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^Kerkdiensten
L—•̂ •••̂ ••iHIH^B*
ZONDAG 2 MAART 1969

Hervormde kerk
9.00 uur ds. Is. van 't Hof uit Zutphen

10.15 uur ds. P. Visser uit Apeldoorn Jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. F. H. von Meyenveldt uit Hilversum
19.00 uur ds. F. H. von Meyenveldt uit Hilversum

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.00 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).

Geboren: Kasper, zoon van .H. E. van der Wal en D. H.
Klein Geltink; Jan Hendrik, zoon van J. H. Schuppers
en J. W. E. Barink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Rektifikatie
In het Nutsblad van vorige week zijm enkele storende
fouten geslopen. We laten het verbeterd volgen.
Babysitcentrale. Het lidmaatschapsgeld bedraagt ƒ 2,—
voor Nutsleden en ƒ 4,— voor niet-Nutsleden per jaar.
Uitnodiging Warnsveld. Spreker mr Stapel, direkteur
der Volkshogeschool te Bakkeveen.
[9HÉI • •
Geslaagde operette-avonden
Vrijdag.- en zaterdagavond werden in zaal Schoenaker
op de Kranenburg die jaarlijkse operetteavonden ge-
houden van de O.L. school, Linde (Medlerschool). De
leerlingen brachten op suksesvolle wijze de kinder-
operette Prins Noblo en de zeven rovers.

De voorzitter van de ouderkommissie de heer H. Bog-
chelman, kon vrijdagavond in zijn openingswoord een
groot aantal ouders en andere belangstellenden verwel-
komen, in het bijzonder wethouder G. Wuestenenk en
mej. Nipius, oud-onderwijzeres der school. De heer Ver-
burg, inspekteur van het L-O. te Deventer was wegens
ziekte verhinderd.

De heer Bogchelman dankte vooral de ouders, die een
groot aantal prijzen voor de verloting beschikbaar had-
den gesteld. De jeugd kwam hierna voor het voetlicht
met de reeds genoemde operette. De heer Hazekamp,
die de regie had, had alle eer van zijn werk, want er
werd vlot met veel zwier en zonder schroom gespeeld
en onder de jeugdige spelers(sters) bleken er diverse
als geboren toneelspelers op de planken te staan.

Overigens hadden de aanwezigen ook veel waardering
voor het kleurige schouwspel in elk bedrijf, mede door
de fraaie kostuums en de belichting. De kostuums waren
vervaardigd door mevrouw Hazekamp met assistentie
van mej. van de Mei. De dansjes van kabouters en de
elfjes vormden een leuke afwisseling tussen de bedrijven
De aanwezigen waren spontaan met hun applaus voor
het prachtige spel van de jeugd.
De voorzitter dankte regisseur, onderwijzend personeel
en de kinderen voor de voortreffelijke speelwijze.
Mevr. Hazekamp en mej. van de Mei ontvingen een aar-
dige attentie, de kinderen kregen een sinaasappel.

Beatclub Turn
Zaterdag l maart kan de beatminnende jeugd van Vor-
den en omgeving weer haar hart ophalen. Beatklub
Turn welke binnenkort haar eenjarig bestaan hoopt te
vieren, is er in geslaagd, om de bekende vokalist Amos
Tamela en Serpentine Soul uit Amersfoort te engageren.

Dit uit 12 man bestaande beatorkest zal dan voor de
laatste maal in Nederland optreden, want zij gaan ruim
2 maanden op tournee in Engeland.

Amos Tamela en Serpentine Soul spelen ook veel tijdens
de weekends in de Starclub te Hamburg en traden even-
eens op voor de Duitse televisie.
Het belooft zaterdagavond in zaal Schoenaker op de
Kranenburg weer een gezellig beatfestijn te worden!

Jongerenmis
Op zondag 2 maart zal er in do St Antonius van Padua
kerk op de Kranenburg een zgn. Jongerenmis worden
verzorgd. In de volksmond zegt men ook wel 'beatmis
maar dit is niet de juiste benaming.
De huidige liturgie staat vele vormen van viering toe
de jongeren leggen een andere norm aan in de eredienst
dan de ouderen.
De mis van 10 uur zal worden verzorgd door de jonge-
rengroep van de Emmanuel-parochie te Zutphen, die
met hun instrumenten waaronder een elektronisch orge
gitaren enz. op het priesterkoor zullen plaats nemen
Deze jongerenmis is uniek voor de parochiekerk op de
Kranenburg. De teksten van de te zingen liederen zijn
aanwezig zodat iedereen kan meedoen.

In het Minderbroederklooster op de Kranenburg heeft
de eerwaarde broeder Augustus van Berlo of m j.l. za-
terdag 22 februari het feit herdacht, dat hij voor 40
jaar zijn intrede deed in de Orde der Franciscaanse
Minderbroeders.

Broeder portier zoals velen hem hier kennen werd op
2 december 1910 in het Noord-Brabantse Bakel geboren
en op 22 februari 1929 werd hij te Venray ingekleed
in de Derde Orde. Zijn inkleding in de Eerste Orde vond
plaats te Hoogcruts in Zuid Limburg op 24 april 1933.
Hij volgde hier een jaar lang het noviciaat en legde
op 25 april 1934 eveneens te Hoogcruts de Eenvoudige
Geloften af, waarna hij per 25 april 1937 in het Kloos-
ter te Weert de Plechtige Geloften aflegde op de feest-
dag van St Marcus.

De altijd goed gehumeurde Brabander (het is nog altijd
aan zijn accent te horen,) heeft tijdens zijn kloosterleven
bijna in elk klooster van de Nederlandse Minderbroeders
provincie een tijdlang als kok gewerkt. In 1930 was hij
direkt assistent kok aan het Missie-kollege te Sittard
en vanaf die tijd werd hij, uiteraard als kok, diverse
malen overgeplaatst.

In maart 1961 kwam hij in gelijke funktie naar de Kra-
nenburg, maar hij werd in november 1961 benoemd tot
portier. Vanaf die tijd hebben ve^^ingezetenen kennis
met hem gemaakt. Een korte tij^^an maart 1966 tot

augustus 1967 was hij nog 2e portier te Venray, maar
toen daar het klooster werd verkocht, ging zijn voor-
keur weer uit naar Vorden, waar hij momenteel plaats-
vervanger is van de huidige portier broeder Leonides
Soede, omdat deze vaak op pad is.

Broeder van Berlo is een gezellige baas en men ziet hem
vaak een praatje maken met de buurtbewoners. Omdat
hij op doktersadvies de laatste jaren een wat rustiger
leven moet leiden, gaat hij dikwijls wandelen, want dat
is zijn lust en zijn leven. Hij zou Vorden met zijn prach-
tige bosrijke omgeving voor geen andere plaats willen
ruilen. 'Veel mensen nodigen me wel eens op de koffie
zegt hij, 'maar daar begin ik liever niet aan.dat wordt
me te druk'. Hij houdt ook veel van sport en dikwijl
kan men hem op het voetbalveld aantreffen; voor enkele
jaren is hij naar de motorcross te Hengelo geweest

Daar reed de beroemde Nederlandse croser uit Bakel,
Franske Sigmans. Met Franske en zijn vader die hij
heel goed kent omdat die hem in 1929 nog, bij 20 gra-
den vorst per auto naar het klooster bracht, heeft hij
gezellig gepraat.

De jubilaris heeft dezer dagen al verschillende van zijn
medebroeders op bezoek gehad, die gezamenlijk met hem
het feest hebben gevierd, in de Kranenburgse klooster-
communiteit. Wij wensen hem *•? vele zegenrijke jaren
toe.

