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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 18 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen bevestiging ds. J. C. Krajen-
brink
14.30 uur intrede ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen, H. Avondmaal en dank.
zegging
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen H. Avondmaal
en dankzegging

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

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.31 —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 gemeentehuls 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: Urby, zoon van A. G. Duin en H. L. Bakx;
Arnoldus Antonius Maria, zoon van A. H. A.
Bleumink en H. J. A. Mentink; Karin Jenneken
Marie, dochter van J. G. A. Reintjes en J. H. Wil-
genhof.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Johanna Kwekkeboom, 86 jaar, weduwe van
L. Bijkerk.

Over enkele dagen zal in Hengelo Gld, op het overbe-
kende motorcircuit 't Zand, de jaarlijkse motorcross
van de Hengclose auto- en motorolub Hamove gehouden
worden onder auspiciën van de KNMV.
Heeft Hamove elk jaar nog een goed programma weten
voor te schotelen voor de duizenden bezoekers die steeds
weer naar 't Zand komen, dit jaar ziet het er naar uit
det deze cross de mooiste nationale cross van 1969 gaat
worden. Immers, waar in Nederland is er dit jaar op
één dag zo'n programma te zien: internationalen en
senioren 500 cc (kampioenscross), internationalen en
senioren 250 cc en niet te vergeten de internationale en
senioren zijspannen.
Dit programma waarborgt de bezoekers crosses van
hoog gehalte en steekt ver uit boven alle andere cros-
ses in deze kontreien. De organisatoren van Hamove
zijn druk doende het circuit in orde te maken en als
bijzonderheid mag zeker het startveld wel genoemd
worden. Hier wordt een dermate uitbreiding en verbe-
tering aangebracht, waardoor het mogelijk wordt dat
zich duizenden bezoekers rond het startveld kunnen
„nestelen" en zij het grootste gedeelte van de strijd
daar kunnen volgen. Er wordt voor de omroeper een
speciale hoogzit gebouwd van waaruit deze het
grootste gedeelte van het circuit kan overzien.
Dat heel Hengelo in de ban is voor deze motorcross van
zondag 13 april a.s. blijkt wel uit de vele adspirant-
coureurs die nu al dagenlang elk cross-circuitje benut-
ten om zich uit te leven met oude fietsen en brommer-
tjes die Hengelo's jeugd _ hoe dan ook _ weet te bemach-
tigen, echter wel op toelaatbare wijze.

„Ons Genoegen"
De vogelver. „Ons Genoegen" is voornemens om
op vrijdagavond 11 april een klaverjaswedstrijd te hou-
den in café „De Zon". Het ligt in de bedoeling dat met
vaste maat wordt gespeeld. .>

Samengestelde wedstrijden 'De Graafschap'
trokken veel deelnemers

De landelijke rijvereniging „De Graafschap" organiseer-
de op 2e Paasdag in het kader van hot 35-jarig bestaan
samengestelde wedstrijden waaraan door 66 personen
werd deelengomen.

Het bestuur had voor dit ruiterevenemenit geen betere
dag kunnen uitzoeken, want het was voor de bezoekers
de moeite waard om ruiter en paard in de natuur bij
deze fraaie weersomstandigheden te kunnen gadeslaan.
De deelnemers waren afkomstig uit o.a. Zutphen, Laren,
Lochem, Geesteren, Barchem, Ruurlo etc. De organise-
rende vereniging zelf nam met 6 man aan deze wedstrij-
den deel. De dressuurproeven werden 's morgens ge-
houden. Hiervoor had men de beschikking over het ge-
meenterrein in het plan Zuid waar de bezoekers een,
goed overzicht hadden de gebeurtenissen te kunnen ga-
deslaan. De cross-country (samengest. wedstrijden
bestaande uit dressuur, cross-country en springen) werd
gehouden op het landgoed De Kiefskamp, waarna het
laatste onderdeel, hot springen, weer op het gemeente-
terrein plaatsvond.
Tijdens de feestavond die in café Schoenaker werd ge-
houden, reikte de voorzitter van „De Graafschap" de
heer D. Pardijs, de prijzen uit.

Bij de zware samengestelde wedstrijden werd B. Wa-
genvoort met Enuza van De Graafschap-Vorden win-
naar. Verdere uitslagen: 2. G. J. Klein Brinke met
Wrangless, Ruurlo; 3. D. Pardijs met Burita, Zutphen;
4. J. Wolters niet Puck, Zieuwent/Harreveld; 5. J. Klein
Braskamp met Rozetta, Geesteren; 6. T. van Meerveld
met Albert, Voorthuizen; 7. W. Krabbenborg met Cora
Zieuwent/Harreveld; 8. W. Begieneman met Sammy,
Zutphen; 9. G. J. Griemelink met Violetta, Geesteren;
10. H. Dggink met Zorro, Keyenborg; 11. H. Krabben-
borg met Rudolf, Zieuwent/Harreveld; 12. G. Boeyink
met Piet, Barchem; 13. G. Harkink niet Cieroodhaar,
Barchem; 14. F. Krabbenborg met Belia, Zieuwent/Har-
reveld; 15. J. Smits met A Charlotte, Apeldoorn; 16.
H. Lichtenberg met Gravin, Geesteren; 17. Mejuffrouw
D. Eggink met Puck, Vorden; 18. en 19. H. Nijhof met
Desiree, Geesteren en B. Buys met Furie, Apeldoorn.
De overige ruiters plaatsten zich niet.

In deze klasse was de uitslag van de zware cross als
volgt: 1. B. Wagenvoort, Voj^n; 2. G. J. Klein Brinke,
Ruurlo; 3. D. Pardijs, Zuipl^^De uitslag bij het sprin-
gen was: 1. Mejuffrouw Caljouw, Apeldoorn; 2. B. Wa-
genvoort, Vorden.

Bij de lichte samengestelde wedstrijden plaatsten zich
11 ruiters. Winnares werd mejuffrouw L. Oudheusden
met Whisky van de Bergri^^s uit Barchem. De ver-
dere uitslag was: 2. B. Wu^Sink met Zirona, Vorden;
3. F. J. Karreman met Drauf, Apeldoorn; 4. H. Wullink

met Johnoiy, Keyenborg; 5. A. Bretveld met Galinda,
Ruurlo; 6. H. Nijenhuis met Pieter, Zieuwent/Harreveld;
7. J. Nijkamp met Lady Madonna, Laren; 8. Mejuffrouw
J. Nijhof met Victor, Ruurlo; 9. J. Spekschoor met El-
vina, Zieuwenit/Harreveld; 10. J. Hekkelman met Ede-
lien, Laren; 11. T. Weenink met Engelien, Zieuwent/
Harreveld.

De lichte cross werd gewonnen door F. J. Karreman
met Drauf van de Apeldoornse Ruiterclub; 2. H. Wullink
met Johnny van de Bosruiters uit Keyenborg; 3. B.
Wunderink met Zirona van de rijvereniging De Graaf-
schap Vorden.

De uitslagen van de dressuur per ring waren als volgt:
Ring I: 1. W. Krabbenborg met Cora, Zieuwent/Harre-
veld; 2. G. J. Klein Brinke met Wrangless, Ruurlo.
Ring II: 1. A. Kieben van de Sint Steffenrijders uit
Laren; 2. D. Pardijs met Burita, Zutphen.
Ring III: 1. B. Wunderink met Zirona, Vorden; 2. J.
Wolters met Puck, Zieuwent/Harreveld.

Ring IV: 1. T. van Meerveld met Albert, Voorthuizen,;
2. H. Eggink met Zorro van de Bosruiters, Keyenborg.
Ring V: 1. J. Klein Braskamp van de Hamelandse Rui-
ters, Geesteren met Rozetta; 2. Mejuffrouw L. Oud-
heusden met Whisky van de Bergruiters, Barchem.

De wisselprijs voor de beste Vordense ruiter in de zware
klasse viel aan de heer B. Wagenvoort ten deel. Idem
voor de beste Vordense ruiter in de lichte klasse aan
de heer B. Wunderink. De damestrofee werd gewonnen
door mejuffrouw L. van Oudheusden, Barchem.
De mem. wisselprijs „G. H. Weustenenk" voor het be-
stuurslid van de Ring Berkelstreek die als hoogste
werd geklasseerd werd gewonnen door B. Wagen-
voort, Vorden.

