
Donderdag 28 maart 1968
80e jaargang no. l

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Fort betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten
ZONDAG 31 MAART

8.45 uur ds. J. H. Jansen
10.00 uur ds. A. M. Kalkman uit Eibergen (jeugddienst)

Donderdag 4 april 7.30 uur: Gemeenschappelijke dienst
van de drie kerken in de Hervormde Kerk

Gereformeerde kerk
10.00 uur en 7.00 's avonds ds. Th. P. van Belzen

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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.rn. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

NED. HERVORMDE KERK

Voorganger:

Onderwerp:

JEUGDDIENST

Zondag 31 maart a.s. om 10.00 uur

ds. A. M. Kalkman uit Eibergen

'Een dubbel leven'.

Geborem: Richard Ferdinandus Jozef z.v. Th. A. M. Huls.
hof en W. M. A. Lankveld; Frank Michel z. van A. B.
Nijenhuis en L. H. Groot Enzerink.
Ondertrouwd: G. J. Westerveld en A. B. Heijenk, H. A.
M. van der Sanden en A. B. Burger, H. J. Hietveld en
A. Heekman, P. ten Hoopen en H. J. Rietman.

vloerbedekking heeft een taak...

'// compliment voor uw smaak!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
H FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL (05752)1314

HEKEN VAN JONG GELKE MAAKTEN EXKURSIE

De heren van Jong Gelre hebben dezer dagen een winter-
exkursie gemaakt waaraan door 23 leden werd deelge-
nomen. Het gezelschap vertrok 's morgens om ha.f negen
vanuit Vorden om vervolgens koers te zetten naar de
plaats Mlillingen bij Nijmegen. Hier werd een bezoek
gebracht aan de Waiboerhoeve.
Dit is een bedrijf op veeteeltgebied. De totale oppervlakte
bedraagt ca 180 ha. Het bedrijf is in feite verdeeld in
vijf verschillende 'zaken' t.w. een tweemansbedrijf met
60 melkkoeien, een tweemansbedrijf met eigen/ mechani-
satie (eveneens 60 melkkoeien), een eenmansbedrijf met
loonwerk en een Hollandse grupstal (40 melkkoeien),
eenmansbedrijf met eigen mechanisatie (40 melkkoeien),
mestveebedrijf van 150 mestdieren en tenslotte verschil-
lende typen melkstallen.
's Middags brachten de heren eeni bezoek aan een proef-
boerderij in Duiven. Dit is een melkbedrijf met 50 melk-
koeien en jongvee. Aan het melken wordt hier de meeste
aandacht besteed. Men kon hier tevens de grasland-
machines bezichtigen, die voor een normaal bedrijf lo-
nend zijn. Voor de leden van Jong Gelre betekende deze
exkursie een leerzame dag.

AKTIESTENPALET

Het optreden van Jan Florijn met zijn zingende zaag in
het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven te Deventer
op woensdagavond 20 maart is een groot sukses ge-
worden. Hij werd op de piano begeleid door zijn plaats-
genoot de heer C. Koers.

FEESTVERGADERING CBTB EN CPJ

De CBTB en CPJ hielden in 't Wapen van Vorden een
goed bezochte gekombineerde feestvergadering. De voor.
zitter van de CBTB de heer H. Graaskamp, opende dit
samenzijn op de gebruikelijke wijze. Hierna vertoonde
de heer H. Meulenbrugge enige dia's met toelichting
over zijn studiereis naar Rusland. Spreker wees er op,
dat het reizen per Russisch vliegtuig veel goedkoper
is dan met de KLM. Deze reis loopt over Denemarken
daar deze vliegtuigen niet over West Duitsland mogen
vliegen. De duur van de reis bedraagt 23^ uur. Het
tijdsverschil met ons land is 2 uur.
De aanwezigen kregen een duidelijk beeld van de Metro
brug. De Metro loopt daar plm. 40 meter onder de begane
grond. Ook kreeg men de sterrenwacht op het doek te
zien. Vele kloosters zijn volgens spreker omgebouwd
tot musea. Het machtige Stadionplein biedt plaats aan
103.000 mensen.
De verdere avond werd gevuld door leden van de CPJ
met vraag- en antwoordspel d£MÉer in de smaak viel.
Tenslotte deelde de voorzitter m^R, dat ter uitwisseling
van 19 tot 24 juni een aantal Duitse boeren naar de Ach-
terhoek komen op exkursie. Spreker deed een beroep
op de leden voor 4 nachten en indien mogelijk aan 2
personen slaapgelegenheid af te staan. Opgave hiervoor
kan geschieden bij de sekretarj^fc* heer D. Eskes, aan
de Kerkhofweg. ^P
De ere-voorzitter de heer A. J. Lenselink sloot deze goed
geslaagde avond met dankgebed.

HOOG BEZOEK AAN VORDEN!

Uit doorgaans welingelichte bron vernemen wij,
dat a.s. maandag met de trein van 13.00 uur de
Prinses en de Prins incognito in Vorden zullen
arriveren om een bezoek te brengen aan een plaat,
selijke industrie, alwaar zij hun goedkeuring zul-
len geven aan de vervaardiging van een geheel
nieuw type verchroomd doopvont i.v.m. de a.s.
geboorte van een nieuwe telg.
In hun gevolg zullen zich diverse kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders bevinden en naar verluidt,
verwacht men dat er voldoende taxi's aanwezig
zullen zijn, om dit hoge bezoek ter plaatse te bren>-
gen Gezien het feit, dat velen zich de kans niet
voorbij zullen laten gaan om Prins en Prinses van
zo dichtbij te zien, verwacht men een zeer grote
drukte en aangenomen mag worden, dat de politie
grote moeite zal hebben het verkeer in goede ba-
nen te leiden. Uw aller medewerking wordt dus
gevraagd het de politie niet moeilijk te maken en
niet op te dringen.

Het lijkt ons een zeer vriendelijke geste tegenover
het Prinselijk paar, om gedurende dit bezoek de
vlag uit te steken, vooral ook, omdat reeds uren
van te voren een televisieploeg in Vorden enkele
opnamen zal maken.

(Vogel-dienst)

SCHOOLDAMTOURNOOI

Evenals voorgaande jaren organiseert de damclub DCV
weer een schooldamtournooi voor alle lagere scholen in
Vorden,. Het ligt in de bedoeling dat dit tournooi op a.s.
zaterdagmorgen 20 april in zaal Eskes gehouden zal
worden. Dit keer zal er met vijftallen gespeeld worden
(voorheen bestonden de teams uit 10 leerlingen), ten-
einde de kleinere scholen gelijke kansen te geven. Uiter-
aard mag elke school wel met meer dan één team uit-
komen. Zowel jongens als meisjesvijftallen zullen aan
het tournooi kunnen deelnemen. Momenteel zijn reeds
van enkele scholen inschrijvingen binnengekomen bij
het bestuur van de damclub.

BAZAR 'DE WEHME'

Er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald van de bazar.
Deze prijzen en loten zijn: bromfiets-1211, set pannen-
680, levensmiddelenpakketten (van ƒ 25,-)-2598, 1909,
2316, 2114, 1752, 126 en 860.

Naar wij vernemen is er in de nacht van 20 op 21 maart
ingebroken in de Openbare Lagere School te Vorden.
De achterdeur werd geforceerd en alle lokalen door-
zocht. Uit de ontvangkamer werd ƒ 70,- uit een zendings-
busje ontvreemd.
In dezelfde nacht werd voor het mutsgebouw een deur
van een auto geopend, vermoedelijk met een valse sleutel.
Ontvreemd werden een leren koffer en een aktetas met
bescheiden van een groot bedrijf uit Den Haag. De koffer
werd teruggevonden in een tuin aan de Dorpsstraat te
Vorden. De bescheiden uit de aktetas werden vrijdag in
Eefde teruggevonden.

Jaarvergadering K.I.V.O. Vorden
Onder leiding van de heer H. Huurnink uit Steenderen
hield de KIVO Vorden in zaal Bakker een goed bezochte
jaarvergadering. In zijn openingswoord heette de voor-
zitter in het bijzonder welkom de ere-voorzitter de heer
G. J. Wuestenenk, de heer Dr Naaktgeboren van de ge-
zondheidsdienst, de heer J. Wechgelaer, adviseur, de heer
Nieuwenhuis en de heer H. J. Oortgiesen van het NRS.
Verder wees spreker er op, dat 1967 een bij uitstek
gunstig jaar was geweest. De gunstige zomer heeft
voor een groot gedeelte de bedrijfsinkomsten beïnvloed.
Om in de winter de produktie en de konditie te behouden
is het noodzakelijk wat ruimer te voeren. Door aankoop
van meer krachtvoer werd de prijs van de melk weer
hoger. Er worden allerlei oplossingen aan de hand ge-
daan om uit de impasse te komen. Wij hebben, aldus
spreker, als KI leden het meest te maken met een zo
ekonomisch mogelijke koe. Dit wil zeggen, een koe welke
zonder grote eisen te stellen, goed en lang bruikbaar is,
met een goede produktie. Spreker wees hierbij op het
gebruik van goed verervende stieren, waar nog evenwel
te weinig aandacht aan wordt besteed. Wij moeten onze

aandacht schenken aan de toekomst. Ons voorgestelde
doel, zullen wij echter nooit bereiken, doch wij moeten
evenwel samen steeds zoeken naar de juiste richting.

Per l november telde de vereniging 1139 leden met
12088 runderen. Momenteel heeft de vereniging 6 in-
seminatoren in dienst. Het stierenmateriaal had een
boekwaarde van ƒ 33.000,-. Het drachtigheidspercentage
stemde tot volle tevredenheid.

