
Donderdag (i februari 19GJ)
3e jaargang no. 45

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

Verscliijnt 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

Kerkdienste
/ONDAG !)

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

l O. l r> uur d.s. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. I. van 't Hof

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. K. J. Schaafsma uit Utrecht
19.00 uur ds. K. J. Schaafsma uit Utrecht

U.K. kerk dorp
Ie ri. 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. Lu lof s, telefoon
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
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. 8.33 -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
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. N. L. P. M. van Lieshout en W. B.
Muis.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Bezoek Leger des Heus
Zondagmiddag jl. kwam het Leger des Heils uit Amstel-
veen een bezoek brengen aan Villa Nuova om er enkele
liederen te spelen met tamboerijn en orgel.
Aan het slot van deze middag sprak de heer Sprokerecf
een hartelijk woord van dank.

Klaver jaswedstrijd
Vrijdagavond werd in de kantine van de voetbalvereni-
ging1 Vorden een klaverjaswedstrijd gehouden voor le-
den en donateurs. Voor dit evenement bestond een flinke
deelname. Er werd gespeeld met vaste maat. Er waren,
twee poules gevormd, waarbij voor de eerste drie paren
leuke prijzen beschikbaar waren gesteld.
In poule A legden de heren Verstoep en Van Dijk met
3587 punten beslag op de eerste prijs. Het duo Wentink
en Koster eindigde met 3546 punten op de tweede plaats
terwijl de heren Besselink en Hilferink met 3489 punten
de derde prijs verwieren.
In poule B was de eerste prijs voor de hereni Van de
Barg en Berkelder, zij behaalden 3912 punten. Op de
tweede plaats eindigden Stapper en Wormink met 3660
punten. De heren Smit en Woltering legden met 3636
punten beslag op de derde plaats.
De organisatie van dit toernooi was in handen van de
heren Roozendaal en Velhorst. Het ligt in de bedoeling
rond Pasen nog een klaverjastoernooi te .houden.

,De Vogelvriend'
De kanarievereniging „De Vogelvriend" hield in café
Bloemendaal een goed bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer Kok,
er op dat dit de eerste vergadering in het nieuwe jaar
was. Hij hoopte dat 1969 voor de leden, wat betreft het
kweken van vogels, een bevredigend jaar zal zijn.
De tentoonstelling in het anjaar van 1968 was goed ver-
lopen.
Uit het jaarverslag van sekretaris Slagman bleek dat
de vereniging thans 43 leden telt. Het jaarverslag van
penningmeester Meenink meldde dat 1968 sloot met
een batig saldo.

De aftredende bestuursleden, de heren Bijenhof en
Slagman, werden, herkozen. Op 15 en 16 november zal
een nationale tentoonstelling worden gehouden. Hier-
voor werden naast het bestuur als leden van de ten-
toonstellingskommissie benoemd de heren Rondeel,
Koerselman, Klein Brinke, Van Bergenhenegouwen en
Nijenhuis. Getracht zal worden in het najaar een uit-
stapje te organiseren.
Tot slot deelde de voorzitter mede dat op de eerstvol-
gende vergadering enige dia's vertoond zullen worden.

Winterinspektie NRS
Bij de gehouden Winterinspektie zijn door de heer Nieu-
wenhuis van de volgende eigenaren dieren in het NRS
ingeschreven:
J. Wagenvoort: Hilda b 78 R; D. J. Tjoonk: Claartje
b—74 R, Betsie b 77; D. Parclijs: Alda b 78 R, Hilda b
f80 S; H. Rietman: Nellie b 76, Bea l b 77 S; M. Re-

gelink: Doortje b-}-82 KS; L. H. Visschers: Clara b 78
R, Lilian b 76; G. J. Ruiterkamp: Elsje b 77 R; C. G.
Vliem: Jannie b 77 R, Freddeke b+ 80 S; G. J. Zweve-
rink: Marie b 78 R; D. A. Lenselink: Gretha b 76 R;
D. Berenpas: Joke b 77 R, Reina b 76 S; P. Winkelman:
Hilgje 5, b—73 S; B. Abbink: Reintje 42 b 78 S; R. J.
Kornegoor: Gerde b 78 S; H. B. N. Arends: Lize b—
74 S; G. Th. Hummelink: Dina 5 b—74 S; Covecostal:
Heide-Marijke- b 81; H. Klein Gotink: Sjakoleen b 77
S; L. Nijendijk: Treesje b 75 S en Corrie b 76 S; B. F.
Bennink: Annet AB 85 (KOL) en Jo b 77 S; J. Antink:
Roza 2 b 78 en Dora b—74 S; gebroeders Linclenschot:
Tilda 8 b 78 S; A. R. J. Zents: Betty b 79 S; J. F. A.
Zents: Bertha 4 b—73 S; J. Arfman: Rietje b+ 80 S; B.
Voskamp: Dina b 76; K. Hietbrink: Coba b 78 S; H.
Regelink: Truuske 2 b—73 S; D. Pardijs, Almen: Trui
30 b—74 S en Margaret 3 b 76 S; R. J. Kornegoor:
Marco b voorlopig en Bert b— voorlopig; D. J. Tjoonk
jr: Robina b voorlopig en Alex b— voorlopig; H. L.
Klein Gotink: Geurt b— voorlopig; Joh. Rietman: Harry
b 78 definitief; G. H. Kets: Bodo 2 b 77 definitief; H.
Dijkman: Govert b+ 81 definitief; L. Groot Bramel:
.lel ie b + 82 definitief; KI Vorden: Rikie's Maurits b
+ 80 definitief.

Babysitcentrale
Daar het nog niet helemaal duidelijk is voor belangheb-
benden delen wij u mede dat men zich kan opgeven
voor de babysitcentrale aan onderstaande adressen:
Mevrouw H. Stertefeld-Mulder, de Boonk 15 of tele-
fonisch bij mejuffrouw Schellens no. 1754.
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Boodschappendienst
Om geld bijeen te brengen ter bestrijding van de ernsti-
ge |eprazi«>kte, tn<> vooral voorkomt in Zuid-Afrika, zijn
vier aktieve lyeeiinimeisjes uit Vorden van plan om
voor de inwoners van Vorden boodschappen te gaan
doen.
De boodschappen worden door hun gedaan tegen vrije
gift, op dinsdag-, donderdag, ̂ u zaterdagmiddag in alle
winkels van Vorden. 4fc
Opgave hiervoor tussen 12 e?W uur bij S. v. d. Broek,
telefoon 1375; J. Bijenhof, te efoon 1524; I. Klein Bra-
mel, Schoolstraat 8; H. Verkerk, telefoon 1610.

Carnavalsbeatavond
Op zaterdag a.s. staat er vo^^de liefhebbers van beat
een unieke avond op het programma. Omdat het
jaarlijkse carnaval snel voor de deur staat en men dit
jaar een jubileum viert, heeft het bestuur van ,,De
Deurdreajers" ook voor de beatminnendc jeugd een
speciale avond georganiseerd, men heeft een van de be-
kenste beatgroepen uit ons land uitgenodigd t.w. „de
Maskers", die vroeger als „Z.Z. en de Maskers" triom-
fen vierden op het podium.
Dat beat en carnaval heel goed samen kunnen gaan, kan
men a.s. zaterdag zien en beleven in zaal -Schoenaker.
(Zie advertentie in ons blad).

Vordense Hondenvereniging
De aktieve Vordense Hondenvereniging die voor enkele
jaren, werd opgericht, zal binnenkort en wel op maandag
10 februari a.s., een gezellige kontaktavond houden.
De avond is voor elke hondenbezitter vrij toegankelijk.
Het is dus voor de hondenbezitters een uniek gelegen-
heid om eens nader kennis te maken met de Vordense
Hondenclub. De bekende keurmeester Van Asselt zal
deze avond verschillende nuttige en interessante dingen
over honden vertellen.

Ouderavond r.k. school
Op woensdag en donderdag 29 en 30 januari jl. werden
aan de r.k. lagere school de zgn. kijkavonden gehouden
waarop de ouders bij het onderwijzend personeel konden
informeren hoe het met de vorderingen van hun school-
gaande kinderen was gesteld.
Zo goed als alle ouders hebben van de geboden gelegen-
heid gebruik igemaakt, dit tot genoegen van het perso-
neel van de school.
Veel belangstelling ondervonden de in aanbouw zijnde
nestkastjes die door de leerlingen, van de 5e en 6e klas
momenteel in de handenarbeidles worden vervaardigd,
teneinde in het voorjaar een bijdrage te leveren aan het
behoud van de vogelstand in onze streek.
Er wordt naar gestreefd in de maand april nogmaals
een dergelijke kontaktmogelijkheid te realiseren.