De heer J. M. RuiterkanTp uit Almen was deze dag
wedstrijdaaviseur. Juryleden voor de dressuur waren:
Mejuffrouw B. Valkeman, Eefde; de heer H. ter Aerdt,
Eibergen, de heer Hoogland, Zeddam, de heer J. Hui-
tink, Gaanderen en H. J. Reurink, Geesteren. Jurylid
springen: G. Esselink, L^Bk. Parcoursbouwers B. Wa-
genvoort, Vorden i(spring^rrein) en W. Wagenvoort,
Vorden (crossterrein).

Schooldamtoernooi DCV
Traditiegetrouw organiseert de Vordense damclub DCV
in de Paasvakantie weer een schooldamtoernooi, dat
ditmaal zal plaatsvinden in café Eskes op zaterdag-
morgen 12 april. De volgende scholen zullen aan het
toernooi deelnemen: Prinses Julianaschool Wildenborch;
R.K. school Kranenburg; o.l. school Linde; o.l. school
dorp en Bijz. lagere school aan Het Hoge.
Op verschillende scholen zijn de jongelui reeds aan het
oefenen geslagen, want men wil nu eenmaal niet onge-
traind aan de start verschijnen. Door de scholen wordt
zowel met jongens- als meisjesteams deelgenomen.

Buurtvereniging Delden
De jaarvergadering van de buurtvereniging Delden was
slechts matig bezocht in café „'t Zwaantje" wat de
voorzitter, de heer M. H. Gotink, zeer betreurde. Spre-
ker wees er op dat het doel toch is van de vereniging
om gezamenlijk verschillende buurtschapsbelangen te
bespreken wat op zijn beurt weer een algemeen belang
is.
Uit de jaarverslagen bleek dat in het afgelopen jaar
weer diverse aktiviteiten waren ontplooid. De penning-
meester kon niet anders dan een nadelig saldo medede-
len.

Besloten werd bij de eerste feestavond (toneelavond)
voor schoolg. kinderen de helft v. d. toegangs-
prijs te laten betalen. Het buurtfeest zal dit jaar op 4 en,
5 juli a.s. worden gehouden. Getracht zal worden om op
4 juli de avond te vullen door toneel van Jong Gelre
terwijl de tweede dag de traditionele volksspelen zullen
worden georganiseerd en zoals gewoonlijk alles weer op
het bedrijf van de gebroeders Gotink.
Behoudens goedkeuring van B & W zal op 12 april
en 17 mei a.s. een oriënteringsrit voor auto's en motoren
in elkaar worden gezet mede voor bromfietsen en fiet-
sen. Hiervoor zal voor de leden een wisselbeker be-
schikbaar worden gesteld. Tevens zal getracht worden
een uitstapje te organiseren.

Wehme-nieuws
Donderdag 27 maart jl. was voor de bewoners van de
Wehme 'n avond van bijzondere betekenis, voor
de eerste maal in de geschiedenis van ons huis werd
deze avond geheel verzorgd door het personeel.
Wij werden enkele uren verrast met een bont program-
ma wat zeer in de smaak viel. Met het instuderen van
de diverse nummers zijn veel vrije uurtjes gemoeid ge-
weest, maar het resultaat mocht gezien worden. Ook de
muziek was bij de pianist in goede handen.
De dames hebben nu laten zien, dat zij naast hun dage-
lijkse werkzaamheden nog meer in hun mars hebben.
Uit het dankwoord van mejuffrouw Reusink, vergezeld
van een kleine attentie, viel te beluisteren op een her-
haling te mogen rekenen. Het gehele aanwezige be-
stuur gaf blijk van haar waardering door het aanbieden
van een ruikertje.

„De Graafschaprijders"
De Vordense auto. en motorclub „De Graafschaprijders"
organiseerde 2e Paasdag een oriënteringsrit waaraan
door 70 personen werd deelgenomen. Start en finish
van deze rit waren bij café Schoenaker. De heren Klein
Brinke en Wolsheimer hadden een parcours uitgezet dat
de deelnemers geheel door de omgeving van Vorden
voerde.
Na afloop reikte de heer H. Klein Brinke de prijzen uit.
De uitslagen waren:

Bromfietsen (A-klasse): 1. G. J. Faber, Zutphen; 2. G.
J. Brandenbarg, Vorden.
Bromfietsen (B-klasse): 1. G. Verstege, Hengelo Gld;
2. H. Lijftogt, Vorden,; 3. B. Regelink, Vorden.
Auto's en motoren (A-klasse): 1. D. J. Dennboom, De-
venter; 2. D. J. Tuitert, Harfsen; 3. R. J. Koerselman,
Vorden; 4. J. Hissink, Ruurlo; 5. G. H. Hilferink, Ruur-
lo; 6. W. H. Rouwenhorst, Zutphen; 7. A. J. Schutte,
Barchem; 8. L. W. van 't Hul, Zutphen; 9. W. F.
Klaassen, Dieren.

ledem (B-klasse) eigen leden: 1. E. Wijers, Doetinchem;
2. J. Pardijs, Vorden; 3. J. Norde, Vorden; 4. B. A. van
Bruggen, Vorden.
Idem (B-klasse) niet-leden: 1. H. Zieverink, Vorden; 2.
R. Hartendorp, Doetinchem.

Stier aangekocht
Op het bedrijf van de heer B. Lebbink werden de leden
van de stierenvereniging Delden in de gelegenheid ge-
steld om de nieuw aangekochte stier te bezichtigen.
De nieuwe stier Jan (geboren 19 januari 1968) werd
betrokken van de heer H. Lutke-Willink uit de Heurne
gemeente Borculo. Alle leden waren hierover hoogst
voldaan. De stier zal worden gestationeerd op het be-
drijf van de heer H. Scheffer.
Stier Jan is in het NRS ingeschreven met B. Door de
GOS zal de oude stier Rob in kommissie worden ver-
kocht. Deze stier werd wegens familieteelt van de hand
gedaan.

Eierzoekwedstrijd
De buurtvereniging Kranenburgs Belang organiseerde
op Ie Paasdag haar traditionele eierzoekwedstrijd voor
de jeugd, waarvoor dit jaar een uitzonderlijk grote be-
langstelling bestond. Er waren 92 kinderen die zich
hadden opgegeven die deze middag ander ideale weers-
omstandigheden de her en der verstopte eieren mochten
opzoeken.
Door de kommissieleden waren voor elke groep 25 eie-
ren verstopt. De groep van 8-12 jaar slaagde er ditmaal
in om binnen een uur bijna alle eieren te vinden. De
kleinsten die even genummerde eieren zochten, hadden
er wat meer moeite mee, maar tegen half vier kon men
ook hier de balans opmaken en ging het gezamenlijk
naar zaal Schoenaker.
Bij de kleinsten presteerde Rudie Sloot het om drie

eieren te vinden waarmee hij de hoofdprijs had ge-
wonnen. Ronnie Cuppers, Lidwien Bos en Freddie Bos
kwamen in aanmerking voor de tweede prijs omdat zij
2 eieren hadden gevonden. De derde prijs was voor
Paul Ossewijn, Marcel Bos, Annelies Heuvelink, André
Heuvelink, Herman Besselink, Han Wesselink, Peter
Hummelink, Herbert Rutgers, Angela Cuppers en Ber-
tie Sloot (l ei).

In de leeftijdsgroep van 8-12 jaar won Willy Heuvelink
de hoofdprijs (3 eieren), de tweede prijs was voor Ag-
nes Heuvelink, Huub Bos, Bennie Lebbink en Guus Hum-
melink. Derde prijs, Stef Zents, Frans Lebbink, Bert
Wundeirnk, Minie Wunderink, Eric Ossewijn, Desire
Bos, Hedwig Bos, Robbie Heuvelink, Frans Bekken, Wil-
ma Dimmendaal, Ans Waarle, Joke Wopereis en Rinie
Schotman.
De heer A. Mpmbarg reikte als voorzitter met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. Ook de kinderen die niet
wat gewonnen hadden, kregen een traktatie.

