

ei - anti-roos
olie

van 149 nu

129

Boterl

©S£

PRAC

STOO

150 gram 69

150 gram 79

200 gram 98

100 gram 69

200 gram 69

WITLOF heel kilo 98

STOOFPEREN roodstovers 2 kg 98

HANDSINAASAPPELS

Salustiana's 2 kg 198

CHAMPIGNONS 200 gram 98

GOLDEN DELICIOUS

in draagtas 2,5 kg 149

EEN BLIK

Liebig soep
div. smaken o.a. erwten, tomaat,

groente en kip

NU SLECHTS 79
Flakon aroma

geen 74 maar 59



Met grote vreugde on blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

WILLEM MARINUS
(MARTIN)

S. Siebelink
M. Siebelink-Assink
Henri

Vorden, 28 januari 1969
Vordensebos A 343

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen en
onze buren voor hun mede-
leven, ons betoond bij het
overlijden van mijn lieve
man en onze dierbare vader,
behuwd-, groot, en over-
grootvader

J. A. EIJKELKAMP
Uit aller naam:
Wed. W. A. Eijkelkamp-

van Zantvoort
en kinderen

Vorden, januari 1969
't Elshof 6

Te koop: Een g.o.h. olie-
haard grijs, met tank en
standaard; tafeltje met club-
jes en grote uittrektafel;
bergmeubel. Te bevragen bij
bureau Contact

I'ens gestoomd 500 gr 0,70
Pens rauw l kg 1,10
Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53, Vorden

Te koop: Gebruikte kinder-
fietsen in diverse maten.
Gebruikte Solexen en enkele
stuks nieuwe overjarige rij-
wielen voor verminderde
prijs.
Rijwielbedrijf TRAGTER

Te koop: Vierde! van een
jonge koe. D. Pardijs,
D 129 a, telefoon 6712

Te koop: Roodbont inaal-
kalf. W. A. Kreunen, D 40

Te koop: Volbl. drag. MR1J
vaars, bijna aan de telling.
G. W. Momberg, E 16
Vorden

Te koop: Toom biggen.
H. J. Decanije, Galgenigoor

Kennismaking-
huwelijk
Beproef eens uw nieuw le-
vensgeluk bij Peter van
Nieuwenhoven Postfach 14
66 Emmerich West-Duits-
land, algemeen bekend bij
PERS, RADIO en TELEVI-
SIE.
ledere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6
FOTO'S met omschrijving,
voor een .eerste keuze, in-
dien bij uw aanvraag leef-
tijd en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk konttakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO ! ! !

KWALITEITSVOEDERS
voor vogels, honden en kat-
ten.
Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53, Vorden

Heden ging nog onverwacht, na een langdurig
ziekbed, van1 ons heen, onze lieve dochter, zuster,
schoonzuster en tante

JOHANNA MARIA BREUKINK

op de leeftijd van 44 jaar.

Uit aller naam:

J. Breukink-Koers

Vorden, 24 januari 1969

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad te
Arnhem.

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop gevraagd-
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

l pak Spar koffie van 195 et voor 175 et
- 10 procent

l rol Marie biscuits 75 et — 10%

6 flessen Spar bier nu 219 et — 10%

l blik appelmoes 75 et — 10%

l blik soepballen 65 et — 10%

l /ak chocoladevlokken 65 et — 10%

l pak custard 79 et — 10%

l blik nasi goreng 189 et — 10%

l fles gekoncentreerde afwas 89 et — 10%

Halve liter f ruitcocktail slechts 125 et

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Dames!
INTERESSANTE ARTIKELEN

VOOR U IN ONZE ETALAGES

EN ...

zeer voorcjplig

H.LUTH
NIEUWSTAD 4

100

SIMCA 1OOO,
"Klein en groot", vier deu-
ren, uniek in goedkope prijs
klasse

SIMCA 1000
Nu ook een snelle, nog spor-
tievere Simca 1000. topsnel-
heid 145 km

SIMCA HOOP
Een grandioos fijne Simca.
Verbijsterend functioneel.

SIMCA 11OO
Ideale nieuwe combinatie
van prestige en prestaties

Prachtwagen en vrachtwagen
voor werkdagen en week-
ends

Snel, zuinig, ruim, een han-
dige 1100 bestelwagen

SIMCA 1301
Ruime, economische, zeer
representatieve auto.

SIMCA 1501
Zeer snelle, comfortabele
auto met verfijnde allure

SIMCA 1501
Een werkelijke Grand Touris-
me met zeer aanzienlijke
prestaties.

SIMCA 15O1 M
Representatieve, snelle com-
binatiewagen voor de win-
kelier.

Een veelheid van goed doordachte modellen in elke
betaalbare prijsklasse. Soepele regeling van inruil en
financiering. Uitstekende service in onze moderne
werkplaats. Komt U eens langs in ons bedrijf en
maakt U eens een geheel vrijblijvende proefrit in de
Simca van Uw keuze.

COUpe SIMCA 1200i
Bertone's meesterlijke cre-
atie. Top: 175 echte kilo-
meters.

Automobielbedrijf

Tragter

AARDGAS
05
<
O

— AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS —

Grote
verwarmingsshow

Op 6 en 7 februari a.s. in de zaal van

hotel Bakker te Vorden van 15.00 tot

22.00 uur.

Wij tonen en demonstreren u de

nieuwste modellen gashaarden

tevens gasfornuizen met of zonder

verwarming en diverse bijzetkachels

Speciaal vestigen wij de aandacht op

zelfbouw centrale verwarmings-

systeem.

Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen,

het verplicht u tot niets

Gf BR. BAREN D S EN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 23

AARDGAS — AAKD<

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, mjdag en
zaterdagreklame

Boterhamw.
Snijworst
Pekelvlees

200 gram 0,80
200 gram 1,00
200 gram 1,40

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,25

Gehakt
Verse worst

Balkenbrij

500 gram 2,25
500 gram 2,60

500 gram 0,75
Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

water, en winddicht,
ijzersterk gelaste

naden.