11 jaar „De Deurdreajers"
Elf jaar zegt een niet-carnavalvierder niet veel. Doch
dit is een magisch lustrumgetal dat slechts eenmaal in
de 11 jaar gevierd kan worden. Officieel is het reeds
het 21e carnaval dat in de Kranenburg gevierd wordt.
Toen in 1949 de vasten begon, werd het eerste carnaval
op touw gezet door het fancy-fairkomité, geheel ten
bate van de kleuterschool. W. Rosendaal was toen de
eerste Prins. Toneelvereniging Internos nam deze taak
over tot 1958, maar moest toen stoppen vanwege een
nadelig saldo.
Op 4 januari 1959 zaten de heren H. Besselink, H. Bes-
selink, B. Schoenaker, A. Hartman en T. Garritsen in
café „De Zon" de „toekomst" te bezien. Er moest toch
weer een carnaval komen. Men schreef toen een ver-
gadering uit waarbij het volgende bestuur werd geko-
zen: J. Hartman, H. Besselink, H. Huitink, B. Schoen-
aker, M. Hartman, F. Wellink en P. Eykelkamp. Doch
reeds in het prille begin vielen de klappen. Zaal Schoen-
aker ging op 9 november in vlammen op en men had
geen feestgebouw meer. Men begon toen aan een tent
en dit werd een groot sukses.
In 1961 kreeg de vereniging de naam „De Deurdreajers"
terwijl bij het eerste lustrum op carnaavlszondag 7 febr.
1964 de vlag officieel aan het bestuur werd overgedra-
gen.

Het bestuur onderging in de loop der jaren enige wijzi-
gingen en bestaat thans uit de heren: J. Hartman, H.
Mombarg, H. Huitink, B. Schoenaker, J. van Langen,
G. Tolkamp, H. Besselink, B. Besselink en M. Hartman.
Prins Cornelis de Eerste (C. Mense) die nu dit jubileum-
carnaval zal leiden*, was reeds vanaf de oprichting in
1959 de onbetwiste heerser over het Deurdreajersrijk tot
aan 1967 toen hij werd opgevolgd door Prins Ferdinant
( D. Weenk). In 1968 zwaaide Prins Henri de Eerste
de scepter (H. Sessink).
In dit lle carnaval zal Prins Cornelis de Eerste de
sleutels van het narrenrijk weer beheren en men is er
van overtuigd dat deze in goede handen zijn. Een van
ha 111- proficiat aan het jubilerende bestuur, Prins, Raad
van Elf, Dansmarietjs en de vele niet genoemd mede-
werkers voor hun prestaties in de afgelopen jaren is
hier zeker op zijn plaats.

,De Graafschaprijders'
Zaterdagavond 8 februari a.s. houdt de auto- en motor -
club „De Graafschaprijders" in zaal „'t Wapen van Vor-
den" haar jaarlijkse feestavond. Voor de versiering
heeft men een feestkommissie benoemd onder leiding
van de heer J. Bakker.
Tijdens deze feestavond zullen de verschillende kam-
pioenen gehuldigd worden van de diverse oriënterings-
ritten. Bij de bromfietsen werd kampioen de heer G.
Brandenbarg. De heer H. Rouwenhorst bij de auto's (A-
klasse) en D. Droppers (B-klasse). De heer J. v. d. Barg
werd kampioen bij de niet-leden. De heer J. Oosterink
zal drievoudig worden gehuldigd. Hij werd nl. winnaar
van de crossbeker, winnaar bij de botrouwbaarheidsrit-
ten, terwijl hem ook de „Delden Trophy" ten deel is
gevallen.
De heren J. Bakker, W. Hendriks, H. Wolsheimer, H.
Klein Brinke en D. Rouwenhorst zullen worden gehul-
digd vanwege het feit dat zij het landelijk clubkam-
pioenschap oriënteringsritten van de KNMV op hun
naam hebben gebracht. Zo te zien valt er dus zaterdag-
avond wel wat te vieren bij „De Graafschaprijders".

Jaarvergadering damclub
De Vordense damclub DCV houdt vrijdagavond 7 febr.
in de zaal van café Esks haar jaarvergadering. Na af-
loop wordt de onderlinge kompetitie voortgezet.

Jong Gelre
Voor de dames en heren van Jong Gelre werd er in de
zaal van „'t Wapen van Vorden" een, sport- en spel-
avond gehouden waaraan door plm. 30 personen werd
deelgenomen. Er waren onderlinge wedstrijden in speer,
werpen, dammen, schieten, sjoelen, tafeltennissen.
Bij de heren eindigde de heer A. Klein Brinke met 140
punten op de eerste plaats. Met 138 punten werd de
heer H. Bosman tweede.
Bij de dames eindigde mejuffrouw T. Pardijs op de
eerste plaats, zij behaalde 168 punten. Mejuffrouw F.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

6 februari Verwarminjgshow Gebr. Barendsen
in hotel B^Bei

6 februari Bejaardenkring 14.15 uur Nutsgeb.
7 februari Verwarmingsshow Gebr. Barendsen

in hotel Bakker
8 februari Beatavond carnavalsver. „De Deur-

dreajers" in zaal Schoenaker
10 februari Kontaktavond Vordense Hondenclub

in zaal Eskes
11 februari Show en filmvoorstelling Massey

Ferguson in zaal Eskes
13 februari Gekombineerde vergadering Jong

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

13 februari Nutsavond
15 februari Receptie carnavalsver. „De Deurdrea.

jers" in zaal Schoenaker
15 februari Carnavalsbal gehuwden in zaal

Schoenaker
J 6 februari Gezamenlijke zangdicnst in de Herv.

kerk te Vorden
16 februari De favorietenshow in de grote tent

achter café Schoenaker
16 februari Kindercarnaval met Swiebertje 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 Bejaardenkring 14.15 uur Nutsgeb.
21 februari Schooloperette openbare basisschool

Linde
22 februari Schooloperette openbare basisschool

Linde
22 februari Jaarfeest Herv. Jongens- en Meisjes-

vereniging in het Nutsgebouw
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"
16 maart Interkerkelijke jeugddienst in de

Gereformeerde kerk
18 maart Lezin Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
19 maart Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

lezing
22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"

in het Nutsgebouw
29 maart Laatste Nutsavond met Vordens To-

neel en na afloop bal

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

Voos werd met 144 punten tweede. De organisatie was
in handen» van de heren M. Pelgrum en G. Kamperman.
Het ligt in de bedoeling dat er dit winterseizoen nog-
maals een dergelijke avond gehouden zal worden. De
juiste datum wordt nog nader bekend gemaakt.

Oriënteringswandeling
De Vordense motorclub „De Graafschaprijders" organi-
senle voor leden en niet-leden een oriënteringswandeling.
In totaal werd hieraan door 40 personen deelgenomen.
De start van deze 10 km lange tocht was bij hotel „De
Konijnenbult". De heren W. Bielderman en H. Klein
Brinke, die de wandeling hadden uitgezet, hadden ge-
zorgd voor een aantrekkelijk parcours dat was uitgezet
in de. Leuke, Linde, Vordense bos etc. De deelnemers
liepen met een gemiddelde snelheid van ca 4 km/uur.
De finish was ook bij hotel „De Konijnenbult" waar het
gezelschap na afloop koffie met koek werd aangeboden
wat vanzelfsprekend goed in de smaak viel.

Verkeerssleutelcursus
Onder leiding van wachtmeester Verheul wordt er ieder
jaar een verkeerssleutelcursus gehouden, mits er vol-
doende belangstelling voor bestaat. Naar ons door het
bestuur van Veilig Verkeer werd medegedeeld zal de
cursus dit jaar niet doorgaan waarover men, begrijpelijk,
zeer teleurgesteld is. Hopenlijk zullen zich volgend jaar
meer personen opgeven, aldus het bestuur.