AGENDA

Elke vrydagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

10 april Herv. Vrouwengroep Wildenborch
12 april Oriënteringsrit buurtver. Delden
12 april Oriënteringsrit buurtver. Delden
15 april Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-

wenbond in zaal Eskes
15 april Trekking loterij v.v. Vorden

in de kantine
16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
16 april Herv. Vrouwengroep Linde
17 april Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
17 april Ledenvergadering buurtvereniging

Julianalaan in hotel Bloemendaal
17 april Herv. vrouwengroep dorp
18 april Jaarvergadering Ned. Bond van

Saatspeneionering
18 april Sport en spelavond Jong Gelre in

„'t Wapen van Vorden"
18 april Dropping buurtvereniging Julianal.
19 april Bal voor gehuwden in zaal Eykel.

kamp, Medler
20 april Gezamenlijke zangdienst Herv. kerk
21 april Ringvergadering Herv. Vrouwengr.
l mei Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub

10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker

17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
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

ZONDAGVOETBAL

Verdiende zege van Vorden I
Het heeft Vorden niet veel moeite gekost om het be-
zoekende Vios uit Beltrum naar een kansloze 4--O ne-
derlaag te spelen. Het was bij de thuisclub goed merk-
baar dat Nijenhuis weer van de partij was, hij scoorde
nl. twee doelpunten.

Het begin was goed voor Vorden. Nadat linksbuiten
Jansen al eens vrij voor het doel van Pierik was ver-
schenen, echter zonder sukses, was het na vijf minuten
wel raak toen Jansen een dieptepass oppikte om vervol-
gens de uitlopende Pierik met een prachtige boogbal te
verschalken l—0. Later knalde Klein Zessink, die
deze wedstrijd op het middenveld veel werk verzette,
juist naast. Bij de bezoekers moest het gevaar veelal
komen van de snelle linksbuiten Ter Woerd. Door te
individ. spel liepen zijn akties echter vaak op niets
uit. Eenmaal hadden de Vordenaren geluk toen Hen-
driksen de Vios-midvoor binnen het strafschopgebied ten
val bracht, hetgeen de scheidsrechter ontging.

Met een fraai schot in de rechterbovenhoek bezorgde
Klein Zessink zijn ploeg halverwege de eerste helft een
2—O voorsprong. Een kopbal van Nijenhuis uit een voor.
zet van Jansen werd bekwaam door doelman Pierik ge-
plukt, terwijl hij vlak voor rust Jansen nog eens het
scoren belette.

De tweede helft begon met een Vorden-offensief, dat
echter vooreerst geen doelpunten opleverde. Omstreeks
de tiende minuut was het wel raak, toen Nijenhuis een
goede pass van Klein Zessink met een droge knal af-
rondde 3—0. Vorden bood VIOS hierna alle
gelegenheid de score een gunstiger aanzien te geven.
Verder dan vele schoten hoog over of naast kwamen
de bezoekers echter niet. De tegenstoten van Vorden
waren daarentegen veel gevaarlijker. Zo ook na een half
uur spelen toen Nijenhuis een voorzet van Jurriens, die
ook deze wedstrijd weer te verliefd op de bal was, ge-
makkelijk in het doel kon lopen 4—O. De resterende mi-
nuten genoten zowel spelers als publiek van het mooie
weer.



Ibers ENORME
JUBILEUM

SUPERMARKT AANBIEDINGEN

Heerlijk voor bami of nasi

RUNDERLAPPEN 500 gram 288

MALSE RIBLAPPEN 500 gram 398

VARKENSFILET 500 gram 448

ONS BEKENDE SOEPPAKKET
wegens enorm sukses nu 218

CASSELERRIB 100 gram 109

LEVER 100 gram 79

ZURE ZULT 150 gram 45

BLOEDWORST 150 gram 45

Discomatic tonnetje ZEEPPOEDER
van 725 nu

Haust VRUCHTENBODEMS
pak 6 stuks

BRUINE BONEN
gaar in de pot

Smarius
REUZE ONTBIJTKOEK nu

Jonker Fris
FRAMBOZEN BESSENJAM pot

GOED MERK - GOEDKOOP

2 literblikken
ERWTEN-WORTELEN nu 109

LIMONADESIROOP per fles 89

ZOUTE DROP 13 rolletjes voor 89

Lonka PRALINE NOISETTE
zak van 98 voor 89

DRUIVENSAP wit of rood per Hes nu 99

Anton Hunink GEHAKTBALLEN
blik 4 stuks 129

PASTA CHOCA melk
500 gram van 147 voor 137

Duyvis SLAOLIE fles van 177 voor 157

Rollen PER M l NTA DRUPS
5 HALEN 4 BETALEN
DOPERWTEN fijn blik 89
Zwan LEVERPASTEI 3 blikjes 98
APPELMOES 2 driekwart literpotten 149

HARING IN TOMATENSAUS
ovaal blik 89

89
89

79

99

Deze week jubileum-cheque
no. 4, S en B

Tegen inlevering van cheque no. 4

500 gram FIJNE VERSE WORST
75 CENT REDUKTIE

Tegen inlevering van cheque no. 5

2 kg GOLDEN DELICIOUS
normaal 196 nu

Tegen inlevering van cheque no. 6

2 PAK ROODMERK KOFFIE
normaal 318 op uw cheque

zorg dat u er geld van maakt

121

Ruyter FRUITHAGEL
pak 400 gram van 97 voor 69

Vitella INSTANTPUDDING
3 HALEN 2 BETALEN

SAURIES in olie
verrassend lekkere vis

ANANAS Hawaiian

«r

blikje

plat blik

99

99

Abriko
gebakjes

en*
JONGE RAAPSTELEN

SPINAZIE

HANDSINAASAPPELEN

KOMKOMMER

STOOFPEREN

kg 65

heel kg 85

2 kg 169

per stuk 55

2 kg 98

*

l PAK VERKADE

3 rollen

MARIE

Supreme
koekjes

BIJ MINIMAAL 15,
BOODSCHAPPEN

f

Alles onder l wat een gemak



Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Jenneken Marie
(KARIN)

J. G. A. Reintjes
J. H. Reintjes-

Wilgenhof
Hans

Vorden, 5 april 1969
Het Wiemelink 47

Te koop: 4 clubjes met bij-
passende kloostertafel.
Almenseweg 5

UIT SLIJTERIJ
GROLSCH BIER
PUL 57 CENT
i/2 FLESJE 42 CENT

Café LETTINK
Almeniseweg 35

Gevraagd: Meisje voor hal-
ve of hele dagen, meerdere
hulp aanwezig.
Mevr. de Vries, Ruurlose-
weg 13, Vorden

Gevraagd: Werkster l dag
per week. Café 't Zwaantje
Hengeloseweg

Te koop: Jonge konynen.
Harmsen 't Schimmel

Te koop: Prima dames-
sportrijwiel en Batavus
bromfiets. Prins Bernhard-
weg 8

Te koop: Solex bromfiets.
H. Mombarg, E 16, Linde
Vorden

NU OOK GOEDKOPER
DRANKEN

JONGE GENEVER
COGNAC VIEUX
ENZ. ENZ.
alles uit slijterij

Café LETTINK
Almenseweg 35

Te koop: Nuchter roodbont
vaarskalf bij W. M. Was-
sink bij den Bramel

Te koop: Biggen. Oortgie-
sen, Medler D 157

TÏENERKASTEN
normale prijs ƒ 54,—
t/m 12 april slechts
ƒ 49,85

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

DEGALUX
aluminium jaloeziën

5 jaar garantie
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het chem. reinigen van
OVERGORDIJNEN, DE-
KENS EN TAFELKLE-
DEN.
Tevens uw adres voor ver-
ven, onz. stoppen en over-
hemdenreparatie.
Laren.: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

PLASTIC GOLFPLATEN
65 x 122
65 x 153
65 X 183
65 x 214
65; x 244
65 x 274
vele kleuren