Nieuwe modekleuren

Zeil jacks

Anoraks

Poncho's

Fietscapes

Regenpakken

Wapen, en sporthandel

Martens
ecds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a

Vorden . Telefoon 05752-1272

GEMEENTE VORDEN

Bij gemeentewerken kunnen enige

WERKLIEDEN
worden geplaatst in losse dienst.

Sollicitaties te richten aan de Burge-
meester vóór 8 februari 1969.

Aanstelling geschiedt voor volwassen
werknemers in loorugroep III of IV.
Nadere inlichtingen worden verstrekt

door de gemeente-architect.

Vorden, 28 januari 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,

J. V. Plas

C!

— AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — A

EIKE TREKKER
EEN MASSEY-FERGUSON

Wij nodigen u hierbij uit op onze

GROTE SHOW
bij café Eskes, Dorpsstraat, Vorden
op dinsdag 11 februari de gehele dag
en 's avonds om 8 uur voor onze

FILMVOORSTELLING

Toegang gratis

FA

A. J. Donder t man
EN ZN

OFFICIAL MASSEY-FERGUSON DEALER
Telefoon 05738-273



Voor de laatste maal ENORME KOLLEKTIE:

ZATERDAG l FEBRUARI
naar de HOBBY- EN HAND

WERKMATERIALENijsbaan te Deventer
perGTW

PITRIET
PITRIETBODEMS
RAFFIA
HOUTEN KRALEN
MOZAÏK STEENTJES
KRISTAL MOZAÏK
WIELEN (hout)
WIELEN (rubber)
GLASOGEN
SIERKUNSTPAKKETTEN
PERKAMENTPAPIER
FINEERWERK
CORSAGESPELDJES
KURKEN BALLEN
HOUTEN BALLEN

Opgave bij

VLOGMAN
Nieuwstad 14, telefoon 1321. Opgave voor 31 jan

Prijs ƒ 2,75 alles inbegrepen.

NU GE D VERDIENEN

Vrijdag komen wij aan de markt te
Vorden met een enorme sortering

vloerbedekking
Verder hebben wij nog een enorme keuze in

figuurzaagmodellen
Breng vrijblijvend een bezoek.

voor nog minder dan de helft van de
normale prijs.

ZOEKT UW VOORDEEL

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

BIELDERMAN
WONINGINRICHTING ZUTPHEN

Deze week

MOOIE KARPETTEN
uitzoeken 98,—

FAUTEUILS
DIVERSE KLETJREN

79,50

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

wat ik wil ?
Keuze uit
een ruim
assortiment
rundvee
voeders

Op het ogenblik wordt op de helft van
alle rundveebedrijven koek verstrekt
aan de koeien, terwijl men op de an-
dere bedrijven de voorkeur geeft aan
brok.

Hendrix' rundveeprogramma houdt hier-
mee volkomen rekening en levert u
naar wens koek of brok (eventueel
meel).

Toch zijn er aan het voederen van brok
bepaalde voordelen verbonden, welke
duidelijk arbeids- en prijsbesparend
voor u kunnen zijn.

Maar wilt u liever koek ? Hendrix levert
ze u In een ruim assortiment.

CARNAVALSOPTOCHT
Ondanks de vele moeite slaagden wij er niet in om
voldoende deelnemers te krijgen voor de carnavals-
optocht die op 15 februari door Vorden zou trek-
ken.

Jubileumkommissie
carnavalsvereniging

„DE DEURDREAJERS"

FA UENK-BONGERS
Zutphenseweg C 60 Vorden Telefoon 1327

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

Wij vragen op korte
termijn

ENKELE
MEDEWERKERS
voor de produktie-afdeh'ng.

Zij die kunnen biezen of
hiervoor wensen te wor-
den opgeleid genieten de
voorkeur.

Betaling vindt plaats vol-
gens CAO groot-metaal
op basis van maandsala-

Sollicitaties schriftelijk of mondeling
dagelijks aan de fabriek.

GEVRAAGD:

TYPISTE
EN EEN

ADMINISTRATIEVE
KRACHT
(vrl.) liefst met ervaring.

Voor gehuwde dames werktijden in

onderling overleg.

Prettige werkkring, gevarieerd werk.

Brieven onder nummer 44-1 bureau Contact

EMPO

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

vl Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

RUTH,
schuldloos gescheiden, 26 jr.
met zoontje van 21/i> jaar,
zou gaarne kennismaken m.
een nette degelijke man,
liefst een ambtenaar.

BRIGITTA HELGA,
schoonheidsspecialiste, 28 j.
wil gaarne Berlijn verlaten
om voor eer, j^oi-dr m; i "
lieve vrouw en voor zijn kin-
deren een lieve moeder te
zijn.

ERIK A,
29 jaar, lieve verschijning,
van beroep bankemployee,
zoekt kennismaking met een
degelijke hollandse jongen
uit goede stand.

ELSBETH,
48 jaar met lief dochtertje
van 14 jaar, is het alleen
zijn moe, vraagt een lieve
eenvoudige man om nieuw
levensgeluk op te bouwen.

HERMINE,
hollandse degelijke huis-
vrouw, 50 jaar, zou gaarne
kennismaken met degelijke
goede arbeider, l kind geen
bezwaar.

ELISE,
maatschappelijk werkster,
47 jaar, niet onbemiddeld,
wil graag haar leven een an-
dere wending geven en een,
man van goede stand geluk-
kig maken.

U kunt met hen kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, 424
Emmerich, Postfach 1466
West-Duitsland.