Jubileumfeesten
Nog enkele dagen en dan zal in de Kranenburg het
feestgeschal losbarsten. De carnavalsverendging „De
Deurdreajers" heeft nl. ter gelegenheid van de viering
van het elfde carnaval grootse jubileumfestiviteiten op
touw gezet en wel van zaterdag 15 t/m dinsdag 18 fe-
bruari a.s. Het valt niet te ontkennen dat het carnavals-
jolijt meer en meer terrein wint, maar sedert 1959 be-
staat hier een carnavalsvereniging die zich in de be-
langstelling van velen, uit verre omgeving mag verheu-
gen. Deze belangstelling en medewerking maakt het
mogelijk dat de werkzaamheden telkenjare suksesvolle
resultaten kunnen boeken en haar plannen steeds weer
kunnen/ worden uitgebreid.
Op zaterdag 15 februari begint het feest met een recep-
tie, 's Avonds start het carnaval voor gehuwden, een
traditie die al enkele jaren een groot sukses blijkt te
zijn. Natuurlijk verlenen Prins Cornelis de Eerste en
zijn gevolg hun medewerking.
Op zondag 16 februari wordt 's middags de grote kin-
deroptocht gehouden. Voor de speciale kindermiddag in
de enorme feestsalon heeft men niemand minder dan
Swiebertje, Bromsnor, Saartje en de Burgemeester uit-
genodigd, bekende figuren van de televisie, zodat dit
onderdeel al bij voorbaat een sukses wordt.
Zondagavond wordt het met recht een grote bonte car-
navalsshow in de feesttent. Aan deze unieke amuse-
mentsavond zullen medewerking verlenen het Cocktail
Trio, Anita Berry, Sjakie Schram, Rien van Nunen,
Wim Bos, Tony Leerink en andere bekende sterren.
Maar er staat de camavalsvierders nog meer te wach-
ten en wel op maandag 17 februari waar een bont jubi-
leumcarnavalsbal v houden. De beroemde Prin-
senkapel luistert het bal muzikaal op.
Dinsdag 18 februari vormt het vastenavondbal het
grandioze slot van dit lustrumcarnaval.

worfiïmw
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Verdiende zege van Vorden I
In een meer spannende dan fraaie wedstrijd heeft Vor-
den I zondagmiddag een verdiende 4—3 zege behaald
op Ratum. Beide ploegen toonden een goede wedstrijd-
mentaliteit en speelden met inzet van alle krachten.
Voor de rust had de thuisclub de wind in de rug. Er
werden vele aanvallen opgezet en het zag er naar uit
dat er ditmaal eens een forse zege uit de bus zou ko-
men. Na een kwartier werd het l—O toen Jurriens enige
Ratumspelers omspeelde om vervolgens beheerst in te
schieten. Nadat aan de andere kant de Ratummidvoor
Gerritsen een goede kans op een doelpunt om zeep had
geholpen, werd een. doelpunt van de Vordense rechtsbui-
ten Jansen wegens buitenspel afgekeurd. Even later
revancheerde Jansen zich en schoot de stand naar
2—0. Door een aarzeling van doelman Berkelder slaag-
de di! Ratum rechtsbuiten Huiskamp er in de stand op
2—l te brengen. Vlak voor de rust werd opnieuw een
doelpunt van Jansen afgekeurd.
In de tweede helft, toen Ratum met de wind in de rug
speelde, had de thuisclub het in het begin moeilijk. De
anders zo solide spelende Ruiterkamp wisselde in deze
periode zeer goede momenten af met enkele zwakke
momenten, zodat er zich soms benauwde tonelen voor
het doel van Berkelder afspeelden. Na een kwartier
kreg Ratum een penalty toegewezen wegens hands
van Ruiterkamp. Ter Haar maakte geen fout en de
stand was gelijk 2—2. Het was overigens dezelfde Ter
Haar die Vorden aan een 3—2 voorsprong hielp. Bij een
hoge voorzet werd hij zo zwaar door Koster op de huid
gezeten, dat hij de bal in eigen doel kopte. De bezoekers
kwamen fel terug en 'n Ratumdoelpunt hing in de lucht
al duurde het tot tien minuten voor ijd alvorens Ger-
ritsen dit doelpunt liet aantekenen. Vorden wenste zich
niet bij een gelijkspel neer te leggen en zeven minuten
voor tijd viel het beslissende doelpunt toen Jansen de
bal uit een voorzet van Jurriens laag in de hoek schoot
4 3

Pacelli II — Vorden III
Vorden III heeft de kleine kans die het nog heeft op
de bovenste plaats met beide handen aangegrepen door
koploper Pacelli in eigen huis met 2—3 te verslaan.
De wedstrijd werd onder zeer slechte weersomstandig-
heden gespeeld. Zelfs zo erg dat de scheidsrechter in de
eerste helft genoodzaakt was het spel gedurende tien
minuten vanwege een fikse hagelbui te onderbreken.
Tengevolge van de straffe wind werd de eerste helft
alleen op de Vordenhelft gespeeld. Na een half uur
slaagde de thuisclub er in een verdiende voorsprong te
nemen toen de rechtshalf uit een hoekschop raak kopte.
Even later was het opnieuw raak 2—0. Aanvoerder
Eggink van Vorden miste in deze periode eeni penalty.
In de tweede helft profiteerde Vorden van het wind-
voordeel. Broekgaarden slaagde er in de achterstand tot
2—l te reduceren. Uit een vrije schop, genomen door
Stokkink, schoot een der Pacelli-spelers in eigen doel
2—2. Broekgaarden zorgde tenslotte voor de winnende
treffer.

ló alweer zo vakantie, leeó 3\iówa artikel op ket tweede blad
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Filterzakjes
NU 2 PAKJES

no. 102

98

'33
SLAVINKEN

H AC H EE VLEES

per stuk

300 gram 168
MAGERE RUNDERSTOOF-
LAPPEN 500 gram
W\/W«'««W«SWWV«WW*A/VWW\AS«/W\SW*A

NU

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MAGERE SPEKLAPPEN

BOERENBRAADWORST

GEBRADEN GEHAKT

BLOEDWORST

FIJNE ROOKWORST

FIJNE BOTERHAMWORST
in darm

BOERENMETWORST

200 gram 89

200 gram 69

nu 79

150 gram 85

150 gram 89

AZET

UGURKEN zoetzuur
literpot van 119 voor

Branbergen

BRUINTJE
BEER

BISKWIE

pak van 75

nu 59

Frisia

KERSEN-
STOKKEN

zak 10 stuks

98

nu 89

Sultana

ZOETE
ROZIJNEN

zak van 59

nu 49

Smarius

El ER-
BESCHUIT

3 rol

nu 105

Silvo

NOOT-
MUSKAAT

busje van 126

nu 109

Geurts

JAM
div. smaken

per pot 85

nu 75

VAN MELLE

tyENTOSROLLEN
3 stuks van 75 voor

JONKER FRIS

AARDBEIENJAM
Ie SOORT pot van 128 voor

Koen Visser

NASI
GORENG

literblik

van 198

nu 169

Een lekker
koekje

VANILLE
RONDJES

per zak

nu 89

Gold pack

INSTANT-
PUDDING

s

div. smaken

3 pakjes

nu 99

Piek

SCHUUR-
POEDER

per bus 49

elke 2e bus

29

Winston

NYLONS

paar

nu 189

Halve literbl.

DOP-
ERWTEN

2 blikken«• W^JKM. Am. Am.^— ' Jl m.

nu 98

PIEK

AFWASMIDDEL
LITERFLACON 98 CENT elke 2e f lacon slechts

Leuk

KNUTSEL-
BOEK

voor jongens

en meisjes

Scholtens

CAKE-
MEEL

per pak 79

elk 2e pak

49

4 pakjes vol.

gevitami-

neerde

MARGA-
RINE

98

Literfles

KOFFIE-
MELK

nu

149

GOUDMERK
KOFFIE

per pak 195

elk 2e pak

115

PUDDING-
SAUS

2 flesjes

nu slechts 89

SPERCIEBONEN 450 gram 119

PATATES FRITES heel kilo 159

NASI GORENG 400 gram 85

VISSTICKS pakje 10 stuks 89

PRACHT BLOEMKOOL nu voor 89

Wegens enorm sukses nogmaals

HANDSINAASAPPELEN 2 kg 198

CONFERENCE fijne handpeer 2 kg 109

GOLDEN DELICIOUS

in draagtas

KLEIAARDAPPELEN

2,5 kg 149

5 kg 115

ELKE DAG AANVOER VAN

VERSE GROENTEN EN FRUIT



Te koop: Vrijstaande bur-
g«'rwoning te Vorden. Met
werkplaats, ook geschikt
voor garages (3 auto's)
plm. 800 vierkante meter,
ook voor andere doeleinden.
Brieven onder no. 45-1 bur.
Contact.