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

BEHANG GRASWEEFSELS

meer dan 100 soorten l rollen 90 cm breed
tegelvorm 45 x 45; 30 x 30 cm

Enorme sortering

Ruime parkeergelegenheid

Billijke prijzen

VINYLBEHANG
GEMAKKELIJK TE VERWERKEN

FRAAIE DESSINS; 70 BREED

SUWIDE
EIKEN - TEAK - NOTEN

Schildersbedrijf UITERWEERD
RUURLOSEWEG 35 . TELEFOON 1523

Inp'aats van kaarten

Zondag 20 april 1969 zijn onze lieve ouders
K«:
1 K, V A N DKIi HEIDE
>
> en
1 M. VAN DER HEIDE -VAN
j

25 jaar getrouwd.> i
>

>
>
* Vorden, april 1969
> M,argrietlaan 2
>
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D E IS PLOEG

Harmien en Gerrit
Sjoerd
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Receptie op zaterdagmiddag 19 april van 4 3
uur tot half zes in „'t Wapen van Vorden"
(zaal Smit), Dorpsstraat

>
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Vorden. it
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Heden overleed in het Verenigd Ziekenhuis te
Zutphen, na een geduldig gedragen lijden, zacht
en kalm, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en
oma

GEERTRUIDA WILLEMINA HISSINK
echtgenote van D. J. Ruesink

in de ouderdom van bijna 66 jaar.

Dat zij rust in vrede is ons tot troost.

D. J. Ruesink
H. J. Broekman-Ruesink
H. Broekman
Jolanda en Jeroen
D. J. Ruesink

Vorden, 3 april 1969
Almenseweg 12

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 8 april
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

MEUBELEN KOPEN IS EEN
ZAAK VAN VERTROUWEN

KOOPT ZE DAAROM BIJ UW
MEUBELVOORRAADHOUDER.

Geen toonzaaltoeslag en onkosten
dus . . .

stukken voordeliger

VOOR MEER KEUS EN ...
VOORDELIGE PRIJZEN

UW WOONVISIEZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

CEMENT
speciale aanbieding

l t/m 20 zakken ƒ 3,95 p. z.
21 t/m 60 zakken ƒ 3,90 p. z.
61 t/m 100 zakken ƒ 3,85 p. z.

Bovenstaande prijzen zijn alleen van toe-
passing indien afgehaald en betaling a kon-
tant.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

VORDENSE BAD-
EN" /WEMINRICHTING

„In de Dennen"

HET BAD IS VANAF HEDEN

GEOPEND

VERWARMD BAD.

Openingstijden <'n prij/rn Jils voor-
heen

Het bestuur.

adidas
t cio j*^ banden

voetbalschoen
der kampioenen |pfgedep

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Vorden . Telefoon 05752-1272
Zutphenseweg 15 a

Tot f 350,-
voordeel!

ERRES
WASVOLAUTOMATEN

tijdelijk tot ƒ 350,- voodeel
ERRES WASVOLAUTOMAAT
AVV 43 ƒ 1149,— nu voor

f 799,-
ERRES WASVOLAUTOMAAT
A W 44 ƒ 1029,— nu voor

ƒ 699,-

WIJ VERTELLEN U ER ALLES VAN

IN ONZE SHOWROOM BOVEN DE WINKEL
STAAT HET HELE ERRES WASAUTOMATEN.
PROGRAMMA VOOR U KLAAR.

^L w

liGENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Nutsgebouw
VORDEN

A.S. ZATERDAG 12 APRIL

DANSEN
Muziek:
„FLYING COMETS"

Aanvang 7.30 uur

Bond van Staatspensionering
AFDELING VORDEN

JAARVERGADERING
op vrijdag- 18 april in café „De Zon".

Aanvang 8 uur.

AGENDA:

Opening.

Notulen.

Ingekomen stukken en mededelingen over de te
houden landdag te Apeldoorn.

Jaarverslag sekretaris.

Jaarverslag penningmeester.

Verslag kaskommissie.

Bestuursverkiezing: aftredend J. W. Harwig; H.
J. Kip; G. Stapper en H. Kappert. Alleen H. Kap-
pert niet herkiesbaar.

Rondvraag.

Sluiting.

Namens het bestuur,
J. W. Harwig, voorz.

ZAAL LANGELER
HENGELO G

A.S. ZONDAG 13 APRIL

DANSEN
Orkest:
„THE WANDERES"

1 litersfles koffiemelk van 171 et voor 139 et

l FLES SEVILLA JUS D'ORANGE 88 CENT

3 PAKKEN RIGA MARGARINE van 120 et voor 108 CENT

1 ZAK VANILLESTAAFJES 55 CENT

2 blikken soepballen van 126 et voor 98 et

2 ZAKJES VRUCHTEN- OF ANIJSHAGEL 85 CENT

l ROL SPAR MARIA BISCUITS van 77 et voor 69 CENT

200 GRAM RUMBONEN 89 CENT

500 GRAM JONGE KAAS slechts .. .175 CENT

250 gram boterhamworst 69 et

Tegen inlevering van deze bon:
l zomerrookworst voor 25 cent

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

vita
UTD-KALVERKORREL

een kombinatie met
bijzondere resultaten:
krachtige groei, sterk beenwerk
en een goede pensontwikkeling
van Uw kalveren. Zo goedkoop nóg beter opic!»"°
mogelijk! Dat worden straks ^„ eenvou<Hger

krachtige, goed gebouwde IcvfoRS
koeien, met lange levensduur * SlffiVC ~"
en een hoge melkproduktie. • " \\ daags voer

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

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 06752-1256

Zoekt u voor uw geld «en
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken & ƒ 1000,—.

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

GEVRAAGD:

VERKOOPSTER
goede salarisregeling

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Zondag 13 april a.s. Kampioens-motorcross Hengelo Gld
Circuit 't Zand. Aanvang 13.30 uur. Organisatie Hamove

KNMV-KAMPIOENSCHAP 500 cc; 250 cc senioren en internat.; 500 cc senioren internat.; zijspannen senioren en internationalen

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

OVERHEMDEN.
BEPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-z«lf Centrum
Harmsen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
•nea.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
relrsfoon 2264

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

FOTO ZEYLEMLAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

vl Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

AUTOBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg 95
Vorden
Tel. 05752-1256

SCHOORSTEENPLATEN
105 x 120 cm
enorme keuze

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdag» van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

Voor
GORDIJNRAIL
(metaal en plastic)

naar
Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Staat u
op het punt

UW INTERIEUR TE WIJZIGEN?

EEN BELANGRIJK MEUBELSTUK
TE KOPEN?

U WILT ANDERE GORDIJNEN OF
EINDELIJK DIE VLOERBEDEK-
KING VERVANGEN?

VOOR U W

Aarzelt u dan niet en stapt vrijblijvend binnen
bij uw woonvisiezaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

IN EEN OOEDVERZORODE TUIN

VOORJAARSAANBIEDING

Bloembak
80 x 16 x 12 cm géén ƒ 5,70 maar

ƒ3,70

Gazonhark
verenstaal met steel géén ƒ 6,55 maar

ƒ3,95
Uit een uitgebreide sortering tuinge-
reedschap van

Wolf en Hendrik Jan
kunt u uw keus maken.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

Maar met Total rijdt u
• i i i ••toch net zuini

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voor al uw

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

TONEELVERENIGING

T.A.O. Wil DENBORCH

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april zal
de toneelvereniging T.A.O. uit de
Wildenborch het eerste deel van de
zeer spannende Marjatta Trilogie op-
voeren getiteld

BINODIGDHtDiN

„MARJATTA"
geschreven door Arrie van Lugt

AANVANG 7.30 UUR IN DE KAPEL
TE WILDENBORCH

V O R D E N

Voetbalvereniging Vorden

15 april trekking laten
v.v. Vorden

's avonds 8.00 uur in de kantine op
het sportveld

Een houten wand?
Die kunt
uzelf maken!
Bruynzeel - ook specialist in
betimmering - levert dat warme,
karakteristieke natuurprodukt
dat aan elk interieur een
voornaam cachet en een
intieme beslotenheid geeft.
Bruynzeel profielstroken zijn
verkrijgbaar in verschillende
houtsoorten: parana pine,
grenen, oregon pine, basralocus
en red cedar.
Ruime keus in houtsoorten en
profielen!