De aftredende bestuursleden t.w. de heren B. A. Luesink
A. J. van de Berg en G. J. Harmsen allen uit Hengelo G
benevens het aftredende lid van de aankoopkommissie
de heer J. Schieven uit Steenderen werden herkozen.
Vervolgens hield de heer Oortgiesen een inleiding over
het onderwerp 'De praktische beweging in de rundvee-
fokkerij'. Hierop volgde een levendige bespreking.
De voorzitter dankte de inleider voor zijn duidelijke uit-
eenzetting, terwijl hij tevens dank bracht aan de heer
Regelink voor de goede verzorging van de stiereni en de
heren inseminatoren voor hun werk in het afgelopen
jaar.

PERS, RADIO EN TV IN DE SAMENLEVING

Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
sprak in zaal Eskes over bovengenoemd onderwerp de
heer B. Buddingh, perschef van de NCRV te Hilversum.
Aan de oproep om met de dames ook de echtgenoten der
leden deze vergadering bij te wonen hadden slechts een
zestal hieraan gehoor gegeven.
De presidente mevr. van Zorge, riep spreker en leden
een hartelijk welkom toe, evenals de aanwezige echt-
genoten. Na de verschillende media in onze samenjeving
zoals pers, radio, tv, grammofoon en film te hebben be-
licht en de bijzondere taak die elk daarvan in de samen-
leving hebben, zei spreker dat krantlezen onafhankelijk
is van tijd, wat van radio en tv niet kan worden gezegd.
Deze zijn wel afhankelijk van de tijd. De krant heeft
dus in dit geval een onmiskenbaar voordeel. Wij moeten
steeds kiezen in de technische ontwikkeling van deze
media. Het kenmerk van de tv is, dat de kijkers de vrije
tijd anders moeten gaan indelen om hieraan te kunnen
deelncmeni. Men dient kontakt met de ander te hebben.
De tv is een medium tot ontspanning. De mensen wor-
den echter niet graag gekonfr^teerd met de werkelijk-
heid. Ieder uitgezonden progi^«na heeft een ruime tijd
van voorbereiding nodig. Op ̂ ^onderwerp ontspon zich
een drukke en zeer leerzame diskussie. De presidente
dankte de spreker voor zijn aandeel aan deze avond.

DE SIMAVI-KOLLEKTE
In de week van 1-6 april w o r o k in onze gemeente de
jaarlijkse Simavi-kollekte gel^Jien. Vele dokters en ver.
pleegsters in de tropenJanden zetten hun persoon en hun
kennis in voor de hulp aan mensen, die aan vaak af-
schuwelijke ziekten lijden.veroorzaakt door onhygiëni-
sche toestanden en ondervoeding, door onkunde en ver-
keerde behandeling.
Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje
op zak naar de ziekenhuizen en poliklinieken, naar dok-
ters en verpleegsters, in de hoop van hun ziekten en
kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gered.
Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan
te pas kwam. Simavi helpt waar zij kan. Simavi wil
gaarne van de door u gegeven geiden steeds meer on-
gelukkig zieke mensen redden door het schenken van
medicijnen, instrumenten, verbandmiddelen, verplegings-

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen . Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

artikelen. ledere dokter en verpleegster die in tropenland
een verantwoord stuk werk doet, wordt door Simavi
voorzien van het onontbeerlijke materiaal. Er wordt
NIET gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken
naar huidskleur. Iedereen wordt geholpen. Laat onze
barmhartigheid daarom groter zijn dan hun vertwijfe-
ling! Hoe groter uw offer, hoe méér hun levenskans!!!

KPO 'ST MARTHA' GAAT OP REIS
De bijeenkomst van de St Martha afd. Vorden-Kranen-
burg, welke in zaal Schoenaker werd gehouden, stond
onder leiding van de nieuwe presidente mevr. Huinink-
Grobben, die onlangs mevr. Schoenaker-Smit opvolgde.
Allereerst werd het jaarlijkse uitstapje besproken. Dit
zal op 8 mei plaats hebben. Men gaat dan per touringcar
naar het westen. In Hoogland is de koffiepauze, vandaar
gaat men het Muiderslot bezichtigen en volgt een bezoek
aan de KRO studio's. Op de terugweg wordt in Arnhem
gedineerd.
Van de PGEM te Doetinchem was bericht ontvangen,
dat men het gebouw kan bezichtigen. Op dinsdag 2 april
wordt de laatste maandelijkse ontwikkelingsavond ge-
houden waarop Pater Keverkamp ofm uit Lichtenvoorde
een inleiding met dia's zal verzorgen over 'Oude Am-
bachten'. Medegedeeld werd dat mevr. Bar. van Dorth
evenals andere jaren de jaarlijkse ledenreis zal organi-
seren. Een gehouden kollekte ten bate van de ontwik-
kelingshulp bracht ƒ 27,- op.
Na de pauze hield pastoor van Berkiel een. inleiding over
'Christen zijn in deze tijd'. Spreker wees er op, dat het
thans gemakkelijker is om te praten over de christen van
vroeger, dan die van nu, omdat laatstgenoemde eigenlijk
nog niet gevormd is. De kerk is in beroering. De opvat-
tingen zijn totaal veranderd. Men praat nu ruimer en
opener over b.v. de liefde, huwelijk, kindertal, de biecht
enz. Wij leven in een tijd van een grote technische ont-
wikkeling en kunnen het allemaal niet zo goed meer bij-
houden. Al deze veranderingen hebben ook een terugslag
in het geloofsleven gebracht. Veelal weet men niet meer
waar de grens ligt. Wij staan op de drempel van een
geheel nieuwe tijd. Spreker wees er op, dat men zich
bewust moet zijn dat de kerken nu ook een taak van
dienstbaarheid hebben, zij zet zich o.m. in voor de zo
nodige ontwikkelingshulp.
Na een korte gedachtenwiseling werd hierna besloten,
om na Pasen een middag of avond voor de bejaarden
te verzorgen. Verschillende dames gaven zich op voor
de op te richten zang en toneelclub der KPO welke een
en ander voor de bejaarden zal verzorgen. De presidente
bracht tenslotte hartelijk dank aan pastoor van Berkel
voor zijn gedegen inleiding.

INTERKERKELIJKE SAMENKOMST
IN DE LIJDENSWEKEN
Op donderdag 4 april 's avonds om 7.30 uur wordt in de
Hervormde Kerk een gemeenschappelijke dienst van
onze drie kerken gehouden.
De dienst wordt geleid door de pastoor, de rektor en de
predikanten, terwfll de lijdensmeditatie wordt gehouden
door de deken van Zutphen.

Chef d'equipe Charisius vertelde over de schaatssport
Op uitnodiging van het nutsbestuur in samenwerking
met het bestuur van de ijsbaanvereniging kwam de chef
d'equipe van het Nederlandse schaatsteam, de heer J. W.
P. Charisius uit Leeuwarden, vrijdagavond naar Vorden
om in het nutsgebouw te vertellen over de schaatssport.
De heer Charisius die helemaal pro-deo deze avond ver-
zorgde, moet zich wel teleurgesteld hebben gevoeld over
het gebrek aan belangstelling voor deze lezing. Niettemin
hebben het handjevol belangstellenden met volle teugen
genoten van dit 'kijkje achter de schermen van de
schaatssport'.
Namens het nut en de ijsvereniging werden de aanwezi-
gen welkom geheten door de voorzitter van het nut, de
heer Wesselink. De heer Wesselink had van de ijsvereni-
ging met zijn ruim 400 leden wel wat meer belangstel-
ling verwacht. Wel waren er nog schaatsenthousiasteni
uit Neede en Lochem om naar het betoog van de heer
Charisius te luisteren.
De eerste goede hardrijders waren vroeger de schippers
omdat juist deze mensen i.v.m. het dichtvriezen van
kanalen, meren enz. meer tijd hadden om deze tak van
sport te beoefenen. Toen evenwel overal gymnastiek-
verenigingen werden opgericht, kwamen de gymnasten
dankzij een betere konditie, veelal als overwinnaars uit
de bus, aldus begon Charisius zijn praatje.
Charisius die zelf deel heeft uitgemaakt van de Ned.
kernploeg, heeft driemaal deelgenomen aan de Olymp.
Winterspelen. In 1952 in Helsinki, in 1964 in Insbruck
en dit jaar te Grenoble als chef d'equipe. (In 1952 als
aktief hardrijder). Charisius, die reeds geruime tijd zit-
ting heeft in de technische kommissie van de KNSB trad
in het seizoen 63-64 voor het eerst op als chef d'equipe.
Op uitgebreide wijze vertelde hij over de dagindeling
van de kernploeg in Hamar. Voor een trainer en chef
d'equipe ontstaan dan wel eens moeilijkheden, de groot-
ste zorg is dat de jongens zich niet gaan vervelen. Voor
een chef d'equipe zijn er b.v. dan nog de problemen bij
het reizen (vliegtuigen die volgeboekt zijn). De eerste

keer dat ik in een vliegtuig zat, stond overigens het
zweet in mijn handen, aldus spreker.