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 53 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

VEEGVASTK
Ml'URVMRF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-z«'lf Centrum
Harnisen

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien
TEPEL-
BESCHERMERS
PLASTIC K L A U V V -
BE8CHERMERS

G. W. LTIMES
Zadelmakerij

Te koop: Kinderwagen.
Zutphenseweg 23

Te koop: Een zeer mooie
dames Gazellc bromfiets.
Prijs ƒ 175,—.
Mevr. Zieverink, C 157

Te koop: Reeb ruïne 7/8 da-
inessiièdejas maat 42 ƒ 65,-
Van Heeckerenstraat 17
Vorden

Wasmachine, losse wringer
«•11 nieuwe waskelH samen
f 40,—.
B. G. te Lindert, De Hane-
kamp 23, Vorden

Wegens verhuizing te koop:
2 z.g.ii.n. gaseonveeloren
11500 kg/cal met thermos-
taat, Btna-Madragas en
Drugabel de Luxe.
Gerstekamp 10, Warnsveld
telefoon 2212

ALLES VOOR UW
DUIVEN

duivenvliegvoer
duivenkweekvoer
duivensnoepzaad
sierduivenvoer
broedschotels
tabaksstelen enz.

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53 - Vorden

Te koop: Gebruikte dames-
fiets prijs ƒ 30,—.
G. Keunen, C 114, Vorden

Te koop: Dragende vaars
10 februari aan de telling.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop: Zware biggen.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Hondenlijnen
Hondenhalsbanden
Buffelhuidstrips
Buffelhuidspeelgoed
Borstels en kammen

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53 - Vorden

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-
t i j d en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO !

HELGA:
30 jaar, ongehuwd, vluchte-
linge uit de Oostzone, zeer
eenzaam, zoekt na een gro-
te teleurstelling een Hol-
lander die een goede man
voor haar wil zijn.
CHRISTA:
36 jaar, schuldloos geschei-
den, een zoontje van 11 jr,
zoekt een eenvoudige man,
die voor haar een goede
echtgenoot er, voor haar
zoontje een goede vader wil
zijn. Hij mag zelf ook kin-
deren hebben.
IVJARIA:
39 jaar, ongehuwd, het al-
leen zijn moe, zoekt een lie-
ve man, die niet alleen een
huisvrouw wil, doch ook
een vrouw om samen van
de goede dingen van het
leven te genieten.
A NNI:
49 jaar, weduwe, geen kin-
deren, verpleegster, zoekt
geborgenheid en liefde bij
een goede man, Wie mag zij
gelukkig- maken?
THERESIA:
40 jaar, schuldloos geschei-
den, l zoontje van 7 jaar,
wil trachten voor de nieuwe
vader van haar zoontje een
goede vrouw, en levensge-
zellin te zijn. Wie durft te
schrijven ?
ELISABETH:
55 jaar, schuldloos geschei-
den, 3 getrouwde kinderen,
zoekt een eenvoudige man,
hij mag ook kinderen heb-
ben. Voor wie mag zij een
goede vrouw en moeder zijn.

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

6 potjes kruiden plus rekje
van 11,75 voor 775 cent

l zak a 500 gram hagelslag puur 150 et -- 10%

1 pot Spar poederkoffie 175 et -- 10%

2 rollen Spar beschuit ™ et — 10%

1 blik erwtensoep 95 et — 10%

4 chocoladerepen a 50 gram 98 et p

l vacuüm rookworst 89 et

1 pak café noir 95 et — 10%

2 flessen Spar-Up 119 et — 10%

6 - 7 - 8 februari: l kilo bananen 89 cent

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Een bijzondere kombinatie
geeft bijzondere resultaten

vita
UTD-KALVERKORREL

een kombinatie met
bijzondere resultaten:
krachtige groei, sterk beenwerk
en een goede pensontwikkeling
van Uw kalveren. Zo goedkoop
mogelijk! Dét worden straks
krachtige, goed gebouwde
koeien, met lange levensduur
en een hoge melkproduktie.

• î p***
oter oplosbaar, nog beter op het

Vitafok de goedkoopste oplossing voor de
beste opfok.... en UTD-Kalverkorrel hoort er bij!

ci

UT D voort tot winst I

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

Henk van Ark
de erkende aardgasspecialist
voor al uw warmteproblemen

GAARNE GEVEN WIJ DESKUNDIG ADVIES EN VOORLICHTING

TELEFOON 1554

1958 1969

Carnavalsvereniging

De Deurdreajers
11 JAAR CARNAVAL
KRANENBURG -VORDEN

De jubileumkommissie heeft de eer u . namens
het bestuur . ter gelegenheid van dit jubileum uit
te nodigen op de receptie, welke zal worden ge-
houden in zaal Schoenaker op zaterdag 15 febr.
a.s. te 15.00 uur.

Kranenburg-Vorden
februari 1969

JUBILEUMKOMMISSIE
DE DEURDREAJERS

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

m

<

•'f.

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 verwarmïngs-
systeem.

Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen,

het verplicht u tot niets

GEBR.BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 23

AARDGAS — AAR AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS — AARDGAS —

Groene Kruis
AFDELING

BETALING
KONTRIBUTIE 1969

Wilt u zo mogelijk uw kontributie
voor 1969 ad ƒ 12,50 voor l maart
a.s. storten op postrekening 847903
t. n. v. penningmeester Groene Kruis
Vorden of op rekening „Ver. Het
Groene Kruis" bij de Coöp. Raiffei-
senbank Vorden.

Indien op genoemde datum nog geen betaling
heeft plaatsgevonden zal u een, kwitantie worden
aangeboden, uiteraard verhoogd met inkassokos-
ten.

Het bestuur.

Vanaf In-don is 0117,0 slijterij »>n het
café-restaurant

's woensdags na 2 uur
gesloten
dit geldt niet voor de maanden mei
tot en met september.

Bruiloften worden normaal aangeno-
men.

„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 1391

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.Dondertman
EN ZN

OFFICIAL MASSEY-FERGUSON DEALER
Telefoon 05738-273

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor de slagerij.

EN EEN

NET MEISJE
voor de winkel

ALBERS supermarkt

HISTOR
VERVEN
ALTIJD
GOED

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN . Schoolstraat 6



ook voor*» «
^r

BIJVERDIENSTE

GROTE MIJ VOOR LEVENSVER-

ZEKERING VRAAGT VOOR

VORDEN EEN

AKTIEVE AGENT

INKASSO AANWEZIG

Brieven onder no. 45-2 bureau Contact

VOOR HET WEEKEND

*

*

GESORTEERD BLAGROOM.
GEBAK

*

*

ROOM BOTE RKOEK JES

HARDE BROODJES

STOKBROOD

GROTE MELKBOLLEN
(zoals moeder ze vroeger bakte)

EN DAN ONZE GROF J ES
(echt volkorenbrood!)

LEKKER KRENTENBROOD

ID KM ROZIJNENBROOD

BAKKERIJ

Nieuwstad Telefoon 1384

wat ik wil ?

Ik wil
smakelijk
voer voor
mijn koeien

Als koeien konden praten, dan zouden
ze u niet lang in twijfel laten over de
vraag, aan welk rundveevoeder zij de
voorkeur geven.

Uitgebreide proeven op onze eigen
proefbedrijven én de ervaringen van
onze afnemers hebben ons geleerd, in
ons rundveevoederprogramma reke-
ning te houden met de wensen aan
smaak, kleur, vorm en hardheid van da
produkten voor uw dieren.

Met Hendrix' rundveevoederprogram-
ma voldoet u aan de wens van uw
koeien naar een smakelijke, gezonde
maaltijd.

hendrix'f^V voeders

FA UENK-BONGERS
Zutphenseweg C 60 Vorden Telefoon 1327

Oranjevereniging
Vierakker - Wichmond

DANSEN
Op zaterdag 8 februari a.s. iu hel
ST. LUDGERUSGEBOTJW TE
VIERAKKER, aanvang 19.00 uur.

Mu/.iek: „THE MIDNIGHT STARS"

Toegang voorbehouden
Het bestuur.

JA...OOKVOORSPOBTKLEDIM6
Wapen, en sporthandel

Martens
-.teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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 prospecti bij
de heer:
W. TER HAAK
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

OVERHEMDEM-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Lnsulindelaan 5, tel. 1567

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

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen.
Tolefoon 2264

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij 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 huls verkrijgbaar

Poeliersbedrtjf

\ Hengelosew. l
telefoon 1283

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm sukses ge-
ven wij ook gi'durendv
maand 20%
ehem. reinigen en
Tevens uw adres voor
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa
kledingmagazijn;
mej. Dijkman Lochemse
weg 52a

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

GEMS METAALWERKEN N.V.
Vorden
y^ . tp i ! :. n Telefoon

\T;I.