Herv. Jongens- en Meisjesver.
In het Nutsgebouw vierde de Ha^Drmde Jongens- en
Meisjesvereniging zaterdagavond^pin jaarfeest. Hier-
voor bestond een redelijk goede belangstelling.
Nadat de heer Van de Linden sr een korte inleiding had
gehouden), waarbij hij een gedeelte voorlas uit Math. 26,
kwamen de jongens en meisjes op het toneel.
Opgevoerd werd de operette „Katinka en de Tsaar".
Deze operette werd leuk gebracht. De jongens en meis-
jes werden aan de piano begeleid door de heer B. Wa-
genvoort, terwijl de regie in handen was van mejuffrouw
A. A. G. v. d. Meene. De operette bestond uit vier de-
len.
Na de pauze kwamen de jongelui met een klucht voor
het voetlicht, getiteld: „Den Haag vergist zich niet".
De rollen bleken goed ingestudeerd te zijn zodat het
geheel een vlotte vertolking kreeg. Aan grimering en
dekor was eveneens goede aandacht besteed, zodat het
applaus dat de medespelenden na afloop in ontvangst
mochten nemen, dan ook zeer zeker op zijn plaats was.
De regie van deze klucht in twee bedrijven was in han-
den van de heren H. en K. Meenink.
Na een kort dankwoord door de heer L. Visscher, sprak
ds. J. H. Jansen een kort slotwoord en eindigde hij met
dankgebed.
In de pauze gaven zich enige ouders op om zitting te
nemen in de ouderkommissie. Getracht zal worden in-
richtingen met gehandikapte kinderen o.a. te Angerlo,
Brummen etc. een uitvoering te geven.

Verloting v.v. Vorden
De v.v. Vorden organiseert momenteel een verloting
waarvan de baten ten goede zullen komen aan de
kleedkamer. Door omstandigheden is de trekking, die
deze maand zou plaatsvinden, uitgesteld tot dinsdag
15 april.

Voorjaarsexpositie
Van 13 tot en met 16 maart a.s. wordt een voorjaars-
expositie gepresenteerd in het Nutsgebouw te Vorden.
Hoe belangrijk het is zich te oriënteren op dit terrein
blijkt wel uit de grote belangstelling die elk jaar weer
voor een dergelijk evenement bestaat.
Naar wij vernemen ligt het accent van deze expositie
vooral op vloerbedekking, gordijnstoffen en ander wo-
ningtextiel. Aangezien de laatste jaren enorm veel soor-
ten tapijten op de markt verschenen zijn, waardoor men
vaak door de bomen het bos niet meer ziet, is deze ex-
positie een unieke gelegenheid zich op deskundige wijze
te laten voorlichten.
(Voor openingstijden zie elders in dit blad.)

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 2 maart aanvang 10.15 uur.

Voorganger:
Ds. P. Visser uit Apeldoorn

Onderwerp:
„WAAROM ZOU IK NIET DOEN
WAAR IK ZIN IN HEB?"

„De Graafschaprijders"
Ten gevolge van de zeer slech^^erreinomstandigheden
is de voor jl. zaterdag in Zuid-l^^>urg op het program-
ma staande betrouwbaarheidsrit niet doorgegaan.
Deze rit die meetelt voor het kampioenschap van Ne-
derland en waaraan door het team van „De Graaf-
schaprijders" zou worden deelgenomen, is uitgesteld tot
april.

Stierenvereniging
Onder leiding van de heer J. Eggink hield de stieren-
vereniging Delden in café „Het Zwaantje" haar jaar-
vergadering.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede dat het
jaar 1968 voor de vereniging een gunstig jaar was ge-
weest. De leden waren over het drachtigheidspercentage
van door de verenigingsstier gedekte koeien ten volle
tevreden. Dit gold ook voor de nakomelingen van de
stier. De leden werden persoonlijk en in verenigingsver-
band een gezegend 1969 toegewenst.
Uit het verslag van de sekretaris, de heer B. Rossel,
bleek dat door de verenigingsstier 250 koeien en 61
pinken waren gedekt. Het ledental bedroeg op l jan.
jl. 34 met 168 aandelen.
De penningmeester, de heer G. H. Jansen, mocht een
batig kassaldo mededelen.
Besloten werd wegens familieteelt te proberen om een
nieuwe stier aan te kopen. Na bespreking van enkele
interne aangelegenheden sloot de voorzitter deze geani-
meerde vergadering.

Exkursie
Het bestuur en de leden van de Coop. Rundveefokver.
eniging 'De Wiersse' te Vorden hebben de traditie om
in de wintermaanden een exkursie te houden, in ere her-
steld. Een 33-tal personen nam deel aan deze exkursie
die werd gemaakt naar een drietal bedrijven. Men ver-
trok 's morgens via Zutphen naar de KI-stal van de KI-
verendging Apeldoorn en Omstreken.
In deze stallen waren ruim 22 stuks fraaie FH en MRY
stieren te bewonderen waaronder de bekende MRY
stier Paljas.

Door de samenwerkende KI-verenigingen van Vorden
Laren en Ruurlo zal men hier nu ook sperma kunnen be-
trekken. Na een rondleiding door de hoofdiinseminator,
die een kundige uiteenzetting gaf werd koffie geser-
veerd. De tocht ging hierna naar Ittersum bij Zwolle
waar een kijkje werd genomen op het MRY fokbedrijf
van de heer Schrijver. Door de KI vereniging Ruurlo
en Omstreken werden hier onlangs drie stieren aan-
gekocht, waarvan de moeders op dit bedrijf konden
worden bezichtigd.

De historische boerderij van de heer Schrijver, beter be-
kend als 'De oude mars' trok ook veel bekijks met zijn
oude binnenplaats en rieten dak.
Nadat in Ittersum een bord snert werd gegeten, werd
in Ens (NOP) de Jan van Riebeek hoeve van de bekende
FH fokker de Ruyter bezocht.
Aller belangstelling ging hier uit naar de geweldige
kollektie fraaie stamboekkoeien en fokstieren, welke
laatste veel worden geëxporteerd door de heer de Ruy-
ter. Op de terugweg werd in Epse nog even een ge-
zellig samenzijn gehouden, waarna men tevreden om
zeven uur weer op het eindpunt arriveerde.

Jaarfeest CJV Wildenborch
Vrijdag- en zaterdagavond hield de CJV Wildenborch
haar jaarfeest in de Kapel. Beide avonden bestond hier-
voor een goede publieke belangstelling.
Nadat ds. J. H. Jansen de aanwezigen een welkom had
toegeroepen, werd het toneelspel in drie bedrijven: „Jij
bent een vreemde" voor het voetlicht gebracht. Dit door
Jan de Boer van Belver geschreven ernstig stuk, werd
door de speelsters en spelers goed ten tonele gevoerd.
Het geheel speelde zich af bij een aannemersbedrijf, waar
de man des huizes was overleden. Het bedrijf werd nu
geleid door de bedrijfsleider die op zeer vriendschappe-
lijke voet stond met de moeder, hetgeen dochter Maartje
niet kon verkroppen,. Zoon Dries deed ook nog een duit
in het zakje. Hij stal nl. geld en wist het zo te „ver-
sieren" dat de bedrijfsleider de schuld kreeg. Dit na-
tuurlijk gaf allerlei verwikkelingen maar uiteindelijk
kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht.
Het stuk werd zonder regisseur gespeeld.
De tweede a,vond sprak de heer Mackay, leraar aan de
Prinses Julianaschool, een kort welkomstwoord.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

26 februari Voorlichtingsavond KPO
28 februari Feestavond Alg. Bond Mercurius

in zaal „'t Wapen van Vorden"
l maart Gymnastiekuitvoering Sparta
6 maart Herv. Vrouwengroep dorp
6 maart Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
7 maart Jaarfeest Herv. Meisjes- en Jonge-

mannenvereniging in het Nutsgeb.
8 maart Sokkenbal Jong Gelre te Warnsveld

13 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
14 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
15 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
16 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
16 maart Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk
18 maart Lezin Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
19 maart Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

lezing
20 maart Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"

in het Nutsgebouw
22 maart Dropping Jong Gelre
29 maart Laatste Nutsavond met Vordens To-

neel en na afloop bal
16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub

21 juni Ronde 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

raffircuiw
Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden vrijdagavond in zaal Eskes de
volgende wedstrijden gespeeld:
Eggink—Offereins O—2; Van Dorsten—Heuvink O—2;
Roozendaal—Hulshof O—2; Klein Kranenbarg—Wassink
2—0; Hesselink—Hoening afgebroken; Wiersma—Ter
Beest O—2; Sloetjes—Geerken jr 2—0; Breuker—Was-
sinik O—2; Nijenhuis—Wentink 2—0; Hulshof—-Wesse-
link O—2.
In groep A verstevigde Nijenhuis zijn positie door te
winnen van Wentink, terwijl zijn naaste konkurrent
Breuker tegen Wassink in het zand moest bijten. Nijen-
huis heeft thans 24 punten uit 15 partijen en Breuker
17 punten uit 12 wedstrijden.
In groep B kwam koploper Dimm endaal niet in aktie.
Heuvink profiteerde hiervan en kwam door een over-
winning op Van Dorsten tezamen met Dimmendaal op
de eerste plaats met beiden 19 punten uit 12 wedstrij-
den.