Vorige maand in Grenoble waren wij samen met de
Noren in één flatgebouw ondergebracht. Het was een
leuke belevenis, vooral met de Noorse hardrijders was
een hechte vriendschapsband. De Noren hadden voor
deze spelen aan alles gedacht want zo werd b.v. de melk
met een speciale auto uit Noorwegen naar Grenoble ver-
voerd. Charisius memoreerde voorts de moeilijkheden
die er zijn geweest met Carry Geysen en Kees Verkerk,
in Gothenburg. Charisius was van mening dat Verkerk
'de vuile was' hier niet buiten had moeten hangen. Wan-
neer ouders ruzie hebben, dan lopen de kinderen toch
ook niet naar de buren om te vertellen dat pa en ma
ruzie hebben, aldus spreker.
Vanzelfsprekend kwam ook de naam Anton Huiskes
op de proppen. Huiskes was een goed trainer, maar zijn
gedragingen waren niet goed te praten, vooral in het
buitenland kan dat een verkeerde indruk van Nederland
wekken. Dan maar een iets minder goede trainer waar-
mee men geen moeilijkheden krijgt. Bij het publiek be-
staat nog al eens verwarring over de benaming coach,
chef d'equipe enz. In feite is een trainer en coach één
en dezelfde persoon, die belast is met de konditie en
ijstraining. De verdere beslommeringen rondom de ploeg
komen voor rekening van de chef d'equipe. Een zeer
belangrijke taak is o.m. het praten met de jongens over
komende wedstrijden, tegenstanders enz.

Voorts gaf Charisius een overzicht van het schaatsen-
rijden in verschillende landen. Na nog het rijden op de
schema's, voeding en kleding van de rijders te hebben
besproken besloot Charisius zfln boeiende lezing. De
heer Groen, voorzitter van de ijsvereniging overhandigde
de heer Charisius als blijk van waardering 'n boekenbon
Hopenlijk zullen de organisatoren zich niet door het be-
zoekersaantal laten afschrikken, want een dergedijke
avond is beslist voor herhaling vatbaar.



SUPERMARKT
presenteert:

98
198
198

Uit onze hypermoderne slagerij

Slavinken 3 stuks
Saucijzen 500 gram
Schouderkarbonade 500 gram
Runderlappen 500 gram
Mals ribstuk 500 gram

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in porties v. a. f3.60 per kg
Achterbouten „ „ „ „ „ „ f 4.60 per kg

Gekookte worst 200 gram 69
Tongeworst 100 gram 45 cent

Haagse leverworst 150 gram 49

Uit onze groente afdeling

Pracht spinazie slechts

Malse sla

heel kilo 79

2 krop 5 9

89Fijne handgoudreinetten i <|2 kg

Golden Delicious ri2 kg 89

Fesa sinaasappelen mooie grote is v. 1 79

Jonge raapstelen panklaar 500 gram 55

Zware komkommer 55

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Op veler verzoek!

Groot soeppakket
200 gram gehakt
200 gram poulet
En mergpijpje

Samen slechts

Pak mee dit voordeel!
Appelsap 2 flessen
Up drank 2 flessen
Wijn een literkruik
Aardbeien literblik
Ananas
Kersen op sap
Appelmoes
Nasi goreng

j i

11

M

98
98

295
149
119

198
69

159

2 ZAKKEN CHIPS
van 1.40 voor 1.O9

Ovenverse grote krentebroden slechts 98

fjChoco hagelslag 400 gram 98

2 zak macaroni (500 gram) 59

CHOCOLADE KOEKEN 12 stuks 69 cent
TUM-TÜM 250 gram 89 cent
FRISSE SNOEPJES 300 gram 89 cent
BESCHUIT 2 rollen 59 cent
CHOCOLADEREPEN 7 stuks 98 cent
PINDABLAADJES 200 gram 89 cent

5 PARTY CHOCOLADEREPEN van 125 voor 98 cent

Leverpastei 2 blikjes 98
Margarine 4 pakjes 98
Zoute pinda's 300 gram voor 79

Bij elke tube colgate tandpasta
een tandenborstel gratis!
Haar versteviger 2 flesjes 98
Ajax schuurpoeder voor 39
Badzeep 3 grote stukken 98

Nog volop:
Sunil met 30 cent reduktie!

Grote bus

Nootmuskaat of Peper S1ECHTS



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Bij het H. Doopsel ontvangt
zij de namen
Elisabeth Berendina
Antoinet
Wij noemen haar Lysette

A. H. A. Hartman
J. W. Hartman-Booltink
Carla, Richard,
Monique

Vorden, 24 maart 1968
Zutphenseweg 24

Hartelijk dank voor de be-
langstelling die u 15 maart
j.l. toonde bij ons huwelijk.
Wij hebben dit zeer op prijs
gesteld.

R. Schmitz
A. Schmitz-Wissink

Vorden, maart 1968
De Haar 20

Voor de grote belangstelling
ondervonden bij het over-
lijden van
Mevr. M. C. van Mourik-

Spoor
dank ik u uit aller naam.

Heelsum:
B. J. G. van Mourik

Maart 1968

Voor de vele belangstelling
en deelneming bij het over-
lijden van onze Ueve 'tante
Sientje Haverkamp-Kuenen
betuigen wij hiermede onze
hartelijke dank.

Fam. A. Wolsheimer
Vorden, maart 1968
Veldwijk C 121a

Te koop
rb. weide pink oud 17 mnd
W. Kreunen,, D 40

Verkrijgbaar
2 jonge handjes
oud ± 2l/z maand
H. Kappert
Kranenburg - Vorden

Te koop
de helft van een jonge
vette zeug
A. J. Vruggink
Riethuis - Delden

Te koop
Eerste nabouw
pootaardappelen, pimpernel
J. A. Berenpas
Mossel D 111

Te koop
3 vaarskalveren van
l tot 3 weken oud

Joh. Wesselink, Kranenburg

Te koop
kinderrijwiel z.g.a.n.
leeftijd 5-6 jaar

Gr. v. LJimburg Stirumstr. 9
Vorden

Te koop
dragend varken
bijna aan de telling
H. Beumer
E 42 - Vorden

Te koop
Gogomobiel 400, b.j. '60
38.000 km gelopen
't Hoge l - Vorden

Te koop
drachtige geit, een toom
biggen en een achtjarige
stamboekmerry, zeer mak
L. W. Harmsen, 'Memelink'
Noordink, Hengelo (G)

Te koop
beste dragende b.b. zeugjes
keuze uit 10
H. Rietman 'Eldersmaat'
B 105 . Vorden

Mevrouw Voltman
Regelinklaan 3, Hengelo G.
vraagt flink meisje
voor dag of dag en nacht
Tel. 05753-1994

Te koop
weidewagen voor 14 koeien,
dumpkar achter traktor met
lier voor stal uit te trekken,
80 zware eiken rikposten, 15
pk elektr. motor met 50 mtr
kabel, 8 betonramen
1.40 x 1.12 mtr
G. van Ark - Smederij
Wildenborch - tel. 6651

Te koop
eetaardappelen, pimpernel
Hoebink
Eikenlaan _ Vorden

Te koop
2 guste koeien
A. de Greef
Dennendijk 3, Warnsveld

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

M k
Inplaats van kaarten

X X
V Zaterdag 30 maart hopen wij met onze kinderen, ft
w kleinkinderen en achterkleinkind ons 40-jarig i/

X
X
X

huwelijk te herdenken.

B. J. AALDERINK

en
G. M. AALDERINK-REGELINK

X
ft Vorden, maart 1968 ft
ft Het Hoge 4 ft

F Receptie van 4-5 uur in café-restaurant 't Wapen A
X van Vorden (F. P. Smit). X

A JA TV T'.WFWF'.R.rNrK

K
X
Xn
X
X
Xx1 1
\JX

«i»iï MV*4UV«UmU.1JOh

en

HENNY LENDERINK

X
X
kf\
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ft
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 4 april om 11 uur
ten gemeentehuize te Hengelo (G).

Xxf 1

X
u waarde heer ds. M. Jansen.

X Vorden, B 66 - Hengelo (G), B 28
X maart 1968

Xw Toekomstig adres: B 66, Vorden.

Kerkelijke bevestiging om 2 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Hengelo (G) door de weleer- W

> Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal Bruggink te )
X Hengelo (G). X

Heden is van ons heengegaan, na een kortstondige
ziekte, geheel onverwacht, onze lieve en zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder

GERRITJE RTJESINK

weduwe van Derk Regelink

in de ouderdom van 67 jaren.

GEZANG 117.
Uit aller maam:

M. J. Schutte-Regeliiik
G. J. Schutte
Gerdien en Erna

Vorden, 22 maart 1968
'Huiskamp' B 24

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, geheel
onverwacht, onze inniggeliefde schoonzuster

GERRITJE RUESINK

weduwe van D. Regelink

in de ouderdom van 67 jaren.

Diep betreurd door ons allen:

Hengelo (G): M. Z. Ruesink-Regelink

Vorden: A. Wuestenenk-Regelink
J. B. Wuestenenk

Vordeni: A. Brandenbarg-Regelink
G. Brandenbarg

Vorden: J. G. Regelink

Zutphen: M. Oonk-Regelink
B. Oonk

Vorden, 22 maart 1968

21 ste Motorcross Hamové
Hengelo Gld.

Zondag 31 maart 1968
Circuit 't Zand
Aanvang 1.30 uur

500 cc SENIOREN +
INT. (KAMPIOENSWEDSTRIJD)

250 cc SENIOREN + INT.

ZIJSPANNEN

WE ES

WOONWUS
VITRAGE IS DE
MAKE-UP VAN

WEGWIJS UW WONING
Uw woning is niet af zonder vitrage
Juist die ragfijne accenten zorgen

advies. Wij kunnen u wellicht veel (woon)wijzer maken
En voor een advies rekenen we niets!

uiii maken u graagwegwijs

1 pot Yorker knakworst van 112 voor 98 -10 pCt.
Bij l pak spar-koffie l PAK SPAR-THEE VOOR HALVE PRIJS !

l zak chocoladevlokken van 70 cent voor 55 cent - 10%
4 pak spar-margarine van 176 voor 159 cent - 10%

150 gram palingworst van 84 cent voor 61 cent
100 gram berliner leverworst van 55 cent voor 44 cent

4 blik tomatenpuree deze week slechts 49 et.
Ie pak petit beurre 69 cent - TWEEDE PAK NU VOOR 29 cent

28,29,30 maart 2 kroppen sla slechts 55 et.
l zak aardappelen 2'/2 kg voor 49 cent

REMMERS
Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

%oor een lage premie
toch veilig verzekerd!