G. W. Eijerkamp
Vorden

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

In alle gevallen blijft
uw verzekering!
uw vertrouwen»]

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswtjk
Zelhem, tel. 08344-414

DANLON
PANTY-NYLON
Nylons die ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten. ~i^

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengelosew. l
telefoon 1283

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

aanbiedingen!
HARDALLUMINIUM

Kookpannen
bekleed met PTFE (dus geen aanzetten meer)

in de maten

17 cm 1,5 liter

l!) cm 2 l i lcr

21 cm 3 litor

23 cm 4 liter

Steelpannen
15 cm 1,4 liter

17 cm 1,9 l i te r

Nu bij
normale prijs Koerselman

22,75 13,76

1M.-10 14,76
.,r, «r, IC TC
4 ^ . ) , ; / • > Jm^Jum \J

27,<;i) 16T76

18,30 10,76

19,35 11,76

Geëmailleerde

percolatorpot

koffiekan

theepot

smaragdgroen ' l , f » liter 13,25

bordeauxrood 1,2 liter 11,95

mosterdgeel l l i t e r 10,45

4-delig nest geëmailleerde

tafelschalen
14, 16, 18 en 20 cm doorsnee
gebroken wit

ALLES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Koerselman

8,35

9,97

8,87

7,77

6,31

Burgemeester Galléestraat -- Telefoon 1364

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD _ VORDEN

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

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

De meeste mensen vermoeien zichzelf,
door de rust na te jagen. Dovrak

Zie onze mooie kollektie

slaapkamers
Deze prachtige w i t t < slaapkamer (nu in oir/,c etalage).

Goudgebiesd, ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, royale 4-deurs kast, toilet

geheel kompleet exklusief ƒ 870,

oer mooier wonen:
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ZONDAGVOETBAL,

Kotten I - Vorden I
I ! i j de voetbalvereniging Vorden is zo langzamerhand
dr leuze „Een koninkrijk voor een schutter" van toe-
passing. Voor de zevende maal in dit seizoen, presteerde
de voorhoede van Vorden het geen doelpunt te scoren.
Werd vorige week met l—O van Zelhem verloren, thans
ging men met dezelfde cijfers tegen Kotten ten onder.
Dit gebeurde in een op redelijk peil staande wedstrijd,
waarbij de geelzwarten over het algemeen een flinke
veldmeerderheid aan de dag legden. De Vordense voor-
hoede liet het deze middag qua afwerking weer volko-
men afweten. De enige speler die een voldoende haalde
was linksbuiten Jansen die overigens ook verre van pro-
duktief was.
In de eerste tien minuten gaf Kotten de toon aan. Er
ontstonden enige gevaarlijke aanvallen doch met name
Ruiterkamp en Besselink speelden in de Vordense de-
fensie een solide partij. Na plm. 15 minuten hield Hols-
bckc d(> bal te lang bij zich. Hij raakte het leer kwijt
aan linksbuiten! Nekhorst die Hendriksen passeerde om
vervolgens doelman Berkelder geen schijn van kans te
geven l—0.
Hierna veranderde het spelbeeld en gaf Vorden de toon
aan. Er werden verschillende aanvallen opgezet, doch
alles stuitte af op de hechte defensie van Kotten. Het
laatste kwartier voor rust losten zowel Jansen, Hen-
driksen alsmede Holsbeke scherpe schoten doch door te
onbesuisd en gehaast .schieten ging de bal telkens over
of naast.
De tweede helft gaf een sterker Vorden, te zien. Na plm.
tien minuten kreeg Jansen de bal prachtig op maat toe-
gespeeld van Hengeveld. De Vordense linksbuiten om-
speelde zelfs de Kottendoelman om hierna op nog geen
3 meter afstand van het lege doel keihard tegen de on-
derkant van de lat te schieten. Bij tegenstoten van Kot-
ten bleek dat de Vordense doelman Berkelder deze mid-
dag in een zeer goede vorm stak. Vlak voor tijd kreeg
Klein Zessink nog een goede kans op de gelijkmaker
doch ook hij miste de juiste richting.
En nu maar afwachten in Vorden tot de broodnodige
schutter zich aandiend.

WVC III — Vorden II
In een niet al te best gespeelde wedstrijd is het WVC
gelukt de reserves van Vorden een verdiende 2—l ne-
derlaag toe te brengen.
Reeds vanaf de aftrap ontketende de thuisclub een fel
offensief waarbij de Vordense achterhoede een paar maal
door het bekende oog van de naald kroop. Toen na plm.
10 minuten de achterhoede van de bezoekers voor bui-
tenspel bleef staan en Dostal verzuimde weg te werken
was het de linksbuiten die van dichtbij raak schoot. Na
een botsing moest bij Vorden aanvoerder Velhorst hierna
geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door
de jeugdige Besselink. Nadat WVC nog enkele kansen
ongebruikt had gelaten, was het bij een Vordenaanval
raak toen rechtsbuiten Bielanski met een fraai schot
voor de gelijkmaker zorgde. Door een doelpunt van op-
nieuw de linksbuiten via de binnenkant van de paal ge-
scoord, ging de rust in met de stand 2—1.
In de tweede helft een sterker Vorden. Het leverde ech-
ter niets op aangezien men in de voorhoede te indivi-
dueel speelde zodat sukses wel uit moest blijven. Doel-
man Golstein zorgde er aan de andere kant voor dat ook
WVC niet meer scoorde, zodat het einde aanbrak met

verdiende 2- l zege voor de thuisclub.

Vorden IV - - Rrummen VI
In deze wedstrijd stond de Vordense defensie raar te
H c l i u l h M m . D i i r k l aa het begin plaatste Koerselman
foutief 'terug waardoor de linksbinnen de gelegenheid
kreeg te scoren O—l. Een fout van doelman Bargeman
betekende O—2. Tot overmaat van ramp schoot Bijen
hierna in eigen doel O—3.
Na de rust overkwam Holsbeke dit ook O—4. Nadat
Brummen de stand tot O 5 had opgevoerd, gelukte het
Groot .lebbink l minuut voor tijd de eer te redden l—5.

Hercules III - Vorden V
Het met verschillende invallers uitkomend Vordenelftal
heeft in Zutphen tegen Hercules III een verdiende ne-
derlaag geleden*. Beide ploegen schiepen zich enkele
goede kansen, die evenwel op niets uitliepen. Uiteindelijk
was het toch Hercules dat door een doelpunt van hun
midvoor met de volle winst kon gaan strijken.

Voorst VII — Vorden VI
De zesde uitgave van Vorden heeft er in Voorst een
waar schuttersfeest van gemaakt en liefst 15 maal de
roos getroffen. Bij de rust was de stand O—5. De Vor-
dense doelpunten werden gemaakt door Korenblik (8 x) ;
Pardijs (2 x); Schouten (2 x); Rothman, Bosch en
doelman Ter Heurne (penalty).