VOLLEYBAL

Dash blijft in de running
In de afgelopen week moesten vele kompetitiewedstrij-
den van de Nevobo sektie Zutphen worden afgelast in
verband met het feit, dat verschillende teams o.a. WIK
uit Steenderen niet door de sneeuw konden komen.
De dames van het eerste en tweede zestal waren ditmaal
vrijaf. DASH bezet nog altijd een eervolle 2e plaats
vlak achter koploper Set Up 4 uit Zutphen dat 23 pun-
ten uit 12 wedsrijden heeft; Dash heeft er 21 uit 12. Op
de derde plaats volgt dan Volgo l uit GorsseJ met 13
uit 11. 7e is Dash 2 met 11-4.
Het herenteam van Dash (2e klas) heeft de aansluiting
direkt achter leider WW uit Warnsveld weten te be-
houden, door een fraaie 3-0 zege op Wilhelmina 2 uit
Zutphen. Reeds in de eerste set die met 6-15 werd ge-
wonnen, was het duidelijk, dat Dash technisch en aan-
vallend de beste ploeg had. Na 11-15 en 11-15 was de
overwinning een feit. De stand is hier:
l VVW 15^25, 2 Dash 14-24, 3 Hercules 2 14-24.



/tors
SUPERMARKT

presenteert:

Goudmerk thee
2 pakjes a 100 gram

nu 98

ILCt

HAMBURGERS

4 halen nu slechts

VLEESRIBJES
500 gram

3 BETALEN

188
MAGERE SPEKLAPPEN

ZUURKOOLSPEK

SCHENKEL

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

500 gram

500 gram

nu

178
198

218

BOERENMETWORST 150 gram 89

GEKOOKT KINNEBAKSPEK
150 gram 95

HAAGSE LEVERWORST 250 gram 69

PALINGWORST 150 gram 79

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST
150 gram 69

PRACHT WITLOF V2 kg 79

HANDSINAASAPPELEN 2 kg 179

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 39

BANANEN heel kilo nu 79

KLEI AARDAPPELEN 5 kg 109

f* 10r

Mooiie
fietsmand

RAAK

LIMONADE
2 LITERFLESSEN OVERAL 1,38 BIJ ONS

Ant. Hunink

ROOK-
WORST

van 139
nu

109

Colorno

CHOCOL.
DRANK

Literfles
nu

79

PENCE'S
ROL

5 stuks

nu

59

WITTE
BONEN

grote pot

nu

79

GOLDEN
WONDER

CHIPS

gr. baal v. 109

nu 89

TUTTI
FRUTTI

per zakje

nu

69

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

RUMBONEN
250 GRAM

Gedroogde

ABRIKOZEN

per zak

nu

69

FRUIT
ASSORTI

zacht vruchte-
snoepje

200 gram
nu

59

100 gram

Sinassnippers

100 gram

Ananastrio
lekker snoepje

samen 98

DOP-
ERWTEN

fijn

literblik

89

TOLET
w.c.-reïniger

van 165

nu

149

UNOX TOMA

TENSOEP

van 98

nu

89

VAATJES

ZEEPPOEDER
3 KG VAN 7,25 NU

JUS

D'ORANGE

van 129

nu

89

Enkhuizer

Jodenkoeken

pak 12 stuks

89

TAFEL-
MARGARINE

4 pakjes

slechts

89

FLACON

AROMA

geen 74 maar

59+0^0

LIEBIG

blikken soep

div. smaken

slechts

85

KARNE-
MELKZEEP

3 stukjes 125

nu

109

POTJE

POEDERKOFFIE
50 GRAM NU



Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje

JAN HENDRIK
(JOHNNY)

J. H. Schupper.s
J. W. E. Schuppers-

Barink
Vorden, 25 februari 1969
Het Wiemelink 59

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven,
ondervonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
onze lieve vader, behuwd-
en grootvader
A. A. Chr. WAGENVOORT
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Wagenvoort

Vorden, februari 1969
Veldwijk C 122

TELEFONISCH AANGE-
SLOTEN ONDER NO.
1409

H. J. Gotink
H. Klein Brinke

Beatrixlaan 8, Vorden

Gevraagd in klein gezin:
Hulp in de huishouding, he-
le of halve dagen. Mevrouw
Dekker - Fa NUY, Korte
Hofstraat 6, Zutphen

Wie heeft dinsdag 18 febr.
op de ijsbaan te Vorden een
verkeerde suèue laars mee-
genomen? Gaarne ornruilen
op de Decanije te Vorden.

Wil degene die vorige week
op de ijsbaan mijn blauwe
zeiljack heeft meegenomen
deze omruilen voor zijn ei-
gen kleinere blauwe zeil-
jack. Gerard Geerken, Zut-
phensieweg 52

Gevraagd: Een werkster
voor enkele ochtenden per
week. Mevrouw Dekker -
Fa NUY, Korte Hofstraat 6
Zutphen

Te koop gevraagd: 4 a 6
i.g.s.v. keukenstoelen.
Inl. bureau van dit blad.

Het adres voor
PEDIKUREN EN
ALGEHELE VOET-
VERZORGING

Lucy Smeets-Jansen
Dorpsstraat 34

In artsengezin per l april
gevraagd: Flink zelfstan-
dig meisje voor de huishou-
ding, liefst niet onder de 20
jaar. Aanmeldingen:
Dr. Macrander, Rozenhof-
laan 2, Zutphen, telefoon
05750-2734

Gevraagd voor ons atelier:
Een coupeuse. Modehuis
NUY, Korte Hofstraat 6,
Zutphen

Te koop: G.o.h. kolencon-
vector, merk Jaarsma.
Kleur grijs, telefoon 1785

Te koop: De helft van een
jonge vette zeug.
A. J. Vruggink, Riethuis te
Delden

Te koop: Een küiderledi-
kant z.g.a.n. en een wandel-
wagen. H. v. Bramerenstr.
15, Vorden

Te koop: Bankstel, tafel en
bergmeubel. Ottens, Elshof
2, Vorden

Wederom ontvangen:
Grote sortering
VOGELKOOIEN

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphenseweg 53, Vorden

Te koop: Roodbont vaars-
kalf 3% maand oud.
B. Groot Jebbink, Galgen-
goor C 110
Te koop: Toom beste ge-
kruiste biggen. B. F. Ben-
nink, Wildenborch D 81

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm sukses ge-
ven wij ook gedurende deze
maand 20% KORTING op
chem. reinigen en verven.
Tevens uw adres voor one.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

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

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

PETER VAN ALEN

$ RIKY WOLKKRINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 7 maart a.s. om 14.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke huwelijksinzegening om 14.30 uur
in de Christus Koningkerk te Vorden.

< > Zieuwent, Pastoor Zanderinkstraat 8
> Vordeni, Berend van Hackfortweg 7
§ februari 1969

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" i(F. P. Smit).

Toekomstig adres: Berend van Hackfortweg
7, Vorden.

Wet ruimtelijke
ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
in afwijking van het geldende bestemmingsplan,
aan de heer H. J. Hartman, D 127a te Vorden,
met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vergunning te verlenen
voor het bouwen van een woonhuis met garage
op het terrein gelegen aan de Eikenlaan op de
Kranenburg, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie D nr 1865.

Tot 13 maart 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen! schriftelijk bezwa-
ren bij het gemeentebestuur in te dienen.

Tot deze datum liggen de op deze zaak betrekking
hebbende stukken ter genneentesekretarie ter in-
zage.

Vorden, 26 februari 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

BIJBELLEZINGEN
••.

Opnieuw nodigen wij u vriendelijk uit onderstaan,
de bijbellezingen bij te wonen, die - zo de Heer
wil _ gehouden zullen worden in de Buitensociëteit
aan de Coehoornsingel te Zutphen.

3 maart DE OECUMENE IN BIJBELS LICHT
door de heer J. G. Fijnvandraat uit
Leeuwarden;

10 maart ZEKERHEID EN TWIJFEL in het
CHRISTELIJK GELOOFSLEVEN
door de heer H. Wilts uit Velp;

17 maart IS DE BIJBEL HET ONFEILBARE
WOORD VAN GOD? door de heer
J. Ph. Fijnvandraat uit Sneek.

Aanvang elke (maandag)avond om 8 uur precies.
In de pauze zullen we u graag weer een kop
koffie aanbieden.

Korrespondentie-adres:

Hemonystraat 33, Zutphen
(05750) 7203

Evangelisatiekring
Warnsveld-Zutpheni

Herv. Meisjes- en
Jongemannenvereniging

NODIGEN U UIT OP HUN

OP VRIJDAG 7 MAART A.S. IN
HET NUTSGEBOUW, AANVANG
19.45 UUR

met het spel en het prachtige toneelstuk

„Het ontvolkte huis"
door A. Boere.

KOMT ALLEN

tijdens de boekenweek van 1-8 maart

Bij aankoop van tenminste ƒ 7,50 ontvangt u het
geschenk H. Lampo: De goden moeten hun getal
hebben. Kom eens kijkeni bij

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

GYMNASTIEKVERENIGING
„SPARTA"

ZATERDAG l MAART A.S. IN HET
NUTSGEBOUW.

's Middags speciale
jeugduitvoering
aanvang 2 uur. Entree ƒ l,— per persoon.

's Avonds aanvang 7.30 uur. Entree
ƒ 2,— per persoon.

Donateurs op vertoon van hun kaart
voor 2 personen vrije toegang op één
der uitvoeringen.

Kinderen tot 14 jaar half geld.

Heuga tapijt
PRACHTIG

VOORDELIG (geen verval)

DUURZAAM
(5 jaar schriftelijke garantie)

FORMAAT 50 x 50 TEGELS

UW ZAAK

(Officieel dealer Heugafelt voor Vorden en omstreken)
ZIE ETALAGE

DONDERDAG 6 MAART A.S. IS ONZE

WINKEL EN CAFÉ WEGENS

FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

P. B. H. Schoenaker
Kranenburg-Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GESPREID BED VOOR
VOORDEELZOEKERS!
Wij hebben bijzonder leuke spreien
binnengekregen. Ze doen zeer fleurig
aan met hun grote bloemmotieven
en u hebt keuze uit diverse kleuren.
Wij maakten voor u een prijs van.

1 pers 20.50 2 pers 25.95

H. LUTH

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

VOOR ONZE BAKKERIJEN TE DEVENTER EN
ZUTPHEN VRAGEN WIJ

VERKOPERS
De vraag naar produkten uit de Juweelbakkerijen neemt met de dag
toe, waardoor wij ons verkoperskorps verder gaan uitbreiden om
aan de toenemende vraag naar onze kwaliteitsprodukten te kunnen
voldoen.

Heeft u belangstelling voor een t'unk-
tie in de verkoop met een zeer goede
beloning, belt u dan eens onze ver-
koopleider, de heer A. E. J. Hartel-
nijui, Mr. T. Heemskerkstraat 27 te
Zutphen, telefoon 05750-5215.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling personeels-
zaken van

Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A.

"CO-OP Samenwerking
Smyrnastraat 2 - Deventer.

Beatclub
Turn

PRESENTEERT A.S. ZATERDAG
l MAART

Amos Tamela
serpentine soul

(mustang soul) met 3 meisjes

uit Amersfoort

Aanvang 7.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG-VORDEN

Litersblik aardbeien 129 cent
500 GRAM HAGELSLAG, MELK OF PUUR, SLECHTS 129 CENT
1 BLIK SPERZIEBONEN VAN 82 CENT VOOR 69 CENT
2 FLESSEN SPAR TONIC VAN 118 CENT VOOR 98 CENT
l BLIK SPAR TOMATENSOEP NU . 85 CENT

3 pakken croquette biscuits 99 cent
1 BLIK SPAR SOEPBALLEN NU 59 CENT
2 ROLLEN SPAR BESCHUIT . 59 CENT

27 — 28 FEBRUARI EN l MAART:

l KILO UIEN SLECHTS . 39 CENT PER KILO

DE SPAR
KOPEN BIJ'i)E SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Klachten
over het bezorgen bereiken
ons vaak te laat.

Wilt u ons onmiddellijk
bericht doen wanneer u uw
contact niet ontvangt?
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Woensdag
5 maart a.s.

n. m. om 3 uur

(Inplaats van kaarten)

Hotel
Café
Restaurant
Slijterij

Receptie van 16.00-20.00 uur

Maandag 3 en dinsdag 4 mrt.
zijn wij gesloten

(A. H. A. Hartman) Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 1236

onze speciale openingQfolder met speciale aanbiedingen
Onze verkoop begint donderdag 6 maart

Donderdagavond alleen voor genodigden

JL Jt JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 43

Kubizek was er niet bij toen Lia 's morgens om halt aeht werd op-
gepakt. Ze was alleen toen het gebeurde. Reina was net even weg
om een tabaksbon voor voedsel te ruilen. Het was nog donker.
Lia sliep vast, na een bijna doorwaakte nacht vanwege de wilde
storm en de dreiging van overvalwagens.
Ze stonden ineens in haar kamer. Ze plaatsten hun acetyleenlam-
pen op de tafel en op de commode. Geuniformde mannen, glim-
mende koppelriemen en revolvertassen. Het harde witte licht streek
langs hun gezichten zodat de baardstoppels zichtbaar werden en
het felle blinken van tanden in grijnslachcn, terwijl een deel van
hun gezichten schaduw was: een doodskopachtige stemming in de
koude donkerheid van de morgen. De hele kamer leek vol bewe-
gende mannen en wilde schaduwen, die opsprongen tot aan het
plafond.
Maar zo angstig Lia de voorbije nacht was geweest, zo kalm was
ze nu: „Kubizek is er niet bij" dacht ze. „Het zijn groenen. Wel
akelige, ruwe kerels. Die geen oog van je afhouden".
Een jonge man met scherpe trekken en een ijskoude blik in de
ogen had de leiding. Hij droeg de zwarte uniform van de SS. Rus-
tig gaf hij bevel de kamer te doorzoeken. De mannen maakten geen
aanstalten. Hij herhaalde z'n bevel. Zij hielden hun ogen gevestigd
op Lia, zoals ze stond naast haar bed, in een nachtjapon die de
klassieke lijnen van haar figuur niet kon verhullen. Ze namen haar
op met ogen vol wild begeren. Zij wist zich omringd door harde
stieren. Desondanks voelde ze een koele vastberadenheid. En toen
een groene, die dicht bij haar stond, met beide handen naar haar
borsten greep, sloeg ze hem zo krachtig in het gezicht, dat hij
stond te zwaaien op z'n benen. Z'n gezicht vertrok in woede. Hij
wilde zich op haar werpen, brullend: „Du! Terroristenluder!"
De kleine kommandant greep hem met uitgespreide vingers wreed
in het gezicht. Met de andere hand sloeg hij hem hard in de nek.
Als een vormloze bundel uniform zakte de man in elkaar, sloeg
tegen de muur, bleef liggen zoals hij was gevallen. De kommandant
bekeek de hand waarmee hij de ander in het gezicht had geklauwd.
Er kleefde bloed aan alle vingers. Hij hield de roofdierklauw voor
de ogen van zijn mannen. Ze kregen allen een beurt. Stuk voor
stuk keek hij ze aan met z'n koude killersblik. Niemand waagde
nog een oog aan Lia. Zij waren tot rede gekomen en haastten zich
te doen wat hij hun had bevolen.
Hij doopte zijn hand in de waskom. Lia keek met ogen vol afschuw
naar z'n messcherpe profiel. Hij had een dunne neus, gebogen als
een havikssnavel, en spleetogen als een mongool. Het was een ge-
zicht zonder emoties. Opnieuw stelde Lia de dodelijke bleekheid er-
van vast. Hij voelde haar blik. Hij bekeek haar, zoals een man de
bruikbaarheid van een mes vaststelt, koel en onpersoonlijk. In zui-
ver Nederlands zei hij: „Nog steeds was ik mijn handen in on-
schuld. Kleed u zich onmiddellijk aan!" En toen liet hij er iets op
volgen dat haar verlamde. Hij zei: „De Hauptsturmführer zou het

me nooit vergeven als u een longontsteking opliep".
Met een stem die geen klank meer had vroeg ze: „Wie bedoelt u?"
Hij kneep z'n zwarte ogen tot nog kleinere spleten en blies ver-
achtelijk door de tanden. Hij zei geen woord. Desondanks raadde
zij z'n gedachten. De schaduw van Kubizek viel over haar, zodat ze
beefde en met trillende handen haar kleren bijeen zocht.
Hij keerde haar de rug toe: „Kleed u zich vlug aan! Dallie-dallie
dame!"
Terwijl ze haar kleren koos, warme lange, zwarte kousen, een jer-
seij-pakje, een zware gebreide sjaal, een astrakan muts en een
zware mantel, hoorde ze hem zingen:

„'t Hijgend hert geen jacht ontkomen,
Schreeuwt nog sterker naar zijn vest.
En zijn broek hangt in de bomen,
't Is gelijk een kraaiennest." )

Ondanks de vreselijke situatie waarin Lia verkeerde moest ze
even glimlachen. Toen drong de ernst ervan tot haar door: „Hij
heeft vroeger waarschijnlijk een christelijke opvoeding gehad",
dacht ze, „maar er niet van genoten. Nu is hij een spotter gewor-
den. Misschien is hij wel gereformeerd geweest. Dat zijn de ergs-
tcn. Volledig overgegeven aan hun boosheid".
De kommandant, waarschijnlijk een Ilauptscharführer of zoiets,
zei dat er haast bij was. Ze moest niet proberen zijn geduld op de
proef te stellen, dat zou haar gezondheid niet ten goede komen.
Lia concentreerde zich op haar bezigheden, maar ze kon het beven
van haar leden niet bedwingen. Ze zocht de schamele toiletartike-
len bij elkaar, datgene wat overgebleven was na de uitmergelende
tijd van bijna vijf bezettingsjaren. Het ene stukje toiletzeep dat ze
gebruikte als ze met Martin uitging, wat zou ze ermee doen? „Mee-
nemen!" besliste ze. Ook haar sieraden zou ze niet achterlaten:
„Als ik er in slaag te ontvluchten zal ik ze dringend nodig hebben.
Naaigereedschap zal ik meenemen. Ik moet het één en ander in
mijn mantel kunnen naaien, als ik de kans krijg. Mijn bonnen! Nee,
achterlaten voor Reina, met het geld. Kijk eens, ik doe het in de
theepot, als hij eens even de andere kant wil opkijken! Ik moet m'n
nieuwe stamkaart niet vergeten! M'n persoonsbewijs zit in m'n
tasje."
De kommandant draaide zich om. Zijn mannen, die zich door het
huis hadden verspreid, kwamen terug. Hij hield een scherp oog op
alles wat zij in hun handen hielden. En vooral of ze het teruglegden.
Sommigen betastte hij met geroutineerde bewegingen. Een van hen
had erg vuile handen. Hij werd met de SS-dolkschede over de
vingers geslagen. Hem werd een ijzeren pannespons of wat daar-
van over was, in de handen geduwd en hij werd onverbiddellijk
naar de waskom verwezen. De kleine man had de wind er goed
onder, vond Lia. Hij onderhield zich alleen met een grote, rustige
man, die een fatsoenlijk gezicht had. Tot haar verbazing merkte
Lia nu pas op, dat ze bijna allemaal Nederlands spraken. Schrik
schoot opnieuw door haar heen. Ze hoorde hen praten over een
pistool. Het pistool van Reina? Wat ze erover zeiden ging ver-
loren in het bulderende geraas van een V 2. De kommandant lachte
om haar schrik, omdat ze onwillekeurig ineengedoken was. Met
galmende stem zong hij:

„'t Schepsel beeft en staart verwonderd,
Als de duitse Führer dondert . . ." *)

Lia's ogen schoten vuur: „Het lachen zal jul l ie gauw genoeg ver-
gaan!" „Die in de hemel woont zal lachen!" gooide ze er uit. Toen
ze het gezegd had, klopte haar het hart in de keel, maar er gebeur-
de niets.
Verbaasd keek de Rottenführer naar de kleine, goedgebouwde
vrouw. Toen wendde hij zich weer tot de man met het fatsoenlijke
gezicht. Hij vroeg met gedempte stem iets over wapens, zenders,
lektuur. De man schudde z'n hoofd. Hij zei iets over een andere
vrouw, die hier klaarblijkelijk ook woonde. De kommandant wuifde
de mededeling weg als onbelangrijk. Hij vroeg iets over geld. Weer
een ontkennend hoofdschudden. Rustig liep de kommandant naar
de theepot en toonde de ander de bonnen en het geld. Een supe-
rieur lachje speelde om z'n dunne lippen. Hij bekeek de bonnen
nauwkeurig onder een loupe, die hij uit z'n borstzak tevoorschijn
had gehaald. Hij borg het vergrootglas weer op, bekeek het geld.
Achteloos gooide hij de bonkaart en de bankbiljetten, de zilverbons
en een pakje papieren guldens op de tafel.
Lia had haar omgeving en de mogelijkheden om er tussenuit te
knijpen goed in de gaten gehouden.
De kommandant wendde zich tot haar: „Persoonsbewijs en nieuwe
clistributiestamkaart" gelastte hij kort. Ze overhandigde hem de
bescheiden. Hij stak ze bij zich. Tegelijkertijd had hij een stel
handboeien tevoorschijn gehaald. Lia trok haar hand terug. „Nee
dame, dat gaat zo niet!" zei hij kalm maar beslist en in minder dan
geen tijd was haar pols verbonden aan de zijne. Vijf mannen gin-
gen voorop. De man met het fatsoenlijke gezicht vormde met de
anderen de achterhoede. Lia wierp een blik achter haar. Alles lag
op z'n plaats, behalve de bonnen en het geld. Zij gingen door de
gang, langs het elektriciteitskastje. „Halt!" zei de kommandant.
Met zijn vri je hand knipte hij het deurtje open. Vrees steeg op in
Lia's maagstreek. Met uiterste inspanning bedwong ze een zucht,
niet alleen omdat Reina's pistool er niet meer lag, maar vooral
omdat zij nu wist dat Reina de groenen had verschalkt. Ze had-
den in elk geval de fout gemaakt geen wachtpost uit te zetten.
De kommandant keek spiedend om zich heen. Alsof hij Lia's ge-
dachten had geraden zei hij: „Als jij je mooie tanden niet stijf op
elkaar houdt, sla ik je bewusteloos! Net als de man die daarin ligt!"
Hij wees op de overvalwagen.
Lia lachte hem uit in zijn gezicht: „Bewusteloos? Liever dood dan
bewusteloos!" riep ze woedend. Ze zette het op een gillen, dat alle
gordijnen in de straat ervan bewogen.
De Rottenführer maakte de handboei los. Iemand maakte haar
mantel open. Ze stonden ineens in een kring om haar heen. De
Rottenführer was er in geslaagd haar linkerarm te ontbloten. Met
behulp van de grote man droeg hij Lia naar de wagen, er zorgvuldig
voor wakend dat zij niet te hard werd aangepakt, als vreesde hij,
dat zijn opdrachtgever blauwe plekken bij deze vrouw niet zou
appreciëren.

*) Dit zong in 1944 één van de SS-ers, die uit Breda zijn ontsnapt.
*) Een van de 5 uit de Bredase gevangenis ontsnapte gevangenen
placht dit te zingen als er in Vilsteren een V 2 werd gestart.

(wordt vervolgd)
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AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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 kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO ! ! !

SIMCA
1301/1501

AUTOBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg 95
Vorden
Tel. 05752-1256

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Pmnushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

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

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77. Zutphen

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

Kom eens inlichtingen
vragen.

onfectiebedrijf
D. J. LAMMERS
Vorden, telefoon 1971

KLAVERJ ASWEDSTRIJ D
OP VRIJDAG 14 MAART A.S.