^P Alle informatie over dit onderwerp
wordt gegeven op onze eerstvolgende
zitting

VRIJDAG 29 MAART

ten kantore van de Onderlinge Brand,
waarborgmaatschappij te Vorden.
Adres:

J. H. TE PASKE, Almenseweg 27.

P.S. Tevens gelegenheid tot premie betalen enz.

Maandag a.s. gaat u natuurlijk om 13.00 uur naar het
N.S. station om de hoge Vorstelijke gasten te verwelkomen,

vergeet vooral niel de vlaggen uit te steken, zie pag. l

Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

Hendrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintips over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Uniek in Nederland
Woninginrichters hebben gezamenlijk
2000 m2 ruimte gebouwd als verleng-
stuk van hun zaak.

Wij zijn één van hen

Fabrikanten uit binnen- en buitenland
houden een permanente meubelshow.

Gaarne bezoeken wij met U geheel vrijblijvend
deze GRAAFSCHAP tentoonstelling. Ook op don-
derdagavond. Normale winkelprijzen.

FA. LUIMES-LAMMERS
Woninginrichting - Vorden - Telefoon 1421



Wij brengen
DE mode.

Vlotte japonnen
en pakjes,

in zorgeloze
stoffen.

Ook flatteus
in grotere maten

Ontdek de
mode bij

EN... U SLAAGT EXTRA
GOED DOOR ONZE DRIE
EXTRA'S
• een kollektie vol variatie
• gastvrouwelijke bediening
• vrije prettige sfeer

GEVRAAGD FLINKE

TRACTOR-MACHINIST
en iemand
die het wil leren

B. SEESINK
Het Hoge 5 - Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

VROLIJKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

KOLLEKTIE MET BRILLEN IN EEN "EIGEN" STIJL ZOALS DE TEENAGER DAT WIL

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

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

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

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 • VOROEN -TELEFOON 1505

Meubelen kiezen in de juiste
kamer-verhouding lijkt zo gemak-
kelijk. Maar de vakman rekent
eerst. Met ruimte. Laat U dus
vooral adviseren bij deze basis
voor huiselijke harmonie.
Hierbij passende vloerbedekking,

gordijnen (etc.) kiest u dan veel
onbezorgder. Met elk detail groeit
uw gezelligheid. Pas en meet dus
van meet af aan samen. Onze
meubelen, stofferingen en
ervaring in wooncomfort staan
borg voor uw summum aan sfeer!

UW WENSEN WORDEN VERVULD IN EEN DOOR ONS GRATIS VERZORGD EN

VOLLEDIG VERANTWOORD INTERIEURPLAN

Onze 100 procent service bewijst telkens weer, dat u gerust kunt zeggen

Het adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

GEMEENTE VORDEN

Onderhoud zandwegen

Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de gemeente willen
doen uitvoeren di^kp. hiervan mededeling te doen
voor 13 april a.s.^Fhet bureau gemeentewerken.

Na vaststelling van het te betalen bedrag, hetwelk
bij vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de
weg in het werksd^ma 1968 worden opgenomen.
Bij opgaven na 13^Bil zal met een langere wacht-
tijd moeten worden gerekend.

Voden, 22 maart 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

INRUIL, PREMIE

Strijkijzer
Bij aankoop van
Philips lichtgewicht

Tuimeltopstrijker
ƒ 5,- terug voor uw oude strijkijzer!

Bij aankoop van Philips

Stoomstrijker
ƒ 7,50 inruilpremle!

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

In dit plaatselijke blad wordt uw advertentie
gelezen van a tot z

De Raif f eïsenbank
is goed voor uw geld

en voor dat
van uw kinderen.

De Raiffeisenbank helpt u uw kind
te leren sparen. Met spaarbusjes.

Die dubbeltjes, kwartjes en
soms zelfs guldens voor een mooi

rapport groeien in zo'n busje aan tot
een aardig bedrag. En daar komt

de bankrente natuurlijk nog bij.
Goed voor het geld, goed voor het kind.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23
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ZOMERPROGRAMMA S.V. 'RATTI'

De s.v. Ratti zal gedurende het zomerseizoen een grote
sportdag organiseren, in samenwerking met de plaat-
selijke KPJ afdeling en de volleybalvereniging Dash.
Men wil de leden ook eens in de gelegenheid stellen om
andere takken van sport te beoefenen, welke voor hun
konditie en voor de groei der onderlinge vriendschap
nuttig kan zijn. Voorzitter Lucassen deed deze verheu-
gende mededeling tijdens de bijeenkomst die in de zaal
Schoenaker werd gehouden.
In zijn openingswoord sprak hij de hoop uit dat het
voetbalseizoen kan worden afgesloten met een mooie
plaats op de ranglijst voor het eerste of tweede elftal en
misschien het kampioenschap. De kans zit er tenminste
volledig in! Hij wees voorts op de ouderavond die zeer
binnenkort zal worden gehouden en zal wordeni verzorgd
dooor de jeugdkommissie. Op die avond zullen de Ratti
jeugd en de pupillen laten zien, dat zij nog wat anders
kunnen dan voetballen. Vervolgens werd het zomer-
programma bekend gemaakt.
Waarschijnlijk begin augustus zal de sportdag worden
gehouden. Uit de vergadering kwam een suggestie dit
te organiseren in samenwerking met de KPJ afdeling
en de volleybalvereniging Dash. Op het programma
staan diverse nummers, zoals hardlopen enz. Getracht
zal worden om reeds in de morgenuren te starten met
het zevenhandbaltournooi en de volleybalwedstrijden, ter-
wijl er zo mogelijk nog andere takken van sport op het
programma staan. Er worden voor de winnende ploegen
en voor de individuele nummers mooie prijzen beschik-
baar gesteld. Na afloop van de wedstrijden zal er in
zaal Schoenaker een gezellig samenzijn worden gehou-
den met dansen.
Men zal ook deelnemen aan de seriewedstrijden met de
diverse elftallen. De voorzitter deed vervolgens nog me-
dedelingen aangaande de terreinverlichting. Hij sprak
de hoop uit dat deze toch wel broodnodige behoefte, dit
jaar nog kan worden verwezenlijkt. Tevens zal er dan
in de kleedlokalen verlichting worden aangebracht. Ook
zal men de komende weken beginnen met het egaliseren
en inzaaien van de nieuwe bijvelden.
De jeugdleider broeder Canutus benadrukte nog eens
het belang van de training. De veldtraininjg zal binnen-
kort weer beginnen en> wel voor het eerste en tweede
elftal dinsdagsavonds van 7-9 uur en voor het derde en
zaterdagelftal woensdagsavonds van 7-9 uur. Voor dit
zaterdagelftal (dat aardig begint te draaien) kunnen nog
enkele spelers worden gebruikt en deze zullen welkom
zijn op de genoemde trainingsavonden.
Na afloop van de vergadering werd een ontspannings-
avond gehouden met diverse leuke onderdelen, sjoelen,
kaarten etc. waarbij voor de winnaars weer enige mooie
prijsjes te verdienen waren.

VEEL DEELNAME AAN DROPPING
JONGE GELRE

Door de leden van Jong Gelre werd dezer dagen een
dropping gehouden die door de leden zelf was uitge-
zet. In 'totaal namen ca. 40 jongelui aan dit sportief
evenement deel. De jongens en meisjes werden ge-
dropt in het Ruurlose Broek. Het eindpunt van de tocht
was café Kerkemeier in de Dijkhoek, waar de presi-
dente van de damesafdeling van Jong Gelre mej. T.
Pardijs na afloop de prijzen uitreikte.
Over de afstand van 5,3 kilometer mocht 65 minuten
worden gedaan. De prijzen werden gewonnen door:
Ie prijs J. Harmsen en echtgenote; B. Harmsen en ver-
loofde en B. Muller; 2e prijs J. Koning en echtgenote
en A. Zeevalking en verloofde; 3e prijs J. Lettink en
verloofde; poedelprijs groep Korenblik/Klein Brinke.
De heren Pelgrum, Groot Nuland en Kamperman kun-
nen op een goed uitgezette tocht terug zien.

ipontimuwv
ZONDAGVOETBAL

VORDEN 2 - MARKELO 2 5-0

Vorden heeft op goede wijze revanche genomen voor de
nederlaag van destijds. Voor de rust hadden de bezoekers
de wind mee, hetgeen niet verhinderde, dat Vorden direkt
het spel in handen nam. Na een kwartier schoot Jurriens
in, nadat de keeper de bal had losgelaten. Een goede
kombinatie tussen dezelfde speler en Buunk werd door
Buunk goed afgerond, 2-O.Na rust was het met 5 min.
3-0 toen Dostal fraai scoorde. Vlak voor tijd werd 2x
een fout in de Markelo defensie door Dostal goed af-
gestraft. Rest te vermelden, dat doelman Golstein en
ook Bloemendaal een goede wedstrijd speelden.

VORDEN 4 - ZUTPHANIA 6 12-3

Zoals de uitslag al doet vermoedens heeft de thuisclub
weinig moeite gehad met een zwak Zutphania. Nadat
Vorden tot 2-0 was uitgelopen, kon Zutphania zowaar
tegenscoren, doch verder kwamen de gasten niet. De
score werd met de regelmaat van de klok opgevoerd en
toen de stand 9-1 was mochten de gasten nog 2x scoren
door al te lakoniek optreden van de Vorden-defensde.
Het dozijn werd volgemaakt, hetgeen vooral te wijten
was aan de doelpuntenhonger van Broekgaardeni.