DEO II — Ratti I
Koploper Ratti I en de DEO-reserves speelden in Bor-
culo een spannende ontmoeting, waarbij de puntjes
broederlijk werden verdeeld, het werd 2—2.
Al in de vijfde minuut kon DEO de leiding menen. Een
door linksbuiten Ebbers hoog voorgezette hoekschop
ging via het been van een Rattiverdediger en de knie
van doelman Huitink in eigen doel l—0.
Ratti zette nu enkele goede aanvallen op. Toen Vreman
in het strafschopgebied ongeoorloofd ten val werd ge-
bracht, wist H. Haverkamp de toegestane penalty feil-
loos te benutten l—1. Het spel wisselde nu gedurig, maar
na een half uur kon Ratti de leiding nemen. Bijen trok
de bal vanaf de linkervleugel voor 't doel waarna Lich-
tenberg inkopte l—2. Tien minuten voor het rustsignaal
werd het andermaal gelijk toen de DEO-midvoor Wijn-
bergen in vrije positie met een laag schot in de bene-
denhoek de gelijkmaker kon scoren.
Ratti was na de thee overwegend sterker, maar de
defensie van de Dijkhoekers bleek goed voor haar taak
berekend te zijn. Een vlak voor tijd door Overbeek ge-
scoord doelpunt werd wegens free-kick afgekeurd.

Ratti II - - Keyenb. Boys IV
De ontmoeting tussen de Rattireserves en Keyenburgse
Boys IV eindigde onbeslist met een dubbelblanke eind-
stand.
In de eerste helft had Ratti aanvankelijk de beste kan-
sen maar het schot in de voorhoede ontbrak. Bos had
bijna het winnende doelpunt gemaakt maar zijn schot
was verkeerd gericht. Ook de tegenpartij zette diverse
gevaarlijke aanvallen op, maar doelman Roelvink hield
het hoofd koel.
Na de rust waren de bezoekers in de meerderheid maar
zij zagen geen kans dit in een doelpunt uit te drukken.
Tien minuten voor het einde moest de Rattispeler Koers
het veld ruimen wegens een blessure.

Ratti III - - Angerlo Vooruit III
Ratti's derde kreeg thuis een O—4 nederlaag te slikken
van Angerlo Vooruit III.
Bij Ratti ontbrak het samenspel. Door doelpunten van
midvoor Jansen en linksbuiten Zwaan kreeg Angerlo
met de rust een O—2 voorsprong.
Na de rust bracht rechtsbuiten Laak de stand op O—3
terwijl midhalf Bonte de zege voor de bezoekers op
O—4 bepaalde. De Angerlose doelman Roelofsen had het
deze middag gemakkelijk want alleen in de eerste helft
moest hij zijn kunnen tonen.

ZATERDAGVOETBAL

DZC I — Ratti I
K ; i t t i I afdeling zaterdagvoetbal kreeg in Doetinchem
van leider DZC I een 3 l nederlaag te inkassereni.
De voor Ratti zo belangrijke wedstrijd begon voor hen
hoopvol want de eerste tien minuten waren voor de
Rattianen. Door zo snel mogelijk een doelpunt te force-
ren trachtten de bezoekers de DZC-defensie uit balans
te spelen. Het gelukte ook bijna maar de schoten van
Van der Linden, Klootwijk en Te Lindert misten op
enkele centimeters na hun doel waarbij vooral het laatste
schot beter lot had verdiend want de bal ketste buiten
bereik van de keeper van de lat terug.
Hierna ,nam DZC het initiatief over en met snelle kom-
binaties brachten zij verwarring in de Ratti-achterhoede
die in eerste instantie 'geen doelpunt toestond. Bij een
aanval over links bracht de DZC-linksbuiten de bal
voor het doel waar het niet voldoende werd weggewerkt
en met oen strak schot was doelman Boss een geslagen
man l 0. Ratti probeerde het met snelle uitvallen en
bij een van deze ontstond de gelijkmaker. Een 1-2 kom-
binatie tussen Klootwijk en Van der Linden werd beslo-
ten met een voorzet op maat welk ineens door Reindsen
in de benedenhoek werd geschoten l—1. De thuisclub
probeerde hierna nog wel met een doelpuntenwinst de
rust in te gaan maar met goed verdedigen en een beetje
geluk hielden de Rattiverdedigers stand.
Na de thee moest Ratti het middenveld geheel prijsgeven
en er kwamen diverse kansen voor de Doetinchemers,
doch eerst in de 20e minuut moest doelman Boss zwich-
ten voor een machtig schot van zo'n 30 meter afstand
2 1. Nu begon de konditie een woordje mee te spreken
en het was duidelijk dat de Rattianen te lang hadden
stilgelegen om tegen, dit jonge en enthousiast spelende
DZC-team nog een antwoord klaar te hebben. Het werd
nog wel geprobeerd maar de aanvallen waren te breed
opgezet om enige verrassing te sorteren. Zelfs nam DZC
nog een 3 -l voorsprong door een kopbal van de DZC-
rechtsbinnen waardoor het zich definitief verslagen wist.
Deze wedstrijd werd op uitstekende wijze geleid door
de scheidsrechter en de verstandhouding in het veld was
er een van goede sportvrienden. Dit blijkt ook wel uit
de uitnodiging van het DZC-bestuur om vrijdagavond a.s.
een lezing bij te wonen van scheidsrechter Sjef Dorp-
mans.

Ratti II AZSV VIII
De Ratti-re.serves speelden agÉ^rdagmiddag een verdiens.
telijke wedstrijd en wonnen^pt .'! l van AZSV VIII uit
Aalten.
Ratti wist de leiding te nemen door Bretveld, die via de
rechtervleugel een doorbraak forceerde l—0. Klein Gel-
tink verhoogde de stand tot 2—O door de AZSV-doelman
met een boogbal te passeren.
In de tweede helft reduceerden de bezoekers de achter-
stand tot 2 - 1 doordat Baakman foutief terugspeelde en
de bal langs de verbouwereerde Rattidoelman in het
doel stuitte. Midvoor Arendsen wist de eindstand op
3—l te brengen toen hij een hoge bal handig langs de
uitgelopen Aaltense doelvcrdediger lepelde.