MEDEWERKERS VOOR DE
FABRIEK
n l . Bijschoolden en ongeschoolden voor dr:

LASSKKM, KOPERSL AGERIJ, BANKWEKKEKM
KN ASKALT-ISOLEERDKKM.

SCHRIJF ONS, BEL ONS OP VOOR EEN AFSPRAAK
OF M EI,D II AAN OP BOVENGENOEMD ADRES.

De drukpers staat klaar
voor uw handels- en privédrukuerk

l in oHsel als boekdruk.

VRAAGT INLICHTINGEN:

drukkerij j Weevers

Donderdag

Speklappen 500 gram 1,65
Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag
Speklappen

Runderlappen
Verse worst

500 gram 1,65

500 gram 2,75

500 gram 2,75

Voor de boterham
Rauwe ham 100 gram 0,75
Boerenmetworst 150 gram 0,89
Boterhamworst 150 gram 0,60
Stukje kookw. 100 gram 0,40

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

HOEFIJZER

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 40

'Wat zei je daar, eh Racquel!' Hij moest het met een schrikaan-
jarende stem hebben gevraagd, want het kind knipperde met haar
o^en en trok zich iets van hem terug.-Toen zei het f l i n k : 'Ik zei,
dat is meegenomen tante Lia, door de Duitsers! Oom André het
heeft gehoord. Van oom Heemskerek'.
Het ontging hem, dat zij oom André had gezegd, maar het sche-
merde hem voor de geest, dat alles op één noemer was gebracht
en dat hij daarom hier in deze kamer oog-in-oog kon staan met
de kleine Racquel inplaats van met Lia. Hij draaide zich vlug om,
de hand op de deurknop om Reina te ondervragen, maar buiten
had iemand de klopper laten vallen en trok tegelijkertijd aan de
bel. GloedcV IngridV Het kon allemaal, maar wie het ook was, hij
of zij belde alsof het leven er van afhing. Vlug tilde hij het kind
op zijn arm en vroeg lachend: 'Zullen wij even verstoppertje spelen?
Dan ik je straks met Anneliesje zoeken, ja? - Er wordt anders wel
hard gebeld! zei het kind met een dun stemmetje. Hij knikte. 'Ja,
zei hij, stel je voor, dat het een boze man zou zijn, dan moet je je
toch zeker verstoppen! Nietwaar?' Al pratend liep hij in de rich-
ting van wat hem een klerenkast van Lia leek te zijn. Het kind
knikte nadrukkelijk, het was het er blijkbaar met zichzelf over eens
geworden, dat deze oom het toch goed met haar voor had. 'Maar
hoor eens', sputterde het nog wat tegen, 'dan kan Anneliesje hier
ook niet blijven. Als het een boze man is.'
De klopper viel in een snel, onregelmatig tempo, alof er karabijnen
werden afgeschoten. - Zorg er voor dat Anneliesje ook vooral stil
is!' waarschuwde hij het kind. Het knikte weer nadrukkelijk, vol
begrip voor deze verstandige oom, die het spel zo goed meespeelde.
En al die tijd stonden Höothmann en Sigi in de andere kamer met
hun gevangenen. Hij haastte zich naar de achterdeur, keek om zich
heen. Maar daar er niets was dat hem alarmeerde, liep hij vlug door
de kleine straat. Hij keek om de hoek. Het was Adri van Ulzen.
Van Ulzen hield de ene hand nu in de zijzak van zijn jas. Martin
floot. Toen wenkte hij. Adri kwam, zag de DKW in de zijstraat
staan. Hij verbleekte. Hij hield de hand in zijn zak, alsof deze ver-
lamd en niet meer ter beschikking was. Zouden twee zinnen vol-
doende zijn om hem gerust te stellen? 'U komt als geroepen, neem
het kind vlug mee, voordat het in verkeerde handen valt.' Het was
alsof Van Ulzen de ogen uit het hoofd vielen van schrik of ver-
bazing, maar zijn hand leek in de rechterzijzak gekluisterd. Hij
bleef een stap achter bij Martin. I lij zei met een stem koud als staal:
'Blijf vóór me lopen! Breng me bij het onnozele opgejaagde lam.
Met hoevelen zijn jullie?' Martin hield zijn handen ver van zijn
lichaam, terwijl hij zijn pas inhield. Over zijn schouder kijkend zei
hij: 'Wij zijn met zijn drieën. Twee man met automatische wapens

zijn binnen. Van Mastrigt is ontwapend. Ik heb de kleine Racquel
in een kleerkast verstopt. Ik stond ineens oog-in-oog met het kind.
liet ging mij om Lia. Wij wilden er met zijn drieën tussenuit. Hoc
wel we opdracht hadden Lia mee te nemen naar de Kommandatura.
Zeg me een ding! Is het waar, dat Lia is opgepakt?' Van Ulzen
keek om. De stad was zo stil, dat men elke auto, ook tien straten
ver, kon horen. Met één enkele slag had Martin het wapen dat
de ander nu openlijk in zijn hand hield, kunnen wegslaan, maar hij
wilde een goede verstandhouding met Van Ulzen. Van Ulzen, alsof
hij dit had geraden, borg het wapen op. De mannen waren even
lang. Zonder hun hoofd te heften, keken zij elkaar recht in de ogen.
Martin was de eerste die het gesprek hervatte: 'Zijn vader of moe
der kan men niet kiezen, maar men kan kiezen wie men wil dienen!'
Het waren de woorden, die Adri Van Ulzen zelf had uitgesproken,
toen zij elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Nu was ook de/e
cirkel gesloten. Kr was een twinkeling van waardering in de ogen
van de ander. I lij strekte zijn hand uit naar Martin. Martin vroeg
dringend, terwijl hij de hand greep: 'Waar is mijn Lia?' Van Ulzen
opende zijn mond, haalde diep adem. Toen zei hij eenvoudig:
'Laten wij naar binnen gaan, Martin'. Martin ging voor hem uit.
Hij opende de deur naar Reina's kamer en zei: 'Jongens, geef Van
Mastrigt zijn wapen terug. Richt jullie aandacht en jullie wapens
naar buiten'. Adri Van Ulzen knikte, terwijl zijn ogen zoekend
rondgingen. Martin raakte zijn arm aan: 'De kleine is in de kamer
hiernaast. Ik heb haar verstopt. Ik wist niet wie er belde. Waar is
Lia?' I lij opende de kast, waarin kleren hingen van Lia, zomer-
jurken. Het kind juichtte: 'CJevonden, gevonden, bravo, bravo!'
Toen keek het de mannen aan, en vroeg bijdehand: 'Het gaat over
tante Lia'? Van Ulzen legde het kind zachtjes een hand op de
mond. Hij knikte en zei: 'Zij is vanmorgen om half acht door de
Duitsers opgepakt. Zij had zich kennelijk iets verslapen. Reina
was al weg. Wij weten nog niet, waar zij is'. Hij keek Martin aan.
I lij zag hoe de definitieve slag hem trof, hoe hij wankelde, wit werd
als sneeuw, als gips. Mart in stond als verdoofd, i Iet einde van
zijn droom! Ken onvoltooide melodie? In wiens handen was zij
gevallen? Hij nam werktuigelijk het kleine bekertje aan, dat de
ander hem had aangereikt. De wodka, of wat het was, brandde in
zijn slokdarm, als vloeibaar vuur. Hij hoestte: 'Wat is het'? De
ander verstond echter: Wie is het? En hij antwoordde: Kubizek.
Ken Haptsturmführer van de Ccstapo, een SS-kapitein. U zult
hem niet kennen.' Martin schudde zijn hoofd. Toen zei hij: 'Of ik
hem ken'? Ik ben vol van het kwaad, dat Kubizek heet. Het is
teveel. De aarde is te klein voor ons beiden. Ken van ons tweeën
moet naar een andere planeet. Hij zal het zijn!' Adri reikte hem
het flesje aan, waarin hij zelfgestookte jenever meenam, als het
koud was. En het was ijzig koud in deze kamer. Ondanks de gloe-
iende kachel! Martin zei: 'Ik weet nu, hoe hij zal sterven'!