GSV 2 - RATTI 0-1

Onmiddelijk na de aftrap nam GSV het heft in handen
en wanneer Schoenaker niet op de lijn had gered, nadat
Huitink reeds was geslagen, zou het spel misschien een
ander verloop hebben gekregen. Na het eerste halfuur
dat soms hachelijke situaties voor het doel der Ratti-

ploeg had opgeleverd, wisten zij zich enigszins aan de
druk te ontworstelen en het was meteen al raak ook.
Uit een corner kopte Overbeek fraai in, waarna de terug
springende bal door Koers in het net werd gedeponeerd.
Na rust kwamen de GSV'ers opnieuw fel opzetten, doch
de Ratti defensie hield het hoofd koel. Ook de Ratti
voorhoede kreeg nog enkele gelegenheden de score een
ander aanzien te geven, doch hoewel Lichtenberg nog
een goede kans kreeg, de stand bleef 0-1.

Vriendschappelijk
RATTI 2 - VORDEN 6 4-1

Deze wedstrijd die in de beste verstandhouding werd
gespeeld, eindigde in een overwinning voor de thuisclub.
Voor rust gaven de Ratti reserves de toon aan. Ratti
kwam gemakkelijk aan het eerste doelpunt, doordat
een bal door een van de Vorden verdedigers in eigen
doel werd getrapt. Takkenkamp bracht de stand op
2-0, waarna midvoor Brinkman met een mooi schot de
stand op 3-0 bracht. Ook al een eigen doelpunt van Fr.
Bleumink veranderde de stand in 3-1, even later ge-
volgd door het vierde doelpunt van Ratti door Brinkman.
Vorden 6, dat een* technisch elftal van oudere spelers
bezit en het veel jongere Ratti 2 staan beide aan de
kop en zullen nog wel van zich doen spreken.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Tijdens de vrijdagavond gespeelde wedstrijden, dammen
van DCV deed zich een verrassing voor, n.l. de nederlaag
van Leunk tegen Hulshof. De verdere uitslagen waren:
Hoenink-Bos 2-0, Rietmani-Offereins 2-0, Roozendaal-
Hulstijn 0-2, Wansink-Sloetjes 1-1, Bekker-Esselink 0-2,
Nijenhuis-van Dijk 2-0, Oukes-Smeenk 2-0.
In groep A heeft Nijenhuis met 23 punten uit 16 partijen,
nog steeds de leiding, 2e Klein Kranenburg met 19 pnt.,
3e Oukes met 17 en 4e Smeenk met 15 punten.
In groep B krijgt men geen juist beeld van de stand
van zaken omdat de spelers hier een zeer ongelijk aan-
tal wedstrijden hebben gespeeld. Momenteel ziet de si-
tuatie er aan de kop als volgt uit: l Wansink 18 ge-
speeld 23 punten, 2 Leunk 14-22, 3 Ter Beest 14-20,
4 WaSsink 11-18. Wat het aantal verliespunten betreft
staat Wassink er dus het beste voor.

WATERPOLO

VORDEN - DE RAVIJN 7-3 (DAMES)

In het sportfondsenbad te Apeldoorn toonden de dames
van Vorden zich zaterdagavond beduidend sterker, dan
de kampioenen van deze zomer, hetgeen resulteerde in
een forse overwinning. Reeds direkt na de af worp kreeg
Jet Smit een vrije schietkans, die ze goed benutte. Even
later wist de Vordense midvoor zich vrij te zwemmen
hetgeen 2-0 betekende. De 'thuisclub' bleef sterker het-
geen door Jet Smit in de score tot uitdrukking werd
gebracht 4-0. De gedegen Vordense achterhoede had het
deze avond niet moeilijk doch kon niet verhinderen, dat
de l.voor van Nijverdal de achterstand tot 4-1 verkleinde.
In de tweede helft igingen de Vordense dames gewoon
door en bracht Truus Oonk met een goed schot de stand
op 5-1. Bij een uitval van De J^vijn was doelvrouwe
Marijke Schuppers kansloos bij^Ai schot van de l.voor,
dat tussen de palen belandde. JeWsmit (wat een vorm!)
maakte aan alle onzekerheid een einde met 2 machtige
doelpunten 7-2, even later door de r.voor van De Ravijn

duceerd tot 7-3.

AZC 2 - VORDEN 2 10-1 (HEREN)

Ondanks het feit, dat het AZC^Bim in de zomer twee
klassen hoger speelt, mag toch gezegd worden, dat de
achterhoede van Vorden deze avond niet het sterkste
deel van de ploeg vormde. Reeds direkt na de afworp
toonde AZC zich veruit de betere ploeg en was Vorden
gedwongen een verdedigende houding aan te nemen.
Nadat de Apeldoorners 2x de roos hadden getroffen was
Wentink de pechvogel, want zijn uitval resulteerde in
een schot net over de lat. De stand werd hierna tot 4-0
opgevoerd en na rust met de regelmaat van de klok op-
gevoerd. Even voor tijd kreeg Holsbeke de kans de eer
te redden door een strafwoorp.

VORDEN l - WZC 2 WIJHE 1-3 (HEREN)

In deze eerste wedstrijd van de winterkompetitie, in het
sportfondsenbad te Apeldoorn, had WZC in de eerste
speelhelft een veldoverwicht. Na een paar minuten ge-
lukte het de midvoor een dekkingsfout in de Vordense
defensie af te straffen 1-0. Even later herhaalde zich
deze situatie 2-0. De tegenaanvallen van Vorden strand-
den in deze periode steeds op de hechte WZC defensie.
Doelman Oudsen was goed op dreef. In de tweede helft
deden beide ploegen weinig voor elkaar onder en ondanks
dat het 3-0 werd ging Vorden aanvallend beter spelen/.
Verstoep schoot net naast, terwijl ook Eggink een vrije
worp net langs de verkeerde kant van de paal zag gaan.
Toch werd het 3-1, want de goed doorzettende Verstoep
maakte bij een doorbraak geen fout.

VORDEN l - VORDEN 2 8-2 (HEREN)
Eindigde de eerste wedstrijd tussen deze twee elftallen
in een benauwde 3-2 zege voor het eerste zevental, dit-
maal toonden zich het eerste zevental beduidend sterker
en won met liefst 8-2. Voor de rust gaf het tweede nog
aardig partij, wisten zelfs een voorsprong te nemen, door
een doelpunt van Wentink. De vreugde was van korte
duur, want eeni vrije worp van Oudsen betekende 1-1.
Opnieuw sloeg het tweede terug en het was Gerrit Wen-
tink die de stand op 1-2 bracht. Midvoor Verstoep liet
met 2 doelpunten de stand veranderen in 3-2, waarna
Oudsen de stand naar 4-2 gooide. In de tweede speelhelft
ging de konditie van enkele tweede elftalspelers mee-
spreken en maakten Eggink en Verstoep korte metten
met de reserves. Doelpunten bogen toen de stand om tot
maar liefst 8-2 !

SCHOONMAKEN WORDT GEMAKKELIJKER
MET GOED GEREEDSCHAP!

AANBIEDING

STOFZUIGER
Philips draaitop stofzuiger

moderne uitvoering
handig in het gebruik
schoonmaakaanbieding

f 149.-

Erres Jumbo stofzuiger
met olifanten-zuigkracht
schoonmaakaanbieding
van ƒ 182,- nu voor

f 159.-

Echte zeem en natuurspons
voor maar

f 4.25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 1546

VOOR AL UW

bloem, en groentezaden,
potgrond, gedroogde koemest,
compost, bloemenmest,
bioen^rtten (roodsteen) en
sierdHBn

naar

BORGONJEN
Depot Loenen's zaden ^^
Kerkstraat 13 . Vordmf- Telefoon 05752-1385

WEES ..

VERDWAAL
NIET IN EEN

WOONWUS
DOOLHOF

VAN VLOER-
BEDEKKING!

Vloerbedekking . . . net grote pro-
bleem van tegenwoordig. Niet dat

er geen góéde vloerbedekking is. Maar er is gewoon tevéél!
Zoveel soorten, allemaal met hun eigen specifieke voor- en
nadelen. En hoe weet u nu welke soort voor uw doel. uw
woning, uw gezin- en vooral- uw portemonnee 't beste is?
De oplossing is om eens met de vakman te gaan praten. Wij
als moderne woninginrichter weten wat er te koop is. We
kunnen u een eerlijk advies geven. En dat kost u niets l

uiij maken u graag

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vlJanviWal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

VORDENSE BAD- EN ZWEMINRICHTENG

'IN DE DENNEN'

Ledenvergadering
Donderdag 28 maart a.s. te 21.00 uur
in hotel Bakker

HET BESTUUR

Voor al uw

Tuingereedschap
HENK VAN ARK

Telefoon 1554 - Vorden

BOEKENWEEK
30 MAART — 6 APRIL

Koopt tijdens de boekenweek 'n boek,
bij aankoop van tenminste ƒ 7,50 aan
Nederlandse boekeni, ontvangt u

GRATIS Max Dendermonde's:

'KOM EENS OM EEN KEIZER'

De speciale uitgave

'HET ARGUMENT VAN SOLIMON'
voor ƒ 1,90

BOEKHANDEL

Fa. Hietbrink

Grote show
op 29, 30 en 31 maart in de Ford-

garage, Pr. Bernhardweg 12,

Lochem, Telefoon 2241

Teuens een show uan diverse- merken
gebruikte Al wagens.

rond de nieuwe

rORD ESCORT
en alle andere nieuwe

modellen.