Voetbalprogramma
Het programma voor a.s. weekend voor de v.v. Vorden
luidt als volgt:

Vorden I—-Rattum I; Vorden II—Zutphen II; Pacelli
II—Vorden III; Warnsveldse Boys III—Vorden IV;
Voorst VI—Vorden V; Zutphen V—Vorden VII.
Vorden Al—Pax Al; Vorden BI—Zutphen BI.

Het voetbalprogramma voor de s.v Ratti luidt:
AZSV VII- Ratti I; Ratti II—Zelos III.
Zutphen Al—Ratti Al; Socii Cl—Ratti Cl.

Ratti I afdeling zaterdag speelt in Aalten tegen AZSV
VII. Gezien de stand op de ranglijst moet Ratti hier toch
wel enkele puntjes uit het vuur slepen. De opstelling is
als volgt:

Doel: Boss; achter: Wesselink, Van Bommel en Geurds;
midden: Te Lindert en Rutgers; voor: Klootwijk, Van
der Linden, Reindsen, Wissels en Dijkman.
Reserves Tenten en Hoogheim. Vertrek 2 uur.

Zondag: Markelo III—Ratti I; Ratti II—Socii II; Ratti
III—Keyenburgse Boys III.

DAMMEN

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van de damclub DCV
werden in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Kranenbarg—Leunk O—2; Breuker—Wentink 2—
0; Wiersma—Leunk 2 0; Dimmendaal—Geerken 2—0;
Jansen---Esselink O - 2; Van Dorsten—Hulstijn O—2;
Hesselink—Sloetjes 2—0; Oukes—Breuker O—2; Klein
Kranenbarg—Van Dijk 2—0; Heuvink—Wansink l—1.

WATERPOLO

Vorden I - - Piranha I
Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente—IJs-
selstreek speelde het eerste zevental van Vorden zater-
dagavond tegen Piranha uit Enschede. Deze wedstrijd
die in het Sportfondsenbad te Deventer werd gespeeld,
eindigde in een forse 11—4 nederlaag voor de Vordena-
ren. De ploeg uit Enschede, bestaande uit spelers van
de Technische Hogeschool speelde wel een klasse beter
dan Vorden, vooral qua snelheid was Piranha duidelijk
beter.
Toch begonnen de Vordenaren goed want midvoor Ver-
stoep scoorde al direkt l—0. Even later verkeek doelman
Oudsen zich op een afstandsschot hetgeen l—l beteken-
de. Bij een aanval van Vorden bediende Eggink midvoor
Verstoep op maat 2—1. Hierna werd de ploeg uit En-
schede geleidelijk aan sterker en moest de Vordense
achterhoede alle zeilen bijzetten om doelpunten te voor-
komen. Dit gelukte echter maar ten dele.
Met snel uitgevoerde akties werd het doel van Oudsen
bestookt. Nadat de Piranhamidvoor de gelijkmaker had
laten aantekenen, werden er vlak na elkaar 4 doelpun-
ten gescoord zodat Vorden bij de rust tegen een 2—6
achterstand aankeek.
Na de rust speelde bij Vorden Oudsen rechtsvoor terwijl
Holsbeke de plaats onder de lat innam. Nadat de rech-
tervoorman van Piranha met een afstandsschot de
stand op 2—7 had gebracht, gelukte het Eggink de ach-
terstand tot 3—7 te verkleinen. Vorden kreeg hierna
enkele goede kansen doch de schoten van Eggink en
Parmentier misten het doel op een haar.
Toch werd het 4—7 toen Verstoep een strafworp benutte
doch dit werd de Enschedeërs te gortig en namen zij in
de resterende minuten het initiatief. Nog viermaal geluk-
te het Piranha het Vordendoel te doorboren zodat de
eindstand 4—11 werd.

IJssel II - - Vorden I
De dr.mes van Vorden speelden zaterdagavond de eerste
wedstrijd voor de winter/zomerkompetitie. Tegenstand-
sters waren de dames van de IJssel II iut Deventer.
Het werd een spannende wedstrijd waarbij de thuisclub
met 4—3 juist aan de goede kant van de score bleef.
Bij Vorden was doelvrouwe Hellewegen vervangen door
Schuppers die overigens haar doel goed verdedigde.
Het begin was goed vooj^^orden. Een goed door Smit
genomen corner werd d^V Oonk in een doelpunt om-
gezet O—1. Even later werd het l—l toen de Vordense
defensie geen juiste dekking toepaste. De Deventer
meisjes gingen door en slaagden er in de stand op 2—l
te brengen. Vorden kwam hierna goed terug en nadat
Smit rakelings had overgeschoten gelukte het haar toch
vlak voor rust de stand op 2—2 te brengen.
Na de hervatting opnieu^^en gelijkopgaande strijd. De
linksvoor van de IJssel irczorgde haar club een 3—2
voorsprong waarna de Vordense dames door een doel-
punt van Smit weer op gelijke voet kwamen 3—3. Er
ontspon zich hierna een felle strijd om de zege waarbij
de thuisclub tengevolge van een fout in de Vordense
verdediging tenslotte met 4—3 aan het langste eind
trok.

Vorden A - - de Mors A
Het aspirantenzevental van Vorden speelde zaterdag-
avond eveneens de eerste wedstrijd voor de winter/zo-
merkompetitie. Tegenstander van Vorden was de Mors
uit Rijssen. Het werd een leuke wedstrijd waarbij de
Vordense jongens zich duidelijk beter toonden.
In de eerste helft deden beide teams niet veel voor el-
kaar onder. Vorden nam in deze period een l—O voor-
sprong door een doelpunt van Wentink.
In de tweede helft was Vorden sterker. Dit werd in de
score tot uitdrukking gebracht door twee doelpunen
van Wentink.