Er wordt gespeeld met vaste maal.

Café Schoenaker
KRANENBURG

Modeschoenen
op

Bijzonder leuke
voorjaarsmodellen
(o.a. veel in blauw)

ALLEMAAL NIEUW ! !

*
Kijk eerst bij

wuiiink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

Wegens beëindiging van onze zaak

OPHEFFINGSUIT-
VERKOOP
VANAF HEDEN DONDERDAG
27 FEBRUARI

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a

MET SPOED GEVRAAGD:

INKE HULP
voor hele of halve dagen

DERKSEN
Groente - Fruit - Bloemen - Zutphenseweg

ZATERDAG l MAART AANVANG

19.30 UUR IN „'T WAPEN VAN

'T MEDLER"

Prijzen o.m. krentebrood, gebak, wij-

nen etc.

t.b.v. sportkombinatie
„Medler"

TER GELEGENHEID DAT DE GEBROEDERS
BEVER OPDRACHT HEBBEN GEKREGEN OM
OOK IN VORDEN EEN NIEUW POSTKAN-
TOOR TE BOUWEN

a.s. zaterdag

SLAGROOMGEBAK

speciaal 5 stuks voor

ƒ2,75

Nieuwstad - Telefoon 1384

HENNESY COGNAC

van ƒ 22,75
voor ƒ 17,95

Slijterij

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

Winterinspektie NRB
Bij de onlangs gehouden MRY Winterinspektie van het
Ned. Rundvee Stamboek werden uit het rayon van de
Zuivelfabriek 'de Wiersse' te Vorden, door de inspek-
teur de heer Landeweerd, dieren van onderstaande eige-
naren ingeschreven:

VORDEN Agatha 6 met b 77, Annie 12 met b plus 80,
Jeannette met b 76, Agatha 7 met b 78, Albert met b
VS eigenaar: Mombarg uit Linde, Marie 11 met b 77
Bertha 28 met b 75, eig.: Groot Wassink, Mies 8 met
b plus 80, eig.: Hendriksen Vorden, Lotje met b 78,
dEwin met b VS eig .: Kleine uit Linde.

HENGELO Karin b 77, Annie 2 met b 75, Matta met
b 78, Marja met b 76, eig.: Haaring Varssel.

BARCHEM Carla met b 78 eig.: Bannink, Jolein met
b 74, Hettia met b plus 80, eig.: Schutte, Roelie met b 77
eig.: Dinkelman, Nellie 2 met b 76, eig.: Nijhof, Leendert
met b V.S. eig. A. J. Weernink; Antje's Leendert met b
V.S. eig. J. Valkeman; Gretha's Gustaaf met b V.S. eig.
H. J. Hoentjen.

Uitbreiding fa Jansen
De fa Jansen heeft zijn winkel uitgebreid met een af-
deling lederwaren.
Hier is nu ondermeer een grote verscheidenheid in
teenertasjes, dameshandtasjes, boodschappentassen,
schooltassen, portemonnaies enz.
Voor deze afdeling is een extra etalage ingekleed.
Weer een nieuwtje voor Vorden en omgeving.

Bridgen in Vorden
Zoals reeds in de agenda in dit blad is vermeld is er in
Vorden iedere dinsdagavond gelegenheid via de opge-
richte vereniging deze mooie kaartsport te beoefenen
in hotel Bakker.

Het bestuur hoopt dan ook dat vele kaartliefhebbers
hiervan 'gebruik zullen maken en zich als lid zullen aan-
melden. Deze aanmelding kan geschieden bij de heren
T. Beek, 't Kerspel 12, Vorden, telefoon 1801 en A. de
Roode, Raadhuisstraat 3, telefoon 1230.

Unieke kulturele avond
Op uitnodiging van de afdelingen Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen, de GMvL en Jong Gelre
trad maandagavond in het Nutsgebouw op de heer Tob
de Bordes, voordrachtskunstenaar met zijn programma
„Sprookjes".

Mevrouw Jansen-van Soest verwelkomde de spreker en
wenste de talrijke aanwezigen een genotvolle avond toe.
De heer Bordes gaf allereerst een eenakter ten beste
getiteld: „De schadelijkheid van de tabak" wat zeer in
de smaak viel. Achtereenvolgens werden diverse sprook-
jes van Godfried Bomans en Hans Chr. Andersen voor
het voetlicht gebracht o.m. „De vlinder"; ,,De slak en
de rozenhaag"; ,,De stem van de inktkoker"; „De een-
dagsvlieg".

De heer Bordes bleek een meester te zijn in de voor-
drachtskunst en wist de aanwezigen een paar uur aan
een stuk te boeien.

Het was een hoogstaande kulturele avond wat ook
bleek uit het dankwoord van mevrouw Jansen die de
spreker dankte voor zijn komst naar Vorden doch hem
ook een totweerziens toeriep.

Gymnastiekuitvoering Sparta
De gymnastiekvereniging „Sparta" is voornemens a.s.
zatedrag haar jaarlijkse uitvoering te geven die zal wor-
den gehouden in het Nutsgebouw. Voor zaterdagmiddag
staat er een jeugduitvoering op het programma die om
2 uur begint. De uitvoering van de senioren vindt dan
's avonds plaats.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden ziet er voor a.s.
weekend als volgt uit:
Fortuna I—Vorden I; Vorden II—Reuni II; Vorden III
—Dierense Boys IV; Warnsveldse Boys III—Vorden IV;
Vorden VII—Vorden VI; Vorden Al—Voorst Al; Wil-
helmina SSS B2—Vorden B2; Zutphen Cl—Vorden Cl.

WATERPOLO

Waterpoloërs naar Deventer
De heren I van Vorden spelen zondagmiddag in het
Sportfondsenbad te Deventer hun vijfde wedstrijd voor
de winterkompetitie van het distrikt Twente—IJssel-
streek.
De Vordenaren die hun laatste wedstrijd tegen Piranha
uit Enschede (studentenploeg van de Technische Hoge-
school) speelden, krijgen het nu ook niet gemakkelijk
want de Vordenaren komen zondag nl. uit tegen WZC I
uit Wijhe. De eerste ontmoeting eindigde in een 5—O
nederlaag voor Verstoep c.s.

Voor de ontmoeting tegen WZC zal het Vordense zeven-
tal uit de volgende spelers worden samengesteld:
H. Oudsen; R. Eggink; J. Krijt; H. Elbrink; H. Elbrink;
J. Verstoep; T. Brandenbarg; R. Parmentier; J. Hols-
beke.
De dames van Vorden komen een week later in aktie nl.
zaterdagavond 8 maart.

ZATERDAGVOETBAL

Ratti start weer
Het eerste team van Ratti gaat zaterdag na een lange
rustperiode voetballen tegen DZSV (Dinxperlo), waar-
voor de opstelling luidt:

doel Boss, achter Wesselink en Geurts, midden Rutgers,
van Bommel en te Lindert, voor Wissels, Klootwijk, v.d.
Linden, Reindsen en J. Dijkman.
Als reserve: Tenten en Lichtenberg.

Het tweede elftal gaat prdlWen uit de buurt van de
'rode lantaarn' te blijven door DZC uit Doetinchem wel-
licht de puntjes afhandig tie maken.
De opstelling is hier: doel A. Groot Enzerink, achter
Baakman en H. Hartman, midden Wieggers, KI. Geltink
en Ribbers, voor Bretveld, ^BÉelkamp, Arendsen, Ben-
nink en Nijhof. Res. Huizing en B. Groot Enzerink.

BILJARTEN

Kleine zege KOT I
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT be-
haalde in eigen huis een kleine 4—3 zege op DLS I.
Hierdoor staan de Vordenaren thans weer op de vijfde
plaats van de ranglijst. De individuele uitslagen van de
ontmoeting tegen DLS waren als volgt: J. Klein Hekkel-
der 279 (251)—Wiggers 308 (308); H. Zieverink 114
(114)—Posthoorn 121 (114); H. Meyerman 95 (95) —
Swienink 101 (80). De heer Wiggers kwam tijdens deze
wedstrijd tot een hoogste serie van 87 caramboles.

KOT II ging in Zutphen op bezoek bij de Poorte I waar
de Vordenaren een 5—2 nederlaag ileden. De gedetail-
leerde uitslagen waren: Ter Horst 330 (330)—Pardijs
220 (152); De Boer 147 (88)—Wijnbergen 121 (121);
Van Praag 141 (141)—Remmers 95 (68). Ter Horst
bracht het tijdens deze match tot eer, hoogste serie van
92 caramboles.
De overige uitslagen in klasse Cl waren: DLS II—de
Kroon I 5—2; Voorst II--de Pauw II 2—5; de Pauw I
—Pelikaan I 2—5. De stand luidt momenteel als volgt:
1. DLS I 14—61; 2. Pelikaan I 14—58; 3. Voorst I 13—
52; 4. DLS II 14—51; 5. KOT I 14—50; 6. Poorte I 13—
49; 7. Pauw II 13—47; 8. Kroon I 13—45; 9. Voorst II
14—44; 10. KOT II 14—41; 11. Pauw I 14—27.

In klasse C2 had KOT III vrijaf, waardoor de Vorde-
naren hun leidende positie moesten prijsgeven aan de
Poorte II dat met 5—4 van de Carambole I won. De
Pauw III versloeg Voorst III met 7—2. De stand luidt
hier: 1. Poorte II 12—66; 2. KOT III 12—62; 3. Caram-
bole I 12—57; Pauw III 12—43; 5. Voorst III 12—40.

In klasse C3 leed KOT IV in de uitwedstrijd tegen de
Pelikaan II een 7—2 nederlaag. Hier waren de indivi-
duele uitslagen: Nieuwenhuizen 77 (77)—Van de Straa-
ten 77 (57); Severin 69 (69)—Seesink 66 (59); Beskers
69 (58)—Van Hunen 62 (62); Buitenhuis 69 (69)—Eg-
gink 62 (35). Beskers scoorde een hoogste serie van 12
caramboles. Verder werden hier de volgende wedstrij-
den gespeeld: de Kroon II—DLS III 4—5; de Poorte
III—de Pauw IV 9—0; Lindeboom I—Lindeboom n
9—0. Aarbeer van DLS III scoorde een hoogste serie
van 15 caramboles. De stand ziet er in klasse C3 als
volgt uit: 1. DLS III 15—88; 2. Lindeboom I 15—86; 3.
Pelikaan II 15—80; 4. Kroon II 15—80; 5, Poorte III
15 79; 6. Pauw IV 15—52; 7. KOT IV 15—39; 8. Lin-
deboom H 15—36.

KOT V schoot flink uit haar slof en won thuis met 7—2
van DLS IV. De individuele uitslagen waren: Stapper
62 (62)—De Boer 53 (46); Klein Brinke 62 (45)—Aan-
holt 44 (44); Sleurink 44 (44)—Eianers 44 (39); Vrie-
zekolk 44 (44)—Kwint 44 (38). Klein Brinke scoorde
een hoogste serie van 13 caramboles. In deze klasse wa-
ren de overige uitslagen: de Kroon III—de Pelikaan III
5—4; Carambole n—Voorst V 6—3; Lindeboom III—
de Poorte IV 2—7. De stand luidt in deze afdeling: 1.
Kroon III 14—86; 2. Lindeboom III 15—79; 3. DLS IV
14_71; 4. Voorst IV 13—70; 5. KOT V 14—65; 6. Ca-
rambole II 14—64; 7. Voorst V 15—56; 8. Pauw V 13—
53; 9. Pelikaan Hl 14—53; 10. Poorte IV 14—53; 11.
Lindeboom IV 14—39.

KOT boekte fraaie resultaten
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT is
de laatste weken goed in vorm. In de uitwedstrijd tegen
de Pauw I uit Warnsveld behaalden de Vordenaren een
niet mis te verstane 7- o /.e.m'. Klein Hekkelder produ-
ceerde in deze ontmoeting een hoogste serie van 99
caramboles. KOT prijkt thans op de vierde plaats met
8 punten achterstand op het leidende DLS I.

De individuele uitslagen van de match tegen de Pauw
waren: J. Baanders 228 (205)—J. Klein Hekkelder 279
(279); J. Nagtegaal 121 (91)—H. Zieverink 114 (114);
T. Smeerdijk 88 (48)—H. Meyerman 95 (95).

Het tweede drietal van KOT behaalde thuis een 5—2
zege op de Pauw II. Hier waren de individuele resulta-
ten: W. Pardijs 220 (220)—D. Oerlemans 154 (118);
J. Wijnbergen 121 (89)—J. Somer 88 (88); W. Remmers
95 (95)—H. Hagentoeek 88 (31).

De overige uitslagen in klasse Cl waren: Poorte I—de
Kroon I 7—0; DLS II—Voorst I 7—0; Voorst II—DLS
I 3—4. Hoogste serie 128 caramboles door G. A. ter
Horst van de Poorte I. De stand in de klasse Cl luidt
momenteel: 1. DLS I 15—65; 2. Pelikaan I 14—58; 3.
DLS II 15—58; 4. KOT I 15-57; 5. Poorte I 14—56; 6.
Voorst I 14—52; 7. de Pauw II 14—49; 8. Voorst II 15—
47; 9. KOT II 15—46; 10. de Kroon I 14—45; 11. de
Pauw I 15—27.

KOT III behaalde in klasse C2 thuis een benauwde
5—4 zege op Carambole I. Hier waren de getetailleerde
uitslagen: B. Seesink 85 (55)—J. van Bentum 154 (154);
G. Hellewegen 85 (76)—Ter Well 100 (100); S. A. Hui-
zinga 85 (85)—W. Straatman 77 (57); W. Zuurveld 77
(77)—T. Oostendorp 77 (37). Hoogste serie J. van Ben-
tum van de Carambole nl. 22 caramboles. Verder werd
hier gespeeld de Pauw III—Poorte II 4—5. De stand
luidt hier: 1. Poorte II 13—71; 2. KOT III 13—67; 3.
Carambole I 13—61; 4. Pauw III 13—47; 5. Voorst in
12—40.

Het vierde viertal van KOT kon het thuis tegen Poorte
III niet bolwerken en verloor kansloos met 2—7. Hier
waren de individuele uitslagen: B. v. d. Straaten 77 (60)
—F. Wisseborn 69 (69); G. van Hunen 62 (62)—G.
Wonnink 69 (45); J. Stapper 62 (59)—F. de Boer 69
(69); J. Arendsen 62 (51)—G. van Bemmel 69 (69).
Overige uitslagen: Pauw IV—Pelikaan II 3—6; DLS III
—Lindeboom I 7—2; Lindeboom II—Kroon II 4 5. De
stand luidt hier: 1. DLS III 16 95; 2. Lindeboom I 16
—88; 3. Pelikaan II 16—86; 4. Poorte III 16—86; 5.
Kroon II 16—85; 6. Pauw IV 16—55; 7. KOT IV 16—41;
8. Lindeboom II 16—40.

Het vijfde team van KOT kwam heel wat beter voor
de dag en won met 7—2 van Voorst V. Hier waren de
individuele uitslagen: G. Hendriksen 53 (48)—J. Stap-
per 62 (62); J. Zeegers 44 (44)—J. Boers 62 (38); D.
Smies 44 (31)—G. Sleuring 44 (44) ; L. Lammers 35
(23)—J. Vriezekolk 44 (44). De overige uitslagen wa-
ren: Pelikaan III—Lindeboom III 5—4; Poorte IV—Ca-
rambole II 7—2; Lindeboom IV—Voorst IV 4—5. De
stand luidt in deze afdeling: 1. Kroon III 14—86; 2. Lin-
deboom III 16—83; 3. Voorst VI 14—75; 4. KOT V
15—72; 5. DLS IV 14—71; 6. Carambole II 15—66; 7.
Poorte IV 15—60; 8. Pelikaan III 15—58; 9. Voorst V
16—58; 10. Pauw V 13—53; 11. Lindeboom IV 15—43.

DE STRUKTUUR VAN

HET LANDSCHAP

Dikwijls is de fotografie een methode om meer te zien
dan het ongewapende oog.

Luchtfotografie door verschillende filters toont vaak
aan waar oude ruïnes onder de bodem liggen. De oude
rivierbedding verraadt zich door een donkerder getinte
vegetatie, dan het omringende land enz.

De amateurfotograaf kan door een bepaald standpunt
in te nemen en eveneens speciale filters te gebruiken,
het landschap in al zijn typerende karakteristiek laten
zien.

Bovenstaand heuvellandschap vertoont door de afwis-
seling van weiden en heggen een bepaald patroon.

Om bomen en struiken beter te doen uitkomen is een
groenfilter (bij zwartwitfotografie) vaak een uitstekend
middel.

Een juist gebruik van de technische hulpmiddelen ge-
ven de amateurfotograaf de kans om tot een kreatieve
uitbeelding van het landschap te komen.

Adverteren doet verkopen



Bezoekt de grote voorjaarsexpositie van vloerbedekking en woningtextiel
OPENINGSTIJDEN :

Donderdag 13 maart van 18.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 14 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 15 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zondag 16 maart van 14.00 tot 18.00 uur

'BETER WONEN
in het nutsgebouw te Vorden

WONINGINRICHTING

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

SUZIK,
31 jaar, gescheiden en heeft
een zoontje van 12 jaar. Is
er in Nederland nog een
vakman met eigen zaak en
woning, die hen allebei lief-
devol op wil nemen in zijn
hart.
U kunt met hen kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemiddelings bureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitsland

DORIS,
32 jaar is schuldloos ge-
scheiden. Ze is in bezit van
rijbewijs. Een vaste voor-
stelling van haar toekoms-
tige echtgenoot heeft ze niet.
Haar dochtertje van 3 jaar
zou er ook graag een broer-
tje of zusje bij willen heb-
ben als haar nieuwe pappie
een klein kindje heeft.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitsland

LIANE,
vierde 23 februari haar 40e
verjaardag. Ondanks haar
2 grote dochters zal zij zich
eenzaam voelen. Bent u mis-
schien die heer, liefst met
goede algemene ontwikke-
ling, die haar 41e verjaar-
dag tot een onvergetelijke
dag kan maken?
Maakt u dan met haar ken-
nis via 't Duits-Nederlands
bemiddelingsbureau P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich West-
Duitsland

WALTRAUD,
een gescheiden 53-jarige,
van beroep steno-typiste m.
middelbare schoolopleiding,
is er van overtuigd, dat de
heer, die aan haar wensen
voldoet, deze advertentie
leest. Bent u ambtenaar of
i.d. en wilt u uw levens-
avond doorbrengen met een
veelzijdig geïnteresseerde
vrouw?
Maakt u dan kennis met
haar via het Duits-Neder-
lands bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitsland

KATHARINE,
weduwe van 55 jaar. Haar
zoon is arts en haar doch-
ter lerares. Bent u tussen
de 55 en 65 jaar, heeft u
een vast beroep met een
goed inkomen, dan wil ik
gaarne met u kennismaken.
U kunt met mij in kontakt
komen via het Duits-Neder.
lands bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitslnad

LUISE,
een Duitssprekende Itali-
aanse vrouw, 56 jaar, zou
graag in kennis komen met
een veehandelaar in ruste.
Zij houdt van het rustige
plattelandsleven.
Bent u tussen de 58 en 68
jaar en zoekt u een nog
flinke, goed uitziende vrouw
schrijf dan naar het Duits-
Nederlands bemiddelingsbu.
reau P. v. Nieuwenhoven,
Postfach 1466, 424 Emme-
rich West-Duitsland

Te koop: 2 luchtbandwa-
gens; l kunstmeststrooier;
2 span eggen; l harkkeer-
der. Th. Zents C 120 Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDKIJF
TRAGTER

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

H.H. Veehouders
Haal een
TEPELBESCHER.
MER
voor uw koeien. Zeer
ideaal.

Zadelmakerij Luimes
Vorden

(Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan)

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Te huur aangeboden: Auto-
box a ƒ 13,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, telefoon
1417

DOE UW VOORDEEL
NU

FLYTE
damesbromfietsen

MET MINI-SACHS MOTOR

Prijs ƒ 499,—
Slot ƒ 4,25

Chroom voordrager ƒ 9,15
Chroom mandje ƒ 9,65
Jasheseh«'rnier ƒ 4,95

Totaal ƒ 527,—

PLUS EERSTE SERVICEBEURT GRATIS

U betaalt nu tijdelijk
t 499,—

Bromfietsbedrijf
A. G. TRAGTER

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

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

TELEFOON 1208

Autorijlessen
VAMOR-RIJSCHOOL

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

odidos
met de banden

voetbalschoen •fl||ri

der kampioenen Jilfciedep

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw.
Bloedworst

200 gram
200 gram

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram

0,70
0,60

3,25

Gehakt
Verse worst

Balkenbrij
Fijne rookw.

500 gram
500 gram

500 gram
250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Behalve een grote kollektie

schoenen
nu . . . . ook alles op het gebied van

lederwaren
ALLEEN AL IN HANDTASJES

MEER DAN 100 MODELLEN.

Zag u onze Hush-Puppies
tassen al?
Leuk in kombinatie met onze Hush-Puppies-
schoenen.

Neem eens een kijkje in de speciale
lederwarenetalage. Het is beslist de
moeite waard en ... tot en met a.s.
zaterdag op alle lederwaren

10% korting

Waarom
geeft u meer geld uit dan nodig is ? Waarom ?

Als u een vrij mens bent, beslis dan zelf waar
uw centen blijven! Of ... heeft u een geld-
boom?

BEL 1736 EN KEUNE BEZORGT!

Petroleum voor uw kachel voor 15 et p. liter
bij kwantum extra korting.
Super aan de pomp 53 et per liter.

HBO l prijs op aanvraag. Goedkoper dan u
denkt.

KEUNE
Vorden Industrieterrein Tel. 1736

Donderdag• 7

Varkenslappen 500 gram 2,98

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst

500 gram 2,90
500 gram 2,75

Voor de boterham

Boerenmetworst 150 gram 0,89
Pekel vlees 150 gram 0,93
Rol pens 150 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

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

GEMEENTE VORDEN

Spreekuur
Loco-burgemeester

Tijdens het verlof van de burgemeester van maan-
dag 3 maan tot en met vrijdag 7 maart a.s. zal
wethouder A. J. Lenselink als loco-burgemeester
iedere werkdag van des voormiddags 11 tot 12
uur ten gemeentehuize voor het publiek te spre-
ken zijn.

Vorden, 26 februari 1969.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de secretaris,
J. V. Plas

Gevraagd: Naaiwerk bv.
gordijnen of i.d. Te bevr.
bureau Contact

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de th»'orieavond in café
Kskcs

NOG GEEN RIJBEWIJS?
Direkt opgeven bij
autorijschool
„DE EENDRACHT"

•Te koop: Prima haard grijs;
l tuinbank en twee kcuisr
potten. Tevens te huur ga-
rage, vorstvrij.
Th. W. Eskes het Molenblik
de Boonk, zaterdag tussen,
10 en 12 uur

VOORJAARS-
AANBIEDING

Hardboard deurplaten
Ie soort. Zo lang de voorraad
strekt. 77,5 x 204 ƒ 3,55 p. stuk

Hardboard vloerplaten
61 x 122 cm slechts ƒ 1,85 per

stuk.

Veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg ƒ 2,95

Vloerbedekking
LEG ZELF UW VASTE
VLOERBEDEKKING

ƒ 5,75 per ni2

Plakplastic
D-C-fix en iablon plni. 80 tin-
ten.

Timmer-, metsel-,
schildersmateria-
len en gereed-
schappen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

Wapen, en sporthandel

Martens

HARMSEN Schoolstraat - Vorden

Zutphenseweg - Vorden

H. H. Landbouwers
De tijd komt weer
aan dat de
MACHINES IN
ORDE MOETEN
ZIJN.
Zorg dat uw machine
in orde is en laat de-
ze vakkundig nazien,
zodat u hem op tijd
klaar hebt

Smederij
H. J. BERENDS
E 27a Linde, tel. 6730

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6S^% RENTE

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

fttticfa
zult u zeggen, wanneer men u
vraagt of u de vogels hebt ge-
voederd tijdens de moeilijke
periode van verleden maand.

Dan is het goed!

Bij winterse toestanden ... vogels helpen