H. H. Veehouders
WIST U

WIST U

dat wfl door aanschaf van een pers nu in staat
zijn al onze bekende KWALITEITSVOEDERS ook
In brok- of korrelvorm zéér concurrerend te
leveren ?

dat wfl voor de levering van 'los-meel' volledig
zijn Ingericht en dat u daarvan kunt profiteren?

dat onze voeders van ONOVERTROFFEN kwa-
liteit zijn en dat u bij gebruik daarvan de meest
gunstige resultaten verkrijgt?

dat wij _ daarin gesteund door de V.V.M. - in staat
zijn de beste service te verlenen?

Als u tot onze afnemers behoort, dan WIST U dit allemaal! Zo niet, komt
u dan eens met ons praten. Het zal u leren, waartoe de PLAATSELIJKE
ZELFSTANDIGE V.V.M. MOLENAAR in staat is, in het belang van u
als zelfstandige ondernemer.

U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN!

Hoogachtend,

Fa. H. Kluvers - Worden
• Uw adres voor kwaliteitsvoeders, kunstmest enz. enz.

HOERA!
Groot nieuws voor

Vorden en omgeving!
EINDELIJK EENS EEN SPECIAALZAAK
IN DIBEKTE OMGEVING!

U weet wel:
Zo'n zaak met een aparte kollektie die iedere a.s.
moeder, moeder en oma ruim keuze biedt uit het
allernieuwste voor uw lieve kleine.

Of het nu om een volledige baby-uitzet gaat, leuke
baby. en kinderkleding, of een cadeautje:

U SLAAGT BIJ ONS BESLIST!

Tevens heeft u bij ons keuze uit:
45 mud. ki o.a. Riemersma en Mutsaerts

30 mod. ledikanten - commodes
50 mod. wandelwagens en kinderstoelen

IN VERBAND MET DE OPENING OP 29 FEBRUARI J.L.
KUNT OOK U NOG PROFITEREN VAN ONZE:

speciale openingsaanbieding:

KINDERSTOELEN
verchroomd, in effen- en ruitdessin

slechts f 29,75

WAGENMANDJES
voor kind» -r- en wandel wagen normaal v.a. ƒ 9,50

nu f 6,50

Alles voor uw
lieve kleine

van 0-6 jaar

.BABY- EN „jeannette
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

GEBR. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

DEZE WEEK

verse haantjes
MET SPECIALE
VERRASSING

Vrijdag op de markt en aan
huis
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

!-
OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-ias
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwgk

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Koopt nu voordelig
VOERAARDAPPELEN
WASPEEN

bierbostel, aardappelvezels,
hooi, stro bij
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten - Tel. 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
Tel. 05752-6813

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

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

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

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

WEDSTRIJDDAG GEZAMENLIJKE ORGANISATIES
Naar wij vernemen zullen de drie gezamenlijke organi-
saties t.w. Jong Gelre, C.P.J. en K.P.J. een gezamenlijke
wedstrijddag houden bij de boerderij van de heer Poor-
terman in Delden. De vastgestelde datum is zaterdag
11 mei.

KIJKAVOND BIJZ. LAG. SCHOOL DORP
Onder grote belangstelling van de ouders der leerlingen
vond dinsdagavond een kijkavond plaats in het school-
gebouw aan Het Hoge. De ouders kregen volop gelegen-
heid met het onderwijzend personeel de vorderingen van
hun kinderen te bespreken en hun werk te bezichtigen.
Vooral het lokaal, waarin de gemaakte nuttige hand-
werken waren tentoongesteld, trok veel belangstelling.

UITVOERING TONEELVERENIGING T.A.O.
De toneelvereniging TAO uit de Wildenborch heeft zich
vrijdag- en zaterdagavond weer van haar beste zijde
laten zien, door een sublieme uitvoering te geven van het
stuk 'Spel met een droom' van Hans Nesna. Dit zeer
dramatische stuk in 5 bedrijven speelde zich af in een
ouderwetse boerenkeuken. Het stuk vergde veel van de
spelers, maar dankzij de regie van de heer Huidink,
werd hot uitstekend gebracht. De grimering werd ver-
zorgd door de heer Rood, terwijl de heer Nijenhuis als
souffleur optrad. De heer Hazewinkel opende en sloot
beide avonden. Vrijdagavond viel de publieke belang-
stelling wat tegen. Aan het spel werkten mee: F. en G.
Klein Brinke, F. Braakhekke, E. Kettelarij, R. Groot
Neulend, G. Winkels, J. Braakhekke en D. Klein Brinke.

'KOM OVER DE BRUG'
De aktie 'Kom over de brug' is landelijk, doch zeer zeker
ook in onze gemeente, een daverend sukses geworden.
Er werd spontaan gegeven, zodat het aktie-komite terug
kan zien op een volledig aan de vraag beantwoord doel,
n.l. over de brug komen. Niet minder dan ƒ 22.920,37
werd ingezameld, waarmee wij zeer blij zijn.

V.V. VORDEN GAAT JEUGDTOURNOOIEN
De jeugd van voetbalvereniging Vorden zal dit jaar weer
aan verschillende jeugdtournooien deelnemen. De pupil-
len A nemen op 8 juni deel aan een tournooi van de
vv Zutphania, de C-junioren een dag later aan hetzelfde
tournooi. De A-jeugd zal op 16 juni deelnemen aan het
AZC tournooi en op 22 juni de C-jeugd. A, B en C nemen
op 18 augustus deel aan het tournooi van vv Zutphen.
Wat het eigen jeugdtoumooi betreft zal dit zondag 2
juni op het Gem. Sportpark worden gehouden. Ditmaal
alleen voor de A-jeugd. Dit in verband met de gesteld-
heid van het terrein. De wisselbeker is momenteel in het
bezit van Silvolde A.

VOETBALLERS BRACHTEN KRENTEBROOD

Ter gelegenheid van de geboorte van een dochtertje heb.
ben een groep voetballers donderdagavond eea reuze-
krentebrood gebracht bij de fam. Smit, op het Boonk-
plan. De trotse vader maakt deel uit van deze groep.
Naar wij hebben vernomen is er nog enige uurtjes stevig
'doorgetraind' na het aanbieden van het krentebrood.

INLEIDING GELD. MIJ VAN LANDBOUW
In café-restaurant 't Wapen van Vorden zal de afdeling
Vorden van deze maatschappij een ledenvergadering
(geen aprilgrap) beleggen op maandag l april. Na de
afhandeling van de gebruikelijke agendapunten zal de
heer H. Pardijs (ass. van de RVLD) een. inleiding hou-
den over het onderwjjB 'Landbouw in het verleden, het
heden en de toekomi^B

DIEFSTAL

Uit het clubhuis van de Verkenners der St. Michaels-
groep, staande op de Kranenburg te Vorden, werden
deze dagen een tweetal achtpersoonstenten ontvreemd.
De totale waarde hJÉfcan bedraagt ca. ƒ 1300,—. De
zaak is in onderzoei^

LAATSTE NUTSAVOND
Zaterdag 30 maart zal het nutsdepartement het winter-
seizoen besluiten met de gebruikelijke toneelavond. Het
Vordens Toneel brengt een blijspel van Wim Dumont,
getiteld 't Begon in een gracht. De avond zal besloten
worden met een gezellig bal. De muziek wordt verzorgd
door het duo Nossent-v.d. Cruisen uit Lochem.

SPORT VERLEDEN WEEK (VOETBAL)

VORDEN 6-DREMPT VOORUIT 2 9-0
De zesde uitgave van Vorden is weer een stukje dichter
bij het kampioenschap gekomen door het bezoekende
Drempt een gevoelige nederlaag toe te brengen. Nadat
Teerink de thuisclub een 1-0 voorsprong had bezorgd,
scoorde de middenvoor 3x achtereen. Eggink bracht de
ruststand op 5-0. Na rust maakte Pardijs het halve do-
zijn vol. Stapper benutte een penalty op uitstekende
wijze en de middenvoor zorgde voor 8-0. Nog was het
niet (genoeg en uit een penalty bracht Huetink de stand
op een royale 9-0.

RATTI - AZSV 7 1-1 (zaterdag;
In de eerste helft had Ratti het windvoordeel hetgeen
nog niet direkt resulteerde in een veldoverwicht, want
het jonge Aaltense elftal bood verwoed tegenstand. Na
een half uur spelen kwam dan toch het eerste doelpunt
voor Ratti. Een vrije trap van Sessink kwam goed voor
het doel en de vrijstaande Kerkhoven joeg de bal zonder
dralen hard in de touwen 1-0. De uitvallen der gasten
werden gevaarlijker, doch het trio te Lindert-Wissels-
Hoogheim hield de zaak gesloten.
Na de thee bleef Ratti aanvallen, doch ook nu weer
bleek, dat in deze ploeg te weinig schutters aanwezig
zijn om doelpunten te maken. Een foutieve terugspeel-
bal op AZSV-keeper Scholten werd hun bijna noodlottig
maar de bal ging juist langs de verkeerde kant van de
paal. De AZSV verdediging verzette in deze periode
bergen werk en vooral stopper Jansen speelde een meer
dan uitstekende partij. Nadat het Ratti-offensief was
geluwd, kwamen de Aaltenaren hevig opzetten. Rechts-
buiten v.d. Berg schoot op de uitlopende doelman en
even later moest Boss opnieuw zijn kunnen waarmaken,
toen hij snel uitvallend redding moest brengen.
Na 25 minuten was het echter raak. Een wijfeling in
de achterhoede van Ratti bracht middenvoor Ebbers in-
eens vrij vooor Boss en hij maakte dan ook geen fout.
Linksbuiteni Tenten kreeg nog een fraaie kans om de
zege toch nog aan Ratti te geven, doch hij faalde op het
kritieke moment. In de laatste fase van de strijd die
goed werd geleid door broeder Canutus, moest Tenten
zich nog laten vervangen door Wieggers, doch deze
ijverige speler kon ook in de uitslag geen verandering
meer brengen. Rest nog te vermelden, dat de arbiter
voor deze wedstrijd verstek had laten, gaan.