VOLLEYBAL

Fraaie suksessen
Onze plaatselijke volleybalvereniging Dash doet het nog
steeds uitstekend in de Nevobo-kompetitie afdeling Zut-
phen—Deventer. Men speelt hier met liefst met drie
teams t.w. 2 dames- en l herenteam.
In de 2e klas dames speelde Dash I een voortreffelijke
wedstrijd tegen het Zutphense Wilhelmina IV, dat met
een 3—O nederlaag weer huiswaarts ging.
De eerste set eindigde met 15 7, daarna 15—6 waarna
de Zutphense dames nog een poging deden de rollen
om te keren maar hierin slaagden zij nietlö—12. Dash
handhaafde zich zodoende op de fraaie tweede plaats

met slechts 2 punten achterstand op koploper Set Up IV
uit Zutphen.
Dash II dames moest het hoofd buigen tegen nummer
drie van de ranglijst t.w. Volgo I uit Gorssel dat met
S— o won. De setstanden waren 15—8, 15—11 en 15—12.
Bij de heren bleef Dash I in de running door een fraaie
3—O zege op DKE I uit Eefde. In de eerste set ging het
vrij gemakkelijk 5 -15, daarna 7—15 en 12—15.

BILJARTEN

KOT blijft winnen
Het eerste drietal van KOT uit Vorden blijft het de
laatste tijd goed doen. Ditmaal werd de Kroon I met
i ;; verslagen. Dit gebeurde in zaal Klein Hekkelder.
De individuele uitslagen van deze spannende ontmoeting
waren: J. Klein Hekkelder 279 (114)—R. de Vries 95
(95); H. Zieverink 114 (114)—A. de Wit 88 (75); H.
Meyerman 95 (95)—J. van Cotthem 88 (77).
KOT II kon het in Zutphen tegen de Pelikaan niet bol-
werken en verloor met 5—2. Hier waren de gedetailleer-
de uitslagen: H. Eikelboom 128 (128)—W. Pardijs 220
(81); J. Lievers 121 (121)—J. Wijnbergen 121 (111);
H. Jebbink 88 (64)—W. Remmers 95 (95).
KOT III kwam goed voor de dag en versloeg de Pauw
III met 7—2. De gedetailleerde uitslagen waren hier:
B. Seesink 85 (85)—W. Nijenhuis 92 (67); G. Hellewe-
gen 85 (85)—R. van Leusen 85 (20); S. Huizinga 85
(85)—P. Zorg 85 (62); W. Zuurveld 77 (61)—H. Brok-
ken 77 (77).
In klasse C3 verloor KOT IV met 7—2 van DLS III. De
individuele uitslagen waren hier: J. G. Piepers 77 (77)—
W. Seesink 69 (63); W. Stam 92 (92)—B. van de Straa-
ten 77 (45); P. Hendriks 62 (62)—H.( Eggink 62 (50);
W. Arbeek 62 (58)—G. van Hunen 62 (62).

Vordens Toneel
In een onlangs gehouden vergadering van de toneelver-
eniging Vordens Toneel moesten in verband met het ver_
trek van de heer Tangenberg en het bedanken als be-
stuurslid van de heer Lubbers twee nieuwe bestuursleden
worden benoemd. Als kandidaten stelden mejuffrouw R.
Verstoep en de heer H. Holsbeeke zich beschikbaar. Bei-
den werden gekozen, zodat het nieuwe bestuur er nu
als volgt uitziet. Voorzitter H. Holsbeeke; sekretaresse
mejuffrouw R. Verstoep; penningmeester J. Lenselink.
Vordens Toneel dat het vorig seizoen in Lobith, Delden,
Eefde en Vorden* steeds volle zalen trok, zit momenteel
met een ernstig ledentekort. Voor enkele jaren kon men
nog de prachtige stukken zoals „Als kinderen groot
worden" (een vervolg van „De Jantjes"); „Het witte
legioen"; „Pinky het blanke negermeisje" en vele andere
mooie toneelwerken met grotere bezettingen zonder
moeite ten tonele brengen. Thans is dit door het geringe
aantal leden niet meer mogelijk.
Het ligt dan ook in de bedoeling van het nieuwe bestuur
alles in het werk te stellen om hierin verbetering te
brengen. Zij zijn er van overtuigd dat er in Vorden be-
paald wel een aantal personen zijn die het toneel een
warm hart toedragen. Ook onder hen die van elders in
Vorden zijn komen wonen zijn er zeker die al eerder
toneel hebben gespeeld of het wel eens zouden willen
proberen.
Kom, ingezetenen van Vorden, overwin uw drempelvrees
en geef u op als lid van Vordens Toneel. Een ieder kan
lid worden ongeacht welke overtuiging men is toegedaan.
Kom gerust eens een keer op onze repetitie-avond welke
elke dinsdagavond om half acht in het Nutsgebouw
wordt gehouden.
Mocht de dinsdagavond u niet uitkomen dan kan zo mo-
gelijk ook een andere dag gerepeteerd worden.
De eerstvolgende uitvoering van Vordens Toneel zal
worden gehouden op zaterdag 29 maart a.s. Dan zal
voor het Nutsdepartement als laatste Nutsavond van het
seizoen de komische thriller van Wim Bischot „Gesprek
met Londen" voor het voetlicht worden gebracht onder
regie van de heer Martinus.
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Het is al weer bewezen,
voor aardgas moet je bij

Henk van Ark
wezen.

Ook voor

GASHAARDEN EN -KACHELS

het aangewezen adres

VRAAG VOORLICHTING — TELEFOON 1554

AARDGAS IS IETS NIEUWS IN VORDEN

DE BTW OOK !

Zorg er daarom voor, dat

wanneer de belastinginspekteur

bij u komt kontroleren, uw

administratie piekfijn in orde is !

Laat tijdig uw rekeningen enz. enz. door
ons verzorgen

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden Telefoon 1404



ATTENTIE

VANAF HEDEN GROTE

GASKACHEL
VAN ALLE BEKENDE MERKEN

100 PROCENT GARANTIE

G. Weulen

Enkweg 1-3 - Telefoon 1811 en 1217

VERKOOP

CELTIC MERKBENZINE

EXTRA REKLAME IN KARBONADE

Donderdag

Schouderkarb. 500 gram 2,75
Rib- en haaskarb. 500 gram 2,90

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarb. 500 gram 2,75
Rib- en haaskarb. 500 gram 2,90
Runderlappen 500 gram 2,75
Verse worst

Voor de boterham

500 gram 2,75

Pekel vlees 150 gram 0,89
Rol pens 150 gram 0,98

Boerenmetworst 150 gram 0,89
Boterhamworst 150 gram 0,60

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER

irv
B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

GOLFPLATEN
alle maten,

G. Weulen-Kranenbarg

O VERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
SPOORBIELS
WISSELHOliTEN'

nu nog lage prijzen
G. Weulen-Kranenbarg

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

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

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

INTERIMPEX
(j A SKACHELSHOW

Enkweg 1-3 bij de
benzinepomp

G. Weulen-Kranenbarg

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

ƒ 1.000.000,—
kunnen wij u
niet geven
Wel kunnen wij er voor zor-
gen dat 1969 voor u een on-
vergetelijk jaar wordt, door
u kennis te laten maken
met een der meer dan 5000
bij ons ingeschreven Duitse
dames.
Wanner u nu inschrijft, bent
u ervan verzekerd dat u de
volgende feestdagen niet
eenzaam behoeft te zijn.
Vraagt u eens inlichtingen
bij het Duits-Nederlandse
bemiddelingsbureau P. v.
Nieuwenhoven-Postfach
1466-424 Emmerich
West-Duitsland.

Grote partij
IMPORT ANTRACIET IV

ƒ 11,90 IM'r heeloliter
(j. Weulen-Kranenbarg

Gevraagd: Werkster voor l
morgen of l dag per week.

^^^Brieven onder no. 44-2 aan
I^Bbureau Contact

-Zl
U

l̂ v

»

Te koop: Z.g.a.n. Solex.
Dorpsstraat 8, Vorden

ZETIGENKOOIEN
WEIDEHOKKEN

^VOER- EN LIGBOXEN
tijdelijk extra hoge
korting

WECO
Enkweg 1-3, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. grote grij-
ze kolenhaard merk Faber
18.000 cal. G. J. Brummel-
man, B 70b, telefoon 1574

Gevraagd: Interne hulp •»
de huishouding in dokters-
gezin met drie kleine kinde-
ren, geen praktijk aan huis.
Mevrouw Heslinga, Marinus
Naeflaan 3, Lochem
telefoon 05730-2488

MEISJE, WIL JE GRAAG
MODIEUZE KLEDING
MAREN, OF DIT LEREN ?

Kom eens inlichtingen
vragen.

Confectiebedrijf
D. J. LAMMERS
Vorden, telefoon 1971

Te huur gevraagd: Een stuk
tuingrond. Te bevragen bu-
reau Contact

Te koop: Neurende MRIJ-
vaars. Steenblik Delden
Vorden

DIESELOLIE
HUISBRANDOLIE

vraagt eens onze
prijzen

G. Weulen-Kranenbarg

A.s. zondag

Vorden II —
Zutphen II

aanvang 10.30 uur.

Vorden l — Rattum l
aanvang 2.30 uur.

Sportterrein Vorden

KOOK PRETTIG
IN K K N

WARME KEUKEN

KENT U REEDS DE MOGELIJK-
HEID VAN KOOK \rrAK\ . \T EN
KEUKENVERWAKMIN(i IN
KOMKINATIK OI APART.

Wist ii dat <-r <vn

keukencombifornuis
is waarnuM' u kunt koken «»n v«vr\var-
incu.

In 0117,»' winkel kunt u deze apparaten /jen en alle
inlichtingen vragen «ver aardgas, kook- en \er-
wiïrniiiigsapparateii of cent ra V verwarming.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VW 1200

TE KOOP:

TYPE

IN ( J O K D K STAAT

Overdag inlichtingen telefoon 08340-3609
of 's avonds 05752-1404

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL 1619

MeWe voor de winkel
l iefst met ermge ervaring.

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Oriënteringswandeling
„De Graafschaprijders"

Op y.oiukijr ;i trbruari. Start om l 1.00

uur bij hotel .,l)c KimijiiriilinU".

lnsrlirijt£«'|«| J l ,25.

Deelname voor leden en
andere liefhebbers

Nutsgebouw
VOIJDKN

A.S. / . \ T K I M > \ < ; l KKKIl .

DANSEN

„TUI-; V V I i r i K (ïOMETS"

Aanvang 7.30 uur

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

31 januari Sport en, spel Jong Gelre in café.-n-si.
„'t Wapen van Vorden"

l februari Dansen in het Nutsgebouw
5 februari Jaarvergadering vogelvereniging

„Ons Genoegen" in café De Zon
5 februari Jaarvergadering Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
6 februar i Verwarmingsshow Gebr. Barendsen

in hotel Bakker
6 februari Be j aarden k n n,^ l l . ir . uur Nutsgeb.
7 februari Verwarmingsshow r.cbr. Barendsen

in hotel Bakker
8 februari Beatavond carnavals ver. ,,De Deur-

dreajers" in zaal Schoenaker
l l februari Show en filmvoorstelling Massey

KVrguson in zaal Eskes
13 februari Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in café-ivst. ,,'t Wapen van
Vorden"

K', februari Nutsavond
15 februari Receptie carnavalsver. ,,De Deurdrea.

jers" in zaal Schoenaker
l . ~ > februari Carnavalsbal gehuwden in /aal

Schoenaker
16 februari Gezamenlijke /,an;;diens| in de Herv .

kerk te Vorden
lf i februari De favorietenshow in de ^ i -o te t e n t

achter café Schoenaker
10 f e b r u a r i Kindercarnaval met Swiehertje in de

grote tent achter zaal Schoenaker
17 februari Carnaval in de grote tent
18 februari Carnaval in de grote tent
18 februari Ned. Chr. Vrouwenbond lezing met

kleurenfilm in zaal Eskes
19 februari Herv. Vrouwengroep Linde
20 februari Bejaarden,kring 14.15 uur Nutsgeb.
24 februari Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre en GMvL
26 februari Voorlichtingsavond KPO
28 februari Feestavond Alg. Bond Mercurius

in zaal „'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 gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

NAAR ALLE KANTEN

Inderdaad

Aüxerte' r daarom
in Contact

het populaire weekblad verschijnt
langzamerhand huis aan huis.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 39

Het is eindelijk binnen z'n bereik gekomen. Dagen en nachten heeft
hij aan dit kind gedacht als aan een prijs, die moest worden ge-
wonnen, een extra eclatant sukses, nodig nadat hij zoveel keren,
juist in deze zaak, had gefaald.
Het uiterlijk van het kind beantwoord aan het beeld, dat in de
donkere kamer aan het licht is gekomen, - in de ontwikkelaar: de
contouren eerst vaag, de ogen als felle stippen, sterker opkomend
de gevoelige mond en het glanzende haar, zeer helder getekend
tenslotte in tonen van grijs en in contrasten van licht en schaduw
de stralende ogen en de blinkende tanden, luisterrijk vullend en
voltooiend de briljante foto. Het kind op de arm van Lia! Racquel
Chabot, alias Margot, alias Patricia van Ulzen, alias Annemieke -
de dochter van de Joodse chemicus: Leon Chabot. Op een mooie
namiddag einde augustus heeft hij deze foto genomen. Toen de
blauwe hemel met witte wolken wat bedekt en elk groefje in een
boombast te zien was, toen het licht goed was als op de avond
van de eerste scheppingsdag, - zacht licht, strijkend langs de gevel
van een huis, langs de gezichten van twee mensen, die een toekomst
zullen hebben in zijn leven. Op die dag heeft het kind voor het eerst
zijn weg gekruist. Het heeft als het ware Lia aan zijn handje bij
hem gebraht, - om daarna te verdwijnen in het niet, vanwaar het
was gekomen.
Ha! Hij begrijpt het beven en de tranen van Reina! Vandaar die

blikken van verstandhouding. En dat zachte, maar dringende bevel
van de lange man: 'Doe het nu, Reina!' Jazeker: wij hebben tot nu
toe iedere speld gevonden en eindelijk ook dit k ind! De verleiding
is enorm groot om het kind onder de arm te nemen, en het regel-
recht naar Dr Gloede te brengen: 'Alstublieft, ziehier de kleine
gijzelaarster!' Dan blijft Lia alles immers bespaard? 'Ja, behalve
dan het verdriet om het kind. En - om het verlies van jou Martin!
Want dan heb je de tedere ziel van Lia en haar zuivere liefde voor
jou een verpletterende slag toegebracht! Dan ben je werkelijk in
alles tekortgeschoten!'
I let kind is naast hem komen staan. Het heeft een breed, stralend
voorhoofd. Een blij en vriendelijk kind is het. l i e t houdt de
onbekende man haar popje voor: 'Kijk, dit is Anneliesje' zegt het
met een heldere, verdragende stem. Martin buigt zich onwillekeurig
over naar het kind. Hij gaat erbij op zijn hurken zitten. Een g l imlach
verheldert zijn gezicht dat zoeven strak stond van concentratie
als het kind met een grappig accent zegt: 'Anneliesje is jarig.
Daarom wij hebben een feest vandaag! Wil jij vast houden Anne-
liesje? Met een vertrouwen dat ontroert geeft het kind zijn liefste
bezit over aan Martin. Martin houdt de pop in zijn grote handen.
Iets zachts glijdt over zijn wezen. In zijn handen houdt hij het ver-
trouwen van een lief, spontaan kind. Voelt het misschien intuïtief
dat deze vreemde man voor haar geen boze man kan zijn? Dan
komt de vraag terug: 'Waarom is het kind uitgerekend naar Lia's
huis gebracht? Ze konden toch op zijn minst verwachten, dat het
mogelijk was, dat hij hier zou komen, voor Lia? Een valstrik?
Maar de illegalen speelden niet met een kind als inzet.
Zoiets deed Kubizek. Deed alléén Kubizek zoiets? De stem van
het kind is dicht bij zijn oor: 'Ben jij zo moe, oom? Zal ik strijken

over de rug? Weet jij, weet jij, hoc oud is Anneliesje vandaag?
Ki jk dan! net zo oud als ik, kijk dan, kijk!' Martin ziet hoe het
kind hem haar handje voorhoudt - het heef t het er zo moeilijk mee,
om dat duimpje achter vier vingers gebogen te houden, haar schou-
dertjes trekken er even krom van, maar het duimpje mag niet
meedoen, want dan klopt het niet met het getal Het lukt. Juichend
roept het kind: 'Zie-maar Vier!' Mart in kn ik t . Hij kijkt in een
paar heldere, onschuldige kinderogen Ogen, die een spiegel zijn,
welke ons wordt voorgehouden: 'Kijk, zo moet je worden, Euro
peaan van negentien honderd-vierenveertig. Oorlogsheld. Mensen-
verslinder die je bent! Dienaar van de staatsraison, van het Duizend
jarige Rijk van l l i t lcr! ' l leeft hij dit kind ooit kunnen overleveren?
Heeft hij zich niet steeds onbewust tegen het vinden van dit kind
verzet? Dr CJ Ioede heef t het allang vermoed. Hij heeft er een maat-
regel tegen willen t r e f fen , die enkel een averechtse uitwerking heeft
gehad. Dit is vannacht duidelijk geworden. Toen de storm hem
een zakdoek ontrukte - en terugbracht. De radar van zijn onder-
bewustzijn heeft , alle alarmseinen opvangend en tegelijkertijd ne-
gerend, hem de leidraad onthouden, die hij juist in deze doolhof
van wegen nodig had gehad. Daarom had hij zich tegen de keuze
van de maatregel zelfs niet l i jdel i jk verzet, maar de dingen onder
gaan en zich de leidraad van de intuïtie uit handen laten glippen.
Misschien ook wel, omdat er die waarschuwing was geweest uit
een oud boek, vlucht ig opgevangen, maar onui twisbaar geschreven
in de wassen tafe l van het hart: 'Wie u aanraakt, o Israël, raakt
Mijn oogappel aan!' Een spookachtig visioen drong zich aan hem
op, toen hij het kind iets hoorde zeggen. Had het kind dit vreselijke
gezegd over Lia, zodat hij in deze goed verwarmde kamer huiverde?

(wordt vervolgd)