Adri had Martin alleen gelaten, omdat hij gezien had, hoe deze
buiten zichzelf was van woede, verdriet en angst om Lia! Maar Adri

was nauwelijks weg of hij kwam terug: 'Kr stopt een auto! riep h i j .
'Ken vrouw'. Mar t in stond op. Zi jn verstand leek te zijn terug-
gekeerd. „Zij kan haar nu niet doden", merkte hij gedetailleerd op,
alsof de ander volledig op de hoogte was. „Lia is nl. ook buiten
haar bereik. Ik zelf kan teruggaan naar mijn opdrachtgever, l i e t
/ou goed zijn als u met het kind in deze kamer bleef. Als de vrouw
ju l l i e ontglipt, wat haar waarschijnlijk niet gelukt , schiet haar dan
terwil le van dit k ind met een gerust har t neer. Zij is één van de
gevaarlijkste vrouwen die in Kuropa rondlopen. 'Poeh dank ik mijn
leven aan haar."
Adri schudde z'n hoofd, l lij zei rustig: „Iemand die ik niet ken,
schiet ik niet subiet dood, omdat een ander iemand die haar wel
kent zegt dat zij gevaar l i jk is. Wat denk je wel van ons, Martin!"
Iemand liep over de gang. Martin trok z i jn Cl l isent i . l i e t was Sigi.
Z'n gezicht stond ernstig. „Ze komt hierheen" zei hi j . Mar t in kn ik -
te. „Wat doen wij met haar. Sigi?"
Sigi zei eenvoudig: „Ken kogel! Kn de groeten van de Fiihrer".
Mar t in schudde z'n hoofd. „Zij kennen haar niet", zei hij.
Adri deed een stap naar voren. „Is zij gevaarlijk voor jullie?"
Mar t i n antwoordde: „Zij zal elk plan om Lia te bevrijden niet al-
leen trachten te ver i jde len , maar ons a l l en , vooral het k ind, in ge-
vaar brengen".
„Cioed" besliste Adri . „Dan nemen wij haar in elk geval gevangen.
Wij weten een plek voor haar, waar / i j n i emand tot last zal z i j n . Kn
we hebben meteen een gijzelaarster".
Martin kn ik t e goedkeurend. „Dat is het" zei hij. „Waar kan ik u
treffen?"
Adri dacht even na. „(ui naar de kerk waar j u l l i e vanmorgen zijn
geweest. Via pater Schrijver zal ik kon tak t zoeken". Kn toen hij
zag dat Martin twijfelde: „Ca gerust. De SS is er immers geweest,
vanmorgen? (Joc.il. Dan ga je er nu weer heen. Dit is onze methode.
Daarom was de kleine Racquel hier. Nadat Lia was opgepakt. Als
je bang bent een trap te krijgen van een vals paard, loop dan zo
dicht mogeli jk achter hem langs, tenminste als je achter hem langs
moet. Kn dat moeten we!" I lij wachtte even. Toen zei hij op ge-
moedelijke toon, in een poging Martin een har t onder de riem te
steken: „Ik had de/e Kuhi /ek met Lia's hu lp naar Staphorst w i l l e n
lokken . . ."
Verder kwam hij niet. Martin greep z'n beide handen vast en
vroeg, zeer gespannen: „Is er ooit iets geweest tussen haar en de
Cestapo, - of tussen haar en speciaal Kubizek? Kunt u begri jpen
dat een eer l i jk antwoord op deze vraag voor mij van 't grootste
belang is?"
Adri knikte: „Ik kan 't je niet een-twee-drie uitleggen, hoe 't zat.
Dat komt nog wel. Maar ik zeg je eerli jk: er is geen enkele reden
om haar te verdenken, Martin. Nu moeten we aan die dame denken,
die aanbelt. Dit wou ik nog zeggen: je hebt gelijk. Hij loopt op z'n
laatste benen. Samen zal het ons morgen of overmorgen zeker luk-
ken het monster de achillespees door te sni jden".

(wordt vervolgd)
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Carnavalsvereniging

„DE DEURDREAJERS"

I 'KKSKNTKKHT ZATERDAG
X FEBRUARI A.S.

groot
beatbal
met m«'<l«'u<'rking vsin

„THE MASKERS"

Aanvang J9.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
KKANENBURG-VORDEN

EERSTE RANG

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
SCHAATSEN OF
AJAX — BENFICA

u ziet. het op zijn best mei

televisie
van
ERRES . PHILIPS . TELEFl'lNKEN

Het kan nog vandaag

TELEVISIE- EN RADTOHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWFG RAADHUISSTRAAT TttEFOON 05752-15 46

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 0,80
Snijworst 200 gram 1,00
Pekelvlees 200 gram 1,40

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 2,95

Gehakt
Verse worst

500 gram 2,25
500 gram 2,60

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

4 pakjes margarine 1,00

Koffie l pak 1,40

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

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

odidos
voetbalschoen

der kampioenen |p;gedep.

Wapen- en sporthandel

Martens

Vordense Hondenclub

KONTAKTAVOND
oi> maandag 10 februari aanvang

20.00 uur in café Eskes.

Spreker: Keurmeester de heer Van Asselt.

Vrij toegankelijk voor iedere hondenbezitter

CARNAVALSVERENIGING

„DE DEURDREAJERS"
ZONDAG 16 FEBRUARI

groot kindercarnaval
MET SWIEBERTJE EN ZIJN
GEZELSCHAP

ZONDAGAVOND 16 FEBRl ARI

de Favorïetenshow
met o.a.

HET COCKTAILTRIO
RIEN VAN NUNEN
SJAKIE SCHRAM
ANITA BERRY
EN ANDEREN

TOEGANGSKAARTEN IN VOORVERKOOP
TOT ZATERDAG 8 FEBRUARI BIJ:

Café „De Zon" Vorden
Café Eykelkanip, Medler
Café Schoenaker, Kranenburg

Sigareiiniagazijn Eijerkamp en

Boersma
Fa Momharg, Kranenburg

A.s. y.ondag

1ste klas GVB

Vorden l — VIOS l
(BELTRUM)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

De mensen die nooit tijd hebben,
doen hei minst.... A

Lichtenberg

V^ • _d_ • ' 'Dit is een
VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW

KEUKENVERWARMING

Een gasbijzet-

kachel al van 20 cm

breed en ...

een prijs vanaf

f239,-
Voor nog meer ruimtewinst is er een tegelijk
verwarmen en koken

KEUKENCOMBI-
FORNUIS

reek nu reeds de mogelijkheden van gasvor-

warming voor uw

HUISKAMER, ZIT-SLAAPKA-
MER, KEUKEN, ENZ.

Ook voor een centrale verwarming kunt u vrijblij-

vend advies en prijs vragen,.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

INTERIMPEX
G A SKA CHELSHOW

Enkweg .1-3 bij tic

benzinepomp
(1>. Weulen-Kranenbarg

ZEUGENKOOIEN
WE1DEHOKKEN
VOER. EN LIGBOXEN

tijdelijk extra hoge
korting

WECO
Enkweg 1-3, Vorden

Te koop: Zündapp brom-
fiets, blauw, hoge tank, ty-
pe 1968; l Gazelle daim's-
sportfiets; l heren tourfiets
beide i.z.g.st. Te bevragen:

R. Zweverink, lekink 8

Hengelo Gld.

Grote partij
IMPORT ANTKACIET IV

ƒ 11,90 per hectoliter
G. Weulen-Kranenbarg

Gevraagd voor erikele
maanden: Enkele thuis-
naaisters in bezit van goe-

de naaimachine.

Aanmeldingen liefst na 18

uur Confectiebedrijf D. J.

Lammers Vorden tel. 1971

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

KIJWIELBEDKIJF
TRAGTER

DIESELOLIE
HUISBRANDOLIE

vraagt eens onze
prijzen

G. Weulen-Kranenbarg

Vorden II - - Zutphen II
l f t allen van Vorden en, Zutphen heb-

ben er zondagmorgen op het Gemeentelijk Sportpark te
Vorden een waar schuttersfeest van gemaakt.

iiuisclub won deze doelpuntenrijke wedstrijd met
7 - l , zodat liet wel duidelijk is dat de defensies deze

l i j d !_;een overtuigende rol speelden.

Voor de rust hadden de geelzwarten reeds een veld-
overwicht. Er ontstonden wel kansen doch het' vizier
was vooreerst niet goed gesteld. Na ruim een, half uur
spelen viel het eerste doelpunt, gescoord door Nieuwen-
huis. Even later werd het 2—O toen Nijenhuis een voor-
zi-t van Buunk met een kopbal doeltreffend afrondde.
Nog geen minuut later verkleinde Fleming de achter-
stand tot 2—1. Dit was tevens de ruststand.

Na enkele ogenblikken spelen in de tweede helft ge-
lukte het rechtsbuiten Bielanski met een lage inzet
zijn ploeg een 3 l voorsprong te geven,. De volgende

al van Zutphen was meteen raak. Een op
scherp voorgzette bal werd fraai door Blok in-

> t 3 2. Omstreeks de 15e minuut werd het 4—2
door Nijenhuis. Opnieuw kwamen de bezoekers terug
en nadat een doelpunt wegens buitenspel was afgekeurd
gelukten het Fleming en Wentink de achterstand in
4—4 om te beuigen. Even leek het er op dat de Vorde-
naren door de knieën zouden gaan. Toen. echter Buunk
met een fraaie kopbal de stand op 5—4 had gebracht,
was Zutphen een geslagen ploeg. Van de Logt schoot

de keeper aan, de bal kwam voor de voeten van
Buunk die de stand op 6—4 bracht. Uit een prachtige

van Besselink naar Bielanski kwam de bal bij
Nijenhuis die de eindstand 7—4 liet aantekenen.

Voorst VI Vorden V
Voor de rust deden Voorst en Vorden weinig voor
elkaar onder. Er ontstonden wel scoringskansen doch
gedoelpunt werd er in de eerste helft niet. Na de rust
hadder, de bezoekers enig windvoordeel, waarvan zij
dankbaar profiteerden.

Na tien minuten gaf Dekkers de geelzwarten een O—l
voorsprong. Na een half uur maakte Tiessink er O—2
van.

Zutphen V - Vorden VII
Voor de rust werd er in deze wedstrijd niet gescoord.
Na de rust een iets sterker Vorden. Door doelpunten
van Wentink nam Vorden een O 2 voorsprong, waarna
Zutphen de achterstand tot l 2 verkleinde wat tevens
de eindstand was.

DAMMEN

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden in zaal Eskes de volgende wed-
strijden, gespeeld:
Heuvink—Dimmendaal 1 — 1; Geerken jr Hulshof l-—1;
Wentink -Wiersma O—2; Ter Beest—A. Wassink af g.;
Klein Brinke Usselink O—2; Klein Kranenbarg—Nij-
enhuis O 2; Hulstijn—Sloetjes O—2; J. Geerken J.
Oukes 2 O.

WATERPOLO

Verrassende zege van Vorden II
Het tweede herenzevend^Ban Vorden is er zaterdag-
avond in het Sportfondsenbad te Deventer in geslaagd
om de Berkel I uit Lochem een 5—4 nederlaag toe te

Vordenaren.

In de eerste ; peeljieriode^ag het er niet naar uit dat
Lochem een nederlaag l^»noet zou gaan. Wel nam
Vordeni de leiding toen ^^jeugdige Wentink u i ï
pass van Verstoep de roos trof. De Berkel trok hierna
gevaarlijk ten aanval en kreeg de Vordense defensie
het soms zwaar te verduren. Lebbink bracht de stand
op l—l, waarna Hofland doelman Wolsink ven later
opnieuw verschalkte l—2. Toen Lebbink voor een l—3
ruststand had gezorgd, leek het pleit beslecht.

Na de rust kwamen de Vordenaren echter goed terug.
Uit een voorzet van Parmentier verkleinde Verstoep
de achterstand tot 2—3. Toen Elbrink bij een doorbraak
aan zijn been werd vastgehouden betekende dit een
strafworp die door Elbrink in een doelpunt werd omge-
zet 3—3. Lebbink gaf aan de andere kant de Berkel
opnieuw een voorsprong 3—4. Het laatste woord was
echter aan Vorden. Uit een pass van Derksen scoorde
Wentink op fraaie wijze de gelijkmaker. Vlak voor tijd
lostte Parmemtier l van zijn befaamde afstandsschoten
hetgeen tenslotte een treffer opleverde 5—4. De tijd
was voor Lochem hierna te kort om nog een gelijkspel
te behalen.

ZATERDAGVOETBAL

AZSV VII - - Ratti I
Ratti I won zaterdag zeer verdienstelijk in Aalten met
2—4.
Direkt na het begin van do v/'ed.-trijd kon men konsta-

i d:ü do Rattiplooj; < r dezu middag zin in had en
men spetlde met volK AZSV werd al spoedig
teruggedrongen, op de eigen helft, waardoor de voor-
hoede diverse goede kansen kreeg. Na een kwartier spe-
len wist Reindsen de score te openen O—1. Hierbij bleef
het tot 10 minuten voor rust. In die periode kreeg Ratti
diverse kansen welke echter op niets uitliepen. Vlak
voor rust bepaalde Wissels met een hard schot de stand
op O—2.

Na de rust probeerde AZSV het spel te verplaatsen
naar het middenveld, waarin het in eerste instantie
ook slaagde maar steeds stuwden de Rattispelers de
voorhoede zodat het niet te verwonderen was dat op
een gegeven ogenblik de mee naar voren getrokken back
Wesselink een voorzet doeltreffend afrondde O—3.
AZSV nam dit niet en ging ten aanval en niet zonder
sukses want bij een van haar doorbraken werd de roos
getroffen 1 3 . De scheidsrechter, die deze middag wel
een pantomimespeler leek, nam op de meest onver-
wachtse momenten de raarste beslissingen. Zo ook bij
een aanval van AZSV waar bij een voorzet de bal hard
werd ingeschoten en daarbij het hoofd van een der
Rattiverdedigers raakte, doch deze had in een reflex-
beweging de hand voor zijn gezicht gebracht wat vol-
gens de scheidsrechter de hand naar de bal brengen was
dus penalty. Deze werd goed benut 2—3.

In de resterende twintig minuten ging Ratti over tot
een meer direkt aanvalsspel wat tien minuten later
resulteerde in doelpunt van Te Lindert welke op 25 me-
ter een hard schot loste welke de AZSV-keeper kans-
loos liet 2—4. Hiermee was tevens de spanning weg
en beide ploegen dobberden langzaam naar het einde.

Ratti II — Zelos III
De Ratti-reserves speelden thuis een spannende ont-
moeting tegen Zelos III maar verloren op het nippertje
met 3—4.
De Zelhemse gasten namen in de eerste helft de leiding
toen een der Rattiverdedigers foutief terugspeelde op
doelman Groot Enzerink, waarbij de midvoor der gasten,
de bal kon onderscheppen O—1. Rattimidvoor Arendsen
bracht de stand weer gelijk l—l na goed kombinatiespel
met Bretveld.

Na de thee kon Arendsen de score op 2—l voor de
thuisclub brengen, waarna het andermaal gelijk werd
'2 '2 doordat de Ratti-goalie een hoge voorzet verkeerd
beoordeelde en de bal via zijn hand in het net belandde.
Bij een onoverzichtelijke situatie voor de Rattiveste wist
Zelos het derde doelpunt te scoren 2—3 maar J. Lich-
tenberg bracht de balans met een lage bal via de paal
weer in evenwicht 3—3. Vlak voor tijd scoorde spil
Hartman van Ratti met een kopstoot een eigen goal
:; - i .
Het was een goed 'gespeelde wedstrijd met een klein tech-
nisch overwicht der . rwijl bij Ratti de afwerking
der aanvallen beter was. Een gelijkspel had de verhou-
ding beter weergegeven.

Voetbalprogramma
Hol. programma voor de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor a.s. weekend als volgt ui t :
Vorden I Vios I; Longa II—Vorden II; Vorden UI—
Warnsveldse Boys II; SHE III—Vorden IV; Vorden Al

Voorst Al; Wilhelmina SSS B2—Vorden B2; Zut-
phen Cl—Vorden Cl; Be Quick C2—Vorden C2.

t tl luidt:
Zaterdag: Ratti I—DZSV III; DZC III—Ratti II.
Zondag: Pax V Ratti II; Ratti Hl—Pax IV.

VOLLEYBAL

Goede resultaten volleyballers
Dash I heeft in de afdeling dames 2e klas van de sektie
Zutphen der Nevobo-kompetitie een lastige klip omzeild
door Volgo I uit Gorssel, dat ook een van de gegadigden,
voor de titel was, met 3 O te verslaan. De beide eerste
sets werden met groot verschil gewonnen t.w. 15—7 en
15—2, maar in de laatste partij kwam Gorssel nog tot
15—13. Dash I blijft hierdoor de leider Set Up IV op
de voet volgen met hetzelfde aantal wedstrijden en 2
punten minder.
Dash II dames dat in dezelfde afdeling speelt, kreeg
het te kwaad tegen Set Up V en moest met een O—3
nederlaag genoegen nemen. De setstanden waren 4—15,
5—15 en 13—15.
In de 2e klas heren komt Dash I goed mee en/ bezet nog
steeds de derde plaats in het klassement. Hier werd
slechts een wedstrijd gespeeld welke geen verandering
in de ranglijst bracht.

ix , doek ook
vormt 'Contact' de onmisbare schakel tussen consument

en middenstander.

Talrijke voordeeltjes doet u op,
door steeds 'Contact' te raadplegen.

Verder brengt 'Contact' u het uitgebreide streeknieuws
van volleybalverslag tot burgerlijke stand.

Doe als zovelen. neem een abonnement!



WIE HISWA ZEGT
denkt aan vakantie!

Het is eigenlijk vanzelf gegaan . . . Je verkoopt badpakken
en parasols, duikbrillen en tenten. Waarom zou je je klanten
dan ook niet de zon en het strand zelf aanbieden. Daar
gaat het toch om . . .

De man, die zo redeneerde, en die behalve logisch inzicht
ook voldoende durf en ondernemingsgeest had, heet P. H.
Derksen. Hij is sinds jaar en dag direkteur van het Sport-
huis Centrum. Zes jaar geleden wist hij alles van sport-
en vakantie-artikelen maar niets van vakanties. Tenminste
niet meer dan alle andere direkteuren, die er ook wel eens
een week of wat tussenuit trekken om nieuwe krachten op
te doen voor een jaar van hard werken. Nu handelt hij in
„zon en komfort". Nu organiseert hij voor tienduizenden
Nederlanders hun jaarlijkse vlucht naar de zon. Zijn goed-

Vakantieplaatjes

kope kampeerreizen, die zes jaar geleden de hele neder-
landse reisbureauwwereld in opschudding brachten, zijn uit-
gebreid met „all-in vakantiereizen". En als eerste heeft hij
nu in Nederland het reizen op afbetaling ingevoerd.

De stap van de verkoop van de kampeertent naar de leve-
ring van het staanplaatsje ergens in de zon was eigenlijk
genomen, voordat de betrokkenen zich hadden gerealiseerd
wat ze zich ermee op de hals haalden. Natuurlijk toen het
ideetje was gekristalliseerd, overwoog men de risiko's. Per
slot van rekening was het een avontuur, een vliegtuig te
huren en kampeerders te zoeken, die wel voelden voor iets
nieuws. Vergeet niet, dat in 1962 de vliegvakantie nog in
de kinderschoenen stond. Nu vliegen op tal van buitenland-
se vliegvelden de nederlandse chartertoestellen af en aan,

Tenten, tenten

Jong zijn

maar toen moesten de Nederlanders - en vooral de kam-
peerders - de charme van de vliegreis nog ontdekken.
Maar goed, de kist naar Barcelona werd gecharterd en de,
kampeerders kwamen er. Voor een luttel bedragje heen enl
terug naar de Costa Brava, inklusief staangeld en zo meer.j
Het gokje werd een hoofdprijs, want uit dat ene avon-
tuurtje is een bloeiend nevenbedrijf gegroeid, dat wekelijks
vele vliegtuigen uitstuurt naar verschillende bestemmingen
in het zuiden.

Er is in de loop der jaren nogal wat deining geweest over
deze kampeerreizen, zo erg zelfs, dat de staatssekretaris
er zelf een televisietoespraak over moest houden. Lucht-
vaartmaatschappijen en konkurrerende reisbureaus vonden

prijs te laag. Ze vreesden, dat vakantiegangers die hele-
niet van plan waren om ergens hun tentje op td^win

met zo'n kampeerreis naar het zuiden zouden vliegen om
daar zelf een kamer te huren of in een hotel te boeken.

§ reizen gingen toch door . . . vandaag de dag fl| is
mogelijk om voor honderdvijfennegentig gulden^^aar

de spaanse kust bij Barcelona te vliegen. Een retourtje,
inklusief de bus naar het kampeerterrein en het staangeld
op de camping voor vijftien dagen. Alleen . . . het is
zuiver een kampeerreis. Wie geen gebruik maakt van de
grondservice van het sporthuis moet bijbetalen tot 85%
van de lATA-prijs. Wie een appartement wil of aan een
hotelkamer de voorkeur geeft, kan trouwens voor weinig
meer een vakantie in de zon bespreken.
Ook voor hen vliegt het Sporthuis Centrum naar Spanje,
Italië, Mallorca en niet te vergeten het droomeiland van vele
jongeren, Ibiza en naar Capri. Ook Joegoslavië behoort
tot de mogelijkheden.

De kampeervliegreizen maken al lang niet meer de hoofd-
zaak uit van de aktiviteiten van Centrum. Toch is veruit
het grootste deel van de reizigers niet ouder dan dertig
jaar. De reden daarvan is wellicht te vinden in het feit, dat
er uiteraard een nauwe binding bestaat tussen de reisaf-
deling van deze zaak en de veertien sportwinkels in allerlei
delen van het land. En de clientèle van een sporthuis bestaat
nu eenmaal niet uit gepensioneerden. Velen maken 'n kam-
peervliegreis om later, als ze wat ouder worden, en de
kontanten iets gemakkelijker zijn op te brengen, over te
stappen naar appartement of hotel. Vandaar, dat in het
reisprogramma behalve goedkope ook luxe reizen te vinden
zijn. Heel luxe zelfs, in de fraaiste hotels.

Met zijn organisatie is het Sporthuis Centrum eigenlijk een
stap voor op de ontwikkeling, die men overal in Europa op
reisgebied kan waarnemen. Met name in Duitsland gaan
grote warenhuizen zich steeds meer bezig houden met het
organiseren en verkopen van vakantiereizen. In Nederland
staat diezelfde ontwikkeling voor de deur. Warenhuizen
beschikken immers over een enorm eigen verkoopapparaat,
dat uitschakeling van de tussenpersonen, met name de
boekingskantoren, mogelijk maakt. Hetzelfde geldt voor dit
sporthuis met zijn vele filialen, die tegelijk als reklame-
objekt en boekingskantoren optreden. Dat betekent een
belangrijke besparing aan provisies e.d., hetgeen de klant
ten goede komt. Uiteindelijk betaalt hij immers ook de tus-
senpersoon. Deze organisatie, nu ontdekt voor warenhuizen
en andere filiaalbedrijven, is zes jaar geleden het geheimpje
geweest van het Sporthuis Centrum, dat daardoor een
sterk konkurrerende prijs kon berekenen, dat bovendien
over een vaste clientèle beschikte - die uit de aard van
heer „sportieve" interesse potentieel klant was - en dat de
moed en de ondernemingszin bezat om de kat de bel aan
te binden.

Goede zakenlieden zien verder dan hun neus lang is. Ze
zijn hun tijd vooruit. Wie in de toekomst van de vakantie-
reizenverkoop ziet, moet rekening houden met de reizen
op afbetaling. Vandaar, dat dezelfde heer Derksen ook op
dit terrein pionierswerk doet. Men kan bij hem het hele
jaar sparen voor een vakantiereis. Wie nu een plaatsje re-
serveert voor Ibiza, betaalt maandelijks een twaalfde deel
van de reissom. Als de laatste termijn is verstreken is het
juist weer tijd om aan de volgende vakantie te denken.
Misschien staat dan Capri op het verlanglijstje

In twaalf termijnen kan dan die reissom weer voldaan wor-
den. Rente wordt niet berekend, alleen maar een guldentje
in de maand voor administratiekosten. Op deze manier zal
het nu toch al geweldig grote aantal Nederlanders, dat de
zomerzon in Spanje, Joegoslavië, Zuid-ltalië of in de bad-
plaatsen van Noord-ltalië op z'n witte rug wil laten schijnen,
nog veel en veel groter kunnen worden.

Verscheidenheid

Dat ene vliegtuigje, dat in 1962 de eerste vliegkampeerders
naar Barcelona vloog, is al bijna grijze oudheid geworden.
De tijd gaat snel in de wereld van de vakantie-organiseer-
ders. Per week vliegen nu ettelijke toestellen van Sporthuis
Centrum naar de witte stranden en de blauwe zeen. Tussen
de tien- en twintigduizend Nederlanders gaan zo met va-
kantie. Er zijn nog vele achterblijvers, die geloven, dat voor
hen het vliegtuig te kostbaar is. Ze zijn niet met hun tijd
meegegaan. Voor het bedrag, dat het huren van een huisje
in Nederland kost, zitten ze onder de palmen en de sinaas-
appelbomen. Als ze nu ook nog ontdekken, dat ze via het
systeem van het reisabonnement „op afbetaling" met va-
kantie kunnen gaan . . . de vliegtuigen en de stranden
zullen straks te klein zijn.

Ook vissen is vakantie

Maak uw vakantieplannen niet te laat!