RATTI I—KLEIN DOCHTEREN I 4—1
Ratti's eerste heeft haar plaats aan de top der ranglijst
kunnen behouden door het bezoekende Klein Dochteren
I met een 4—l nederlaag weer Lochemwaarts te stu-
ren. De storm die met windkracht 9 a 10 over het veld
joeg, deed enorm afbreuk aan het spel.
Voor de rust hadden de Kranenburgers de wind voor.
De gasten waren direct na de aftrap in het offensief
en de tweede aanval was meteen raak. Een aarzeling
bij de Rattianen en te vlug uitlopen van de keeper, werd
door r..buiten W. Brunsveld uitstekend benut (O—1).

Nauwelijks was de bal weer uit of de gelijkmaker lag
in het net. Een prima voorzet van J. Schoenaker naar
linksbinnen J. Vreman, werd door laatst genoemde in-
eens ingeknald (l—1). Ondanks de zeer felle tegenwind
ging Ratti steeds opnieuw naar voren, maar het lukte
moeilijkte de balcontrole, zodat men vaak langs of over
niet best. Het samenspel was goed, maar de wind be-
het doel schoot. Vijf minuten voor rust kreeg Overbeek
nog een mooie kans maar zijn schot ging rakelings
langs de paal.
Ratti benutte het windvoordeel na de hervatting meteen,
want de aftrap was nauwelijks verricht of uit een hoek-
schop over rechts genomen door A. Lichtenberg kon
Joop Vreman nog net langs de verraste Klein Dochte-
ren-doelman, zijn tweede goal scoren (2—1).
De thuisclub bleef nu sterk in de aanval en na vijf minu-
ten was het wederom J. Vreman, die een soloren via
links afrondde met een fraai doelpunt (3—1), waar-
mee hij de hattrick verrichtte. Het doel der gasten
werd nu geregeld onder vuur genomen en keeper Vela
moest herhaaldelijk zijn kunnen tonen. Een vrije trap
van J. Schoenaker, welke hij eerst tegen de paal knalde
en daarna door Lichtenberg net over de lat werd ge-
schoten, bezorgde Vels moeilijke ogenblikken. De druk
werd steeds groter; in de 25ste minuut werd het 4—l
door een lage en harde schuiver (vrije trap) vanaf de
rand van het strafschopgebied, door J. Schoenaker ge-
nomen. Het laatste kwartier bleef Ratti domineren. Na-
dat Wentink bijna raak had geschoten (de bal ging
rakelings over), probeerde KI. Dochteren aanvoerder
De Vries met een laatste krachtsinspanning de Ratti-
verdediging te doorbreken, maar deze zat potdicht. Vijf
minuten voor het einde moest G. Brunsveld (linksbin-
nen) wegens een blessure het veld verlaten, waardoor
de gasten met tien man verder speelden. Scheidsrech-
ter De Boer, die vrij veel gebruik maakte van zijn fluit,
hield de leiding correct in handen. Ratti had door deze
overwinning twee kostbare puntjes veroverd.

VOETBALPROGRAMMA VORDEN:
DVOA 1-Vorden l, Vorden 3-Zutphen 4, Voorst 7-Vorden
5, Vorden A-WG A, Vorden B2-Warnsveldse Boys BI.

VOETBALPROGRAMMA RATTI
Ratti 1-Eibergse Boys 5, de Hoven 7-Ratti 2, Ratti 3-
Baakse Boys 2.

'n compliment voor u w smaak!

Tapijt in meer dan
honderd kleuren..?

Ja, zó groot is ons assortiment
in Silvester tapijt!

Daarbij vindt u zeker
de vloerbedekking die past bij uw interieur

én bij uw beurs!

Vraag onze gratis brochure"Wegwijzer voor gezellig wonen'

WONINGINRICHTING

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

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

29 maart Jaarverg. Vara in 'De Zon'
30 maart Laatste Nutsavond
30 maart Volkscross Jong Gelre
30 maart Dansavond Jong Gelre
2 april KPO St Martha zaal Schoenaker
2 april Vergadering Vogelvriend

3 april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen.
Voordracht over de geschiedenis
v. h. Kon. paleis en park 't Loo

3 april CPJ vergadering
4 april Ledenverg. buurtver. 'Julianalaan'
6 april Beatbal zaal Schoenaker
6 april Kulturele avond Jong Gelre
15 april Snipperjacht land. rijvereniging

'De Graafschap'
23 april Voorjaarsbazar Ver.

Tesselschade Arbeid Adelt
27 april Dansavond Jong Gelre

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.



Hout- en steenbehang — Mattering — Grasweefsels — Suwide — Vocamural

Behang
Enorme sortering

Het Verfhuis
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35 — Telefoon 1523
Pipobehang - Thunderbirds - Teenagerbehang

Behang
Billijke prijzen

Moderne VOLGENS ZWEEDS RECEPT

blijft dagenlang vers!

schoenen voor U!

Ja, moderne schoenen voor u,
die geen tiener meer bent!

Voor u is er ook volop keus in
modieus schoeisel.

LEUKE BLOKHAKJES

VLOTTE MODELLEN

P.s. Haal eens zo'n lekker krenten- of rozijnen-
brood bij ons, wij zijn er van overtuigd:

In moderne voorjaarstinten die
goed combineren met uw
kleding.
Prijzen van f 17,90 tot ƒ 45,90 U KOMT ER OP TERUG!

VOOR MODESCHOEISEL

MET SPOED GEVRAAGD

voor onze nieuwe winkel, showroomWull inksSchoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist!

Dorpsstraat 4 — Vorden SCHOONMAAKT
voor l a 2 dagen per week

Gems - Vorden
afdeling winkel

Door aanschaf van een

GROTE KRAAN
kunnen wij uw graafwerk nog beter
verzorgen.

OOK VOOR DE BREEDSTE

EN HOOGSTE KUIL

Loonbedrijf B. SEESINK
Het Hoge 5 - Vorden

DEZE WEEK

RESTANTEN
Jongens- en meisjesjacks

VOOR HALVE PRIJZEN!

Lfrinvitw^

Gaat u trouwen ?
Wij verzorgen uw

Bruidsbouqet
in elke gewenste kleur en model!

Bloemenmagazijn DERKSEN
Zutphenseweg

WEEKEND AANBIEDING!

2 Theedoeken f 2.50
2 Keukendoeken f 2.75
Prima kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN
De Minister van Volksh'.5westkiig en Ruimtelijke
Ordening heeft de premieregeling woningverbete-
ring- en -splitsing gewijzigd in die zin, dat voor-
taan met het werk eerst mag worden begonnen
nadat de Hoofdingenieur-Directeur van de Volks-
huisvesting en de Bouwi^^rheid in de provincie
Gelderland hiertoe toestOTiming heeft verleend.
Wordt met het werk begonnen voordat evenbe-
doelde toestemming is ontvangen,, dan kan geen
aanspraak op premietoekenning worden gemaakt.
Deze wijziging geldt voor alle aanvragen, welke
na l maart j.l. bij de gemeente zijn of worden in-
gediend.

Vorden, 27 maart 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

Laatste Hutsavond
ZATERDAG 30 MAART

AANVANG HALF ACHT

Opgevoerd wordt het blijspel

t' Begon in 'n gracht
door het Vordens Toneel

Bal na

Toegangsprijzen:

Nutsleden alleen toneel ƒ 0,75 - Met bal ƒ 1,50
Niet-nutsleden alleen toneel ƒ 1,50 - Met bal ƒ 2,50

KOLLEKTIE
i-hüishouddüsters

reeds vanaf

RAADHUISSTR.. VOROEN

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Plastic

Bloemengieters
± l liter

78 et
LEUK MODEL

± 0 , 7 liter

104 et.

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Adverteren doet verkopen!

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

Henri van Dorsten Fvuillc.ton - No. 16

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Gloedc zou waarschijnlijk deze zaak aan Ingrid overlaten. Dus, -
moest men dan niet voorkomen dat Ingrid mee kon? Met een ruk
trok Martin aan het touw dat de verduisteringsrol vasthield. Het
laboratorium! Hij trok de overgordijnen dicht en vond op de tast
de weg naar de schakelaar van het licht. Hij stak er een schemer-
lamp bij aan. Ook het leeslampje aan het hoofdeinde van zijn bed
ontstak hij. Toen bedacht hij ineens dat hij geen sleutels meer had.
Gloede had alles voorzien. Hij voelde zich ellendiger dan ooit. Hij
moest voorkomen dat iemand het hem onmogelijk zou maken met
Lia onder te duiken. Automatisch tastte hij naar een zakdoek in
zijn uniform, die de geur heeft van een lotion, maar hij herinnerde
zich dat hij geen geprepareerde doek meer in voorraad had. Hij liep
naar het dessoir, schonk zich, tegen zijn gewoonte, een glas cognac
in. Er stonden glazen in verschillende groottes en vorm. Benevens
vier flessen crême-de-cacao, port en sherry. Gloede had nergens
nog krimp. Er werd geklopt. Vlug trok Martin zijn stropdas om-
hoog, streek zijn haren naar achteren en deed open. Zijn gezicht
dat meestal ernstig stond, verhelderde in een stralende lach: 'Aha!
Onze goede vriend, Morbleue. Heel blij je te zien, André. Kom
binnen!' Meteen ging het door Martin heen: 'déze is te vertrouwen.'
André, je komt eigenlijk als geroepen, weet je dat? André Morbleue
was een kleine gezette man, die zich desalniettemin opvallend vlug
en lenig bewoog. Hij stond bekend om zijn messcherpe maar trage
intellegentie: hij maakte zich niet druk, hij leek een levensgenieter,
die zich node liet verleiden tot andere akties dan eten, drinken of
'liefde'. Hoe kan ik weten dat ik als geroepen zou komen, - hoe zou

ik dat weten, een domme vraag, beste Martin.' Hij nam plaats in
een feauteuil, rolde zich met een hand een sigaret. Martin gooide
hem een doosje lucifers toe. Hij ving het tussen duim en wijsvinger,
sloeg een vlam en rookte. Toen schoof hij het doosje bedachtzaam
open, hield het aan zijn oor terwijl hij Martin in verstandhouding
aankeek. Martin schudde zijn hoofd. 'Geen nood vriend, je kunt
vrijuit spreken, ik heb grondig gezocht en ik geef toe, tot mijn ver-
bazing niets gevonden.' Toen Morbleue wist dat er geen mikrofoons
waren verborgen, zei hij, zware rookwolken uitblazend: 'Also,
schiessen Sie los, ohne Hehl.' Martin opende zijn opgekropt gemoed
en vertelde alles. Hij besloot: 'Wat ik nu nodig heb, is Apo Mor-
phine, C 17 H 17 NOz. Je kunt het vinden in het laboratorium, derde
vitrine, vierde lade van onderen, rechts, 't Moet er zijn, ik heb het
al eens gebruikt als expectorance. Maar ik heb geen sleutels, - maar
dat is voor jou geen probleem, beste vriend. Morbleue trok vragend
zijn wenkbrauwen op. Martin verduidelijkte: hij heeft ze me laten
inleveren.' Morbleue maakte een wegwerpend gebaar. Toen, met
duim en wijsvinger mikkend schoot hij zijn sigaret in de kolenkit:
'Hoeveel heb je nodig?' Martin rekende. Minstens 20 milligram,
zei hij. Morbleue stond op, rekte zich eens en vroeg: 'Hoeveel tijd
krijg ik daarvoor?' Och, zei Martin langzaam, een minuut of 20,
zou dat gaan? Morbleue knikte: 'Anders niet mijn vriend?'
Op deze vraag had Martin gewacht: 'Als jij nu eens zo menslievend
was mijn geliefde te waarschuwen?' 't Antwoord van Morbleue:
Waarom doe jij dat zelf niet? Daar staat een telefoon. 'Die toeval-
lig, nee, natuurlijk niet toevallig, maar toch wel degelijk uitge-
schakeld is.' En waarom ga je zelf niet naar haar toe. Of naar een
van haar vrienden? 'Ik heb mijn erewoord aan Gloede gegeven, dat
ik vanavond niets van dien aard zal ondernemen, begrijp je?' Ja,
ik begrijp het volkomen. Ondanks de Hollandse vader, toch een
echte duitser, hè? En soldaat, officier natuurlijk! Je bent nog niet
verder dan een houding van innerlijk verzet - en dan maar zien zo
deze oorlog uit te zingen, hè? Martin zweeg, triest. Morbleue schud-
de zijn hoofd. Met iets van medelijden in zijn blik verklaarde hij:
Ik kan het niet doen. Je moet weten dat wij allemaal instrukties
hebben gekregen. Elk half uur moet ik me melden op afdeling III F,
laten wij zeggen: de Periodiekenafdeling, tot één uur. Bovendien
wordt ik tussentijds nog eens gebeld. Op m'n kamer, ik ga er zo

meteen langs. Voordat ik naar het lab ga. Als ze bellen zeg ik later
dat ik even 'sanitair afwezig' was. Ik haal dan het spul voor je op
voor ik me weer meld bij de P.A.
Bij de deur keerde hij zich ineens om, liep naar het gordijn dat
zacht bewoog op de tocht: Zeg, dat raam staat nog open! Vlug
gleed hij achter het gordijn, trok de rol aan, liet hem zakken en
keerde terug tot Marin: dat is de kortste weg voor mij, ik kom zo
meteen ook langs die weg terug, ik zet het spul in de vensterbank,
't is maar dat je het weet. Wacht eens, voordat je het licht uit doet.
Zei je niet dat je bij van Ulzen een kaart vond, van deze meneer
Kubizek? Martin knikte. Morbleue vervolgde: Gloede kijkt door
iemands kleren heen, zei je. Dat is echt een 'Satz' van jou. Dat past
bij de heldenverering, hè? 'André', zei Martin verwijtend, 'wat ben
je vanavond weer hard voor mij. Heb ik het niet slecht genoeg, in
deze netelige positie, waarin ik verkeer?' Morbleue lachte. Toen
vroeg hij: Had jij Fraulein Ingrid deze kaart laten zien? Denk eens
goed na. Voor mijn gevoel klopt er iets niet. Gloede mag dan hyp-
nose kunnen toepassen, hij is bij mijn weten geen helderziende.
Martin vroeg langzaam: 'waar wil je naar toe, vriend Morbleue?
Dit gepraat helpt ons niets meer. Schiet maar eens op, straks komt
Gloede terug, voordat ik dat goedje heb, dat iemand, om zo te
zeggen, zeeziek kan maken. Morbleue haalde zijn schouders op,
maakte een onverschillig handgebaar: best ik ga. Maar ik raad je:
vraag je geliefde maar eens of zij een kaart van Kubizek heeft ge-
had. Misschien heeft ons 'Friiulein' er de hand in gehad, wie weet.
Nog één punt mijn jongen. Weet je, wat ik ook niet begrijp? 'Nou,
zeg 't eens, groot en geweldig brein dat je bent'. 'Dit, dat Gloede
jou er niet van verdenkt, je verloofde telkens te hebben getipt, zo-
dra er weer een huiszoeking begon, om het kind. Het is toch on-
voorstelbaar zo'n veine deze lui hebben gehad. Zoals Gloede zei:
we hebben zelfs in het zgn. Nordpolspiel in '41--'42 iedere speld
gevonden, Giskes /'n afdeling althans, 'en een kind is toch geen
speld, mein Hauptmann', deed hij Gloede na.

(wordt vervolgd)



Voor uw

gazonmaaimachines
HENK VAN ARK
Telefoon 1554 - Vorden

TERLENKA
Heren-regenjassen

NIEUWSTE MODELLEN

MODERNE KLEUREN

reeds vanaf f 59-

RAADHUISSTR.. VORDEN

Vordense Winkeliersvereniging

Kontaktavond
Dinsdag 2 april a.s. in hotel
'de Konijnenbult'..

VOORJ AARS AANBIEDINGEN

Kinder-pullovers
Vesten
Shirts
Tuin-pantalons
Sweaters
Blouses

Ruime sortering - Prima kwaliteit

Kom eens kijken bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VOORJAAR-TIJD ?
AUTO-TIJD !

SEVÏCA-TIJD ! ! !

Vraag vrijblijvend die inruilprijs van uw auto en
een proefrit met Simca !

AUTOMOBIELBEDRIJP

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

LEUK VOOR DE KINDEREN!

PUSTEFIX
bellenblazen

Natuurlijk

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

15O
198

500 GRAM

500 GRAM 198
500 GRAM

Vrijdag

en zaterdag

500 gram

fijne rookworst

15O

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade 500 GRAM

500 GRAM

200 GRAM

Fricandeau v.d. ham
Varkensvlees
Boterhamworst
Kalfspaté
Margarine
Heerlijke koffie
Zuurkool

500 GRAM 375

200 GRAM

3 PAK

250 GRAM

500 GRAM

6O
98
84

135
25

Heerlijke Unikaas

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter nfltt bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij^Rilvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

| Uitgerekend! |
27 maart - 3 april 1968

VIVO Jam
4 smaken, per pot van I^IOvoor

GRATIS 10 WAPENZEGELS

> Appelmoes
106 j

per literblik

> Soepballen
5

59 f
2 blik

> Vruchtenlimonade A O J
§ JOY, 2 flessen van 14O

Nylons
ZONDER NAAD, per paar

GRATIS 10 WAPENZEGELS

> VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELUK SPAREN! O

HET IS ER WEER !

FLAMIN60-behang
FANTASTJSCH
% Lage prijzen

• Allemaal voorgeverfd
dus geen v

• Plaktafel e
in bruikleen

Te koop
2 toom zware afgewende
biggen
L. H. Visschers
Galgengoor C 111

A.s. vrijdag en zaterdag
5 slagroomgebakjes
mooi gesorteerd
voor ƒ 2,40

BAKKER SCHURINK
Telefoon 1384

DROGISTERU

«H

Gratis afra:

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

biggen 8 stuks
G. J. Mennink
'de Koppel' - Vorden

VOORAL UW

Wist u dat.

Onze bezorgdienst wekeljjks op vaste
dagen een rondgang door het dorp
maakt?

Wij ook gaarne uw boodschappen
(boven ƒ 15,-) in dit service-apparaat
opnemen, om u van het sjouwen niet
een zware tas te bevrijden?

VIVO zelfbediening
A. MEMELINK
Dorpsstraat 16 — Telefoon 1350

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Waarom ?
WORDEN DIE 'OROFJES' VAN
SCHURINK ZOVEEL GEVRAAGD!

Omdat:

• Ze zijn lekker

• Licht verteerbaar

• Van de volle tarwekorrel gebakken

DUS EEN GEZONDE BOTERHAM!

comfortabel
en charmant:

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

Telefoon 1384 H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden