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen) - Schoolstraat - Vorden

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst

500 gram 2,90

500 gram 2,75

Voor de boterham

Rolpens 150 gram 0,93
Boerennietworst 150 gram 0,90
Pekel vlees 150 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

B. G. VlogmanHOEFIJZER

irv NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgeh. 53 et per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

VLOERBEDEKKING:
VINYL OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per m-

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Voor goede
rywielraparatie naar:

RIJWIELBEDR1JF
TRAGTER

HARDBOARD EN
ZACHTBOARD

uit voorraad lever-
baar
122 x 183
122 x 213
122 x 244
122 x 274
122 x 305
122 x 335
122 x 365
122 x 296
122 x 427

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

NU VOOR ƒ 15,95
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

MENSEN MET STIJL

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
eis met klem het merk LUXAFLEX

WONINGINRICHTING

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

VAAR:

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

NU HET ZWEMBAD

WEER

GEOPEND WORDT

DE NIEUWSTE MODE IN

Bikini's

Zwempakken

Zwemshirts

NU BIJ

De loftrompet
voor Silvester

kamerbreed tapijt

In tal van nederlandse huizen behoort Silvester-tapijt tot de goede
toon en tal van bewonderaars steken er de loftrompet over.
Wanneer een enkele bewonderaar (toevallig en vertrouwelijk) de
prijs verneemt, is hij meestal verbaasd over de lage prijs voor
zoveel sfeer. Begrijpelijk!
Want sfeer is 'n extra van onpeilbare waarde en heeft geen prijs.
Daarom ziet Silvester-tapijt er zoveel duurder uit dan het in wer-
kelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts en virtuose dessin-ontwerpers cre-
ëerden in harmonisch samenspel de uitgebreide en gevarieerde
collectie van Silvester. De Silvester-leverancier toont U gaarne het
prachtige assortiment, van superieure kwaliteit en dus met volle
garantie.
Hij onderscheidt zich door dit embleem... de „Silvester-sfeer-
sleutel..." Uw wegwijzer naar uw hoogstpersoonlijke noot met
Silvester. Verkrijgbaar vanaf f 85.- op kamerbreed. Vraag onze
gratis brochure „Silvester brengt sfeer in huis".

Houdt U van de sfeervolle ba/froom muziek
in de stijl van V/ctor Silvester?

Wij lieten een speciale Silvester L.P. maken
met 12 geweldige dansnummers.
Zendt U een papieren rijksdaalder in een
envelop naar Silvester Veenendaal, Postbus
83 en U ontvangt omgaand de langspeel-
plaat en de f uil colour brochure „Silvester
brengt sfeer in huis".



benadrukte dat het bestemmingsplan i.d. een eerste
vereiste is. Bij de vergadering van 3 april ben ik
tot de konklusie gekomen dat ik geen voet aan de
grond zou krijgen, vandaar dit minderheidsrapport,
aldus de heer Gotink.

De heer Koerselman was eveneens verbaasd over
het minderheidsrapport. Wij zijn op 3 april goed
geïnformeerd geworden en van de voorwaarden
die de heer Gotink nu ter tafel brengt is die avond
niets gebleken. De heer Hartelman onderstreepte
de woorden van de heer Koerselman. Wat u wilt
nl. eerst legaliseren en daarna bestemmingsplan,
kan niet, aldus de heer Hartelman tot de heer
Gotink.

FEL GEVECHT OM ZOMERHUISJES
Raadslid Gerritsen waarschuwt de raad tegen ille-
gale handeling.

De heer Gerritsen (Binding-Rechts) liet weten
dat hij geheel achter zijn fraktiegenoot staat. Het
is primair onze bedoeling dat de burger rechts-
zekerheid moet hebben. Ieder moet weten waar hij
aan toe is. Legalisatie is een normale zaak. Zelfs
wanneer er zomerhuisjes zonder vergunnig zijn
opgericht is er een oplossing. Verder merkte de
heer Gerritsen op dat voor het bestemmingsplan
niet goed is geïnventariseerd, was dit wel het ge-
val geweest, dan was de bestaande toestand al
gelegaliseerd. Als ons voorstel niet wordt aange-
nomen gaat de raad illegaal te werk. Ik vind het
erg dat hierdoor mensen de dupe worden die trach-
ten door hard werken het hoofd boven water te
houden, wij hebben als gemeenteraad de plicht
voor deze mensen op te komen, aldus de heer Ger-
ritsen.
Beter zomerhuisjes te verhuren dan de hand op te
houden bij de Alg. Bijstandswet.

De voorzitter kon de mening van de heer Gerrit-
sen niet delen. De mensen worden juist niet de
dupe door onze soepele houding. Zij die het er
niet mee eens zijn moeten maar bezwaren indienen
tegen het bestemmingsplan, aldus de heer Van
Arkel. Er moet een goed overgangsrecht ingesteld
worden, hetgeen de verordening ook zegt, zo sprak
de heer Gotink.

Wij willen de nodige soepelheid toepassen binnen
de grenzen van de wet, aldus was de mening van
de heer Hartelman. Wethouder Lenselink (AR)
voegde hier aan toe dat de mensen recht hebben op
rechtszekerheid, maar dan moet deze rechtszeker-
heid ook op rechtmatige wijze verkregen worden.
Nader wilde de heer Lenselink hier niet op ingaan.

Voorzitter Van Arkel: „De mensen zijn van het
begin of aan op de fouten gewezen, zij zijn echter
doorgegaan en hebben de waarschuwing min of
meer ana hun laars gelapt". Wethouder Wueste-
nen (PvdA) wees er nog eens op dat het er hier
om gaat hoe de huisjes gebouwd moeten worden.
Het bestemmingsplan is een andere zaak. De voor-
zitter voegde hier nog aan toe dat wanneer de
huisjes aan de eisen voldoen, ze op het bestem-
mingsplan komen.

De heer Bannink (CHU) vond dat we hier erg
moeilijk zitten. B ö W zullen soepelheid betrach-
ten. Wat mag dan wel en wat mag niet, zo vroeg
de heer Bannink zich af. De heer Bannink zag hier
gaarne een iets vaster omlijnd geheel. Het meer-
derheidsrapport en het minderheidsrapport zijn in
wezen hetzelfde en zouden best samengevoegd
kunnen worden, aldus was zijn mening.

Dit is niet waar, want het minderheidsrapport is
precies het tegenovergestelde, aldus interrumpeerde
de heer Hartelman. De voorzitter besloot hierna
het voorstel van B & W in stemming te brengen.
Met 9 voor en 4 tegen werd de verordening rekre-
atiewoonverblijven en de wijziging gemeentelijke
bouwverordening vastgesteld.

Later in de vergadering vroeg de heer Gerritsen
B ö W of het niet wenselijk is dat aan iedere be-
zitter van zomerhuisjes een brief gezonden wordt,
waarin staat dat zij bezwaren tegen deze zojuist
vastgestelde verordening in kunnen dienen. Wij
hebben de wet op de kop gezet en het is dus logisch
dat deze mensen gewaarschuwd worden.

Wethouder Lenselink, die aanvankelijk geen na-
men wilde noemen, deed het nu wel. Waar u op
doelt is de wed. Brummelman. Hier is een duidelijk
bewijs dat B 6 W soepelheid betracht hebben, al-
dus de heer Lenselink tot de heer Gerritsen.

Dus hier is toestemming gegeven, hetgeen in strijd
is met de zojuist vastgestelde verordening, aldus
de heer Gerritsen. Hebben we de heer Gerritsen
goed begrepen, dan bedoelt hij dat B 6 W in het
ene geval wel toestemming geven en in het andere
geval niet. Overigens maakte de voorzitter snel
een einde aan de diskussie door te stellen dat B &
W geen brieven zullen sturen.

REGIONALE VUILVERWIJDERING?
De vereniging tot ophaling van huisvuil zal, zoals
bekend, worden opgeheven. De heer Hartelman

iing tussen net JéDbmk en de Durg.
nog niet rond is met de pachter.
Verder informeerde de heer Albers hoe het staat
met de riolering aan de Ruurloseweg (over de
spoorbaan). De voorzitter antwoordde hierop dat
dit nog vast zit op de financiën (er zal een lening
moeten worden aangegaan). Een en ander houdt
nauw verband met de aanleg van gasleidingen.
Hierover hebben B & W een brief ontvangen van
de Gamog die is doorgestuurd naar GS. Wellicht
dat de zaak hierdoor bespoedigt zal kunnen wor-
den.

De heer Bannink informeerde of er al een aan-
vraag voor subsidie was binnengekomen van de
Stichting Jeugdcentrum. Hier schijnt een misver-
stand in het spel te zijn. Vorig jaar augustus is er
een aanvraag ingediend. De Stichting Kuituur Re-
kreatie en Maatschappelijk Werk moesten echter
nog nadere gegevens nebben van de Stichting, die
tot op heden nog niet in het bezit zijn van B & W
aldus de voorzitter. Hierop moeten we eerst wach-
ten.

De heer Bannink vond de brug in Delden (bij
Borgonje) bij avond gevaarlijk. Het is hier erg
donker. B & W zullen bekijken of daar een oplos-
sing voor te vinden is bv. door het plaatsen van
een lichtpunt of reflektoren.
Verder vroeg de heer Bannink of er bij de woning-
bouw gedacht kan worden aan éénpersoonswonin-
gen. Hier schijnt volgens hem behoefte aan te be-
staan. De voorzitter wist dit niet zo een twee drie,
want de bejaardenwoningen zijn een eerste vereis-
te en die hebben we nog niet voldoende.

De heer Regelink (AR) zo^^gaarne zien dat de
Almenseweg tot voorrangs^p zou worden ver-
klaard. Dit is inmiddels door B £> W aangevraagd.
De voorzitter deelde wel mede dat GS inmiddels
besloten hebben dat de Almenseweg en ook de
Wildenborchseweg geen B-wegen meer zijn, zodat
ook zwaarder vervoer is to^kstaan.)̂ ÉLSt

vaWdMevrouw Van der Heide-vaWder Ploeg (PvdA)
informeerde of er ook andere groepen of vereni-
gingen gebruik mogen maken van het Gemeentelijk
Sportpark, temeer daar hier nu een derde sportveld
bijkomt. Dit is wel de bedoeling, aldus de voorzit-
ter.

In de buurt van ,,Trouvée" zijn duikers geplaatst.
De heer Gotink zou gaarne zien dat hier een afba-
kening komt. Er zijn al twee fietsers en een auto
in het water geraakt, zo merkte hij op. B & \V
zullen een en ander bekijken.

BESLUITEN BETREFFENDE
HET ONDERWIJS
De raad stelde verder in sneltreinvaart diverse
voorstellen van B & W vast inzake het onderwijs
zo werd het bedrag per leerling voor het gewoon
lager onderwijs voor 1969 vastgesteld op ƒ 107,—
per leerling. De exploitatievergoeding voor het bijz.
gewoon lager onderwijs over 1968 is bepaald op
ƒ 89,40 per leerling. Het bedrag der uitgaven voor
het openbaar lager onderwijs over 1967 (i.v.m. de
vijfjaarlijkse afrekening over 1963 t.m. 1967) werd
vastgesteld op f 25.215,65. Doordat de werkelijke
uitgaven het bedrag dat beschikbaar werd gesteld
met ƒ 4.954,13 hebben overschreden en het totaal
der uitgaven over genoemde vijf jaren met ƒ 8.981,
94 hebben overschreden, komen de bijz. scholen in
aanmerking voor een extra vergoeding. Dit be-
draagt voor de Bijz. school Het Hoge ƒ 8.837,33;
school Wildenborch ƒ 1.670,26 en school Kranen-
burg ƒ 4.716,93.

Het voorschot op de exploitatievergoeding voor de
bijz. scholen over het jaar 1969 bedragen voor de
Bijz. school Het Hoge ƒ 29.425,—; school Wilden-
borch f 4.565,33 en school Kranenburg ƒ 12.982,
87.

In 1969 zal aan de openbare lagere scholen 4,7
uur per week vakonderwijs worden gegeven. Voor
vergoeding der kosten van het vakonderwijs voor
het jaar 1969 werd voor de Bijz. school Het Hoge
een voorschot vastgesteld van f 3.400,—. Over
1967 krijgt de Bijz. school Het Hoge een vergoe-
ding van ƒ 2.244,15 en de Bijz. school Wilden-
borch f 342,77 (aan de r.k. school Kranenburg
was in 1967 geen vakonderwijzeres werkzaam).

De exploitatievergoeding 1968 t.b.v. de bijz. kleu-
terscholen werd als volgt vastgesteld: Nutskleu-
terschool f 5.434,50 (het voorschot bedroeg f 5.
285,20). R.K. kleuterschool f 2.068,75 (het voor-
schot bedroeg f 2.055,80); Prot. Chr. kleuterscho-
len aan Het Hoge en Het Wiemelink ƒ 6.990,25
(voorschot bedroeg hier ƒ 7.088,— zodat hier
ƒ 97,75 teruggevorderd moet worden).
De voorschotten voor 1969 zullen bedragen: Nuts-
kleuterschool ƒ 5.434,50; r.k. kleuterschool ƒ 2.
068,75 en de beide prot. kleuterscholen ƒ 7.987,50.
Voor het aanschaffen van gereedschappen, mate-
riaal etc. t.b.v. de openbare lagere school in de
buurtschap Linde stelde de raad een krediet be-
schikbaar van ƒ 1.174,03 (inklusief BTW).

O
een gratis met gas
gevulde ballon
als er aankopen worden gedaan
op de jubileum-cheques
die deze week geldig zijn.

Fa J. W. ALBERS

Vrijdag 18 april a.s. is de kleine prins Mau-
rits aan zijn eerste verjaardag toe. Hij is al
mans genoeg om de verjaardagstaart met één
kaarsje er op, goed te kunnen waarderen en
z.k.h. zal ook de kaars wel kunnen uitblazen.

Brinkmann en Niemeijer N.V.
POLLAAN 50 ZUTPHEN

Een voortdurende omzetstijging
van ons onderdelenassortiment
noopt ons, in samenhang met een
op handen zijnde re-organisatie,
tot het aanbieden van de volgende
funkties.

Voor het onderdelenkantoor

a. Een employé (m.)

Vereisten:

Leeftijd plm. 20 jaar. U.L.O.- of Han-
delsavondschoolopleiding. Grote mate
van akkuratesse. Vrij van militaire
dienstplicht.

Voor het onderdelenmagazijn

b. Een bediende

Vereisten:

Leeftijd plm. 18 jaar. Akkuratesse en
enige technische aanleg strekt tot aan-
beveling.

Wij bieden prettig werk, te verrichten
in een geheel nieuw en gemoderniseerd
bedrijf.

Indien u belangstelling hebt voor
deze funkties dan verzoeken wij u
beleefd uw sollicitatiebrief te rich-
ten aan bovenstaand adres.

Voor een mondelinge afspraak
kunt u telefonisch kontakt opne-
men met onze afdeling personeels-
zaken onder no. 05750-6651.

BADKLEDING
voor groot en klein moet men bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

zijn

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
16 april Herv. Vrouwengroep Linde
17 april Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
17 april Ledenvergadering buurtvereniging

Julianalaan in hotel Bloemendaal
17 april Herv. vrouwengroep dorp
18 april Jaarvergadering Ned. Bond van

Saatspenfiionering
18 april Sport en spelavond Jong Gelre in

„'t Wapen van Vorden"
18 april Dropping buurtvereniging Julianal.
19 april Bal voor gehuwden In zaal Eykel.

kamp, Medler
20 april Gezamenlijke zangdienst Herv. kerk
21 april Ringvergadering Herv. Vrouwengr.
30 april Dansen Nutsgebouw van 2 uur

's middags tot 11.30 uur 's avonds
muziek Dukes

l mei Bejaardenkring 14.15 uur In het Nut
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub

10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker

17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
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 bfl deze rubriek tussen/bijgevoegd

Op 22 april a.s. 's avonds om half acht wordt
de eerste les gehouden van de

KLEUTERCURSUS

in het Groene Kruisgebouw aan
de Burg. Galléestraat.

Opgave voor de cursus van maandag tot en
met vrijdag van 1-1.30 uur aan het Groene
Kruisgebouw
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elóje
ga je de school verlaten, zoek je
een leuke vrouwelijke baan, kom
dan eens kijken en inlichtingen
vragen bij ons.

Wij maken het betere genre ja-
ponnen, waardoor je veel kunt le-
ren, hetgeen ook voor later heel
belangrijk is.

Wij kunnen nog op verschillende plaatsen
meisjes te werk stellen o.a. als

NAAISTER
STRIJKSTER
H ANDWERKSTER

Wij bieden:

a. een goed loon;
b. een premiespaarregeling;
c. 14 dagen vakantie plus

5 snipperdagen;
d. voordelig kopen van coupons.

In aanmerking komen diegenen, die mins-
tens 15 jaar zijn en liefst de huishoudschool
hebben doorlopen.

CONFECTIEBEDRIJF
D. J. LAMMERS

Raadhuisstraat 16a, Vorden

Weer zo'n speciale

„Schoenenhuis"-aanbieding

Slechts 2 dagen
a.s. vrijdag en zaterdag:
bij aankoop van l paar dames-
schoenen

een luxueus handtasje
voor slechts ƒ 10,—
Let wel . . . zolang de voorraad
strekt,

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 _ Vorden

Staat u
op het punt

uw interieur te wijzigen?
Een belangrijk meubelstuk te
kopen?

U wilt andere gordijnen of ein-
delijk die vloerbedekking
vervangen?

Aarzelt u dan niet en stapt vrijblijvend binnen
bij uw woonvisiezaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN

Brandmelding

De melding van brand kan ook buiten kan-
tooruren weer via het gemeentehuis geschie-
den, telefoon 1541. Bij geen gehoor kan het
politiebureau, telefoon 1230, worden gewaar-
schuwd, terwijl ook de families Eijerkamp,
telefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhan-
del Hassink) telefoon 1332, zich beschikbaar
blijven stellen voor doorgeven van brand-
meldingen.

Telefoon gemeente-
werken

Vanaf heden is het bureau gemeentewerken
ook telefonisch bereikbaar onder no. 1841.

CBTB, ABTB, GMvL
Afdeling Vorden

De gezamenlijke besturen advise-
ren hun leden met nadruk,

kenniffte nemen van
het ontwerp-bestem-
mingsplan
der gern^fe hetwelk tot 24 april
a.s. op het gemeentesekretarie ter
inzage ligt.

Men dient te letten op grootte en ligging van
het bouwperceel, alsmede de daarbij beho-
rende omschrijvingen, voorschriften en toe-
lichtingen.

Blijkt na bestudering er moeilijk-
heden of bezwaren te zijn dan
kan men zich wenden tot de se-
kretaris van hun afdeling; liefst
voor 22 april a.s.

De besturen.

BEKENDMAKING

Binding-Rechts -
bestemmingsplan Vorden

Het bestuur van Binding-Rechts
afdeling Vorden maakt bekend:
dat er, gezien de grote belangstel-
ling, wederom

2 inlichtingenavonden

worden gegeven betreffende het
bestemmingsplan, buitengebied
gemeente Vorden.

En wel op:

Donderdag l 7 april, 's avonds van 7 tot 9 uur
Vrijdag 18 april, 's avonds van 7 tot 9 uur
ten kantore van ons raadslid,

J. W. M. GERRITSEN, Beatrixlaan 18.

P.S. Speciaal voor diegenen die
zomerhuisjes bezitten of willen
gaan exploiteren, bevelen wij een
bezoek aan onze inlichtingenavond
ook sterk aan.

De sekretaris,
A. Lenselink „Spekop"

Tot 1350,-
voordeel!

tijdelijk tot ƒ 350,- voordeel

ERRES WASVOLAUTO-
MAAT AW 43 f 1149,- nu voor

1 799,-

ERRES WASVOLAUTO-
MAAT AW 44 f 1029,- nu voor

ƒ 699,-

In onze showroom boven de winkel staat het
hele Erres wasautomatenprogramma voor u
klaar.

Wij vertellen u er alles van

GEMS VORDEN

U bespaart
Als u de advertenties in Contact goed leest

GEMS METAALWERKEN N.V.
Zutphcnseweg - Vorden - Telefoon 05752-1546

Belang bij beter werk
én beter loon én betere
arbeidsvoorwaarden

7
Kom dan eens praten bij GEMS

Wij hebben plaats voor:

ELEKTRISCH LASSERS

KONSTRUKTIE-

Zaterdag voormiddags kunt u ook informeren bij
de personeelschef (H. van Dorsten, Zutphense-
weg 69, Vorden, telefoon 05752-1549).

Gevraagd: Tijdelijke
hulp in de huishou-
ding wegens ziekte
der tegenwoordige
voor hele of halve da-
gen.

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 Vorden
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FILMEN IS NIET MOEILIJK
Houdt uw filmcamera stil tijdens het
filmen. Ga niet sproeien (als met een
tuinslang) met de camera.
Gebruik uw zoomlens om snel en
jeker van beeldinstelling te verande*
ren. niet om er voortdurend mee te
,,pompen".
Maak uw scène's niet korter dan bv.
4 sekohden en niet langer dan hoog-
uit 12 sekonden.

op pagina 3

Hush Puppies en Piedro schoenen - 't Schoenenhuis Fa jansen



Verloting v.v. Vorden
In de kantine van de voetbalvereniging Vorden
vond dinsdagavond de trekking van de verloting
plaats, waarvan de baten zijn bestemd voor de
kleedkamer. De eerste prijs, een Empo-Saluky fiets
viel op lot no. 1891; de tweede prijs een elektrisch
scheerapparaat op lotno. 3365; de derde prijs een
kampeerstoel op lotno. 4684.

1968 was goed zwem jaar
Het jaar 1968 is voor de Vordense bad- en zwem-
inrichting „In de Dennen" een redelijk seizoen ge-
weest, hoewel tengevolge van het slechtere weer
tijdens de vakantieweken de verkoop van dagkaar-
ten achterbleef bij vorige seizoenen.

Het aantal verkochte abonnementen bedroeg 3048
(1967 was dit 2419); dagkaarten voor volwasse-
nen 11.849 (14.632) en voor kinderen 15.096 (17.
395). Het aantal maandkaarten bedroeg 148 (107)
en 10-badenkaarten 372 (421).

Het totaal aantal bezoekers van het bad in 1968 be-
droeg 139.863 (122.540). Doordat in 1968 voor het
eerst het badwater werd verwarmd kon het bad
reeds op 20 april voor het bezoek worden openge-
steld. Mede door het fraaie weer brachten in de
eerste week na de opening ruim 12.000 mensen een
bezoek aan het bad.

De badmeester is het afgelopen winterseizoen op
het badterrein werkzaam gebleven zodat er diver-
se karweitjes uitgevoerd konden worden. Het bad
en de omgeving ziet er nu weer goed uit. Door het
steeds toenemende bezoek werd aan het personeel
toegevoegd mejuffrouw T. Oonk als assistente van
de badmeester.

Exkursie raadsleden
In de raadsvergadering van dinsdagavond werd
door de voorzitter medegedeeld dat de raadsle-
den a.s. donderdagmiddag 17 april een rondrit
zullen maken door de gemeente om diverse objek-
ten eens nader te bekijken.

Zondagvoetbal

Reuni I - Vorden I
Voor de vierde achtereenvolgende maal heeft Vor-
den I aan het langste eind getrokken. Ditmaal werd
in Borculo een verdiende l—3 zege behaald op
Reuni.

Voor de rust was het een matige wedstrijd, waarbij
de thuisclub met de wind in de rug het beste van
het spel had. De achterhoede van Vorden met
Hendriksen als uitblinker, gaf echter geen kan-

sen weg. Doelman Berkelder kreeg het dan ook niet
moeilijk, behalve bij cornerballen die zowel op
links als op rechts door Pongers werden genomen.
De indraaiende ballen werden echter bekwaam
door Berkelder gestopt. Bij Vorden kregen Jansen
en Nijenhuis beide een goede kans. De bal ging
echter ver naast.
In de tweede helft (de ruststand was O—0) een
sterker Vorden. Ook qua voetbal toonden Besse-
link en de zijnen zich beter. Nadat Pongers juist
had naast geschoten overkwam Jansen hetzelfde
toen hij de bal in goede positie voor het Reunidoel
kreeg toegespeeld. Twintig minuten voor tijd werd
het O—l toen Nieuwenhuis uit een voorzet van
Jansen keihard raak schoot. Tien minuten voor
tijd stelde Jansen Nijenhuis in staat er O—2 van
te maken, terwijl het een minuut later O—3 werd
toen Nijenhuis van grote afstand via de paal raak
knalde. Vlak voor tijd bracht Van de Waal de
eindstand met een fraaie kopbal op l—3.

Vorden is door deze overwinning praktisch uit de
degradatiezorgen.

Hercules IV - Vorden V
Vorden V heeft er in de thuiswedstrijd tegen Her-
cules IV een waar schuttersfestijn van gemaakt.
In de eerste helft waren de geelzwarten met de
straffe wind in de rug heer en meester van het
terrein. Dit resulteerde in zeven doelpunten die
werden gescoord door Bloemendaal (3 x ) , Dek-
kers (2 x), Span ( l x) en Roozendaal ( l x).
In de tweede helft kreeg de thuisclub een veld-
overwicht doch slaagde er niet in om te scoren.
Aan de andere kant bracht Span de eindstand op
0—8.

Vorden VII - Warnsv. Boys IV
Nadat Warnsveld in de wedstrijd tegen Vorden
VII een O—l voorsprong had genomen, bracht
Wolsing de ruststand op l — 1.

Met nog een kwartier spelen in de tweede helft
had Vorden een 3—l voorsprong genomen door
doelpunten van Wentink en Stokkink. In de slot-
fase slaagden de bezoekers er toch nog in de pun-
ten te delen 3—3.

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

Aalten I—Vorden I; Zutph^ IV—Vorden III;
Oeken V—Vorden V; VorWi VI—Oeken III;
Vorden VII—Brummen VI; AZC Al—Vorden
Al; Vorden Bi—De Hoven Bi; Vorden B2—Wil-
helmina SSS B2; Dierense Boys C2—Vorden C2.

Dammen

Damkompetitie nadert einde
In zaal Eskes werden voor de onderlinge damkom-
petitie van DCV de volgende wedstrijden gespeeld
Hulshof—Hulstijn 2—0; Esselink—Wansink l — l
Wiersma—Van Dijk O—2; Klein Kranenbarg—
W. Wassink O—2; Heuvink—Offereins l—1;
Geerken jr—Dimmendaal O—2; Wansink—Huls-
hof l—1; Heuvink—Esselink l—1; Offereins—
Dimmendaal 2—0; Sloetjes—Hulstijn 2—0; Klein
Kranenbarg—Geerken 2—0.

Met nog drie partijen te spelen kan B. Nijenhuis
in groep A de titel nauwelijks meer ontgaan, hoe-
wel bij een nederlaag tegen Breuker laatstgenoem-
de nog wel een kans op het kampioenschap heeft.
Breuker dient dan wel de 4 achterstallige wed-
strijden in de volle winst om te zetten.

De stand luidt in groepA:
1. B. Nijenhuis 19-29; 2. Breuker 15-20; 3. Klein
Kranenbarg 19-20; 4. A. Wassink 16-17; 5. Wiers-
ma 18-17; 6. W. Wassink 13-15; 7. Oukes 16-15;
8. Geerken 13-14; 9. Ter Beest 14-12; 10. Van
Dijk 14-9; 11. Leunk 10-7; 12. Wentink 11-3.

In groep B voeren Dimmendaal en Heuvink een
nek-aan-nek race, al heeft momenteel Dimmendaal
2 punten voorsprong. De stand luidt hier:
1. Dimmendaal 17-26; 2. Heuvink 17-24; 3. Offe-
reins 18-22; 4. Wansink 18-22; 5. Esselink 17-19;
6. Hoenink 17-19; 7. Hulshof 16-18; 8. Sloetjes
19-18; 9. Hulstijn 17-17; 10. Wesselink 10-10.

Biljarten

Knappe prestatie KOT II
Het tweede viertal van KOT heeft deze week een
uitstekende prestatie geleverd door een van de
kampioenskandidaten t.w. DLS I een kleine 4—3
nederlaag toe te brengen. Dit gebeurd in een uit-
wedstrijd. Wijnbergen was vanzelfsprekend niet
opgewassen tegen Wiggers, die o.a. een hoogste
serie van 94 caramboles liet aantekenen.

De individuele uitslagen van deze wel zeer span-
nende match waren als volgt: W. Wiggers 308
(308)—J. Wijnbergen 121 (55); L. Nieuwenhui-
zen 114 (88)—H. Meyerman 95 (95); G. Swie-
nink 101—W. Remmers 95 (95).

De verdere uitslagen in klasse Cl waren: De
Kroon I—De Pauw II 1—6; Pelikaan I—DLS II
3_4; Voorst II—Poorte I 2—5; De Pauw I-
Voorst I 1—6. KOT I had ditmaal vrijaf.

:OTO'SMET DIEPTE
De camera ,,kijkt" maar met één oog.
Daardoor mist een foto diepte. Wij
kunnen de diepte suggereren door
een voorgrond in de foto mee op te
nemen;
Indien u een hek, een boorn of een
mens vlak vooraan in uw opname
plaatst, geeft u een vergelijkings-
object.
De „grote" voorgrond tegenover de
,,kleine" achtergrond geeft uw foto
reliëf.

had i

•W •Met 82 punten uit 19 \3Bfttrijden heeft Voorst I
de kop weer genomen indeze afdeling. De stand
luidt verder: 2. DLS II 20-80; 3. Pelikaan I 19-78;
4. Poorte I 19-77; 5. KOT I 19-74; 6. DLS I 19-73;

7. Pauw II 19-68; 8. Kroon I 19-63; 9. KOT II 19
-55; 10. Voorst II 19-49; 11. Pauw I 19-36.

In klasse C2 is de kompetitie inmiddels bijna ten
einde. De stand luidt hier: 1. en kampioen Poorte
II 16-86; 2. Carambole I 16-79; 3. KOT III 16-75;
4. Pauw III 15-60; 5. Voorst III 15-51.

In klasse C3 leed het vierde viertal van KOT in
Warnsveld een 7—2 nederlaag. De individuele
uitslagen waren hier: A. Braun 69 (69)—B. v. d.
Straaten 77 (29); A. van Kilsdonk 69 (69)—W.
Seesink 69 (51) ; J. de Groot 62 (17)—G. van Hu-
nen 62 (62); W. Punt 62 (62—J. Stapper 62 (60).
De verdere uitslagen waren als volgt: DLS I—Lin-
deboom II 9—0; Lindeboom I—De Poorte III 7—
2; Pelikana II—De Kroon II 9—0.

De kompetitie is hiermede in deze klasse ten einde.
De eindstand luidt: 1. en kampioen DLS III 21-124
2. Pelikaan II 21-121; 3. Lindeboom I 21-114; 4.
Kroon II 21-103; 5. Poorte III 21-98; 6. Pauw IV
21-77; 7. KOT IV 21-59; 8. Lindeboom II 21-53.
In klasse C4 behaalde KOT V een 5—4 zege op
De Kroon III. De individuele uitslagen waren: J.
Boekhorst 105 (69)—J. Stapper 62 (62); Kaster-
mans 62 (58)—Arendsen 53 (53); T. Lensen 53
(53)—Boers 53 (30); G. Lammertink 53 (53) —
Sleuring 44 (40).

De verdere uitslagen waren: De Poorte IV—Lin-
deboom IV 4—5; Voorst IV—Carambole II 6—3;
DLS IV—Pelikaan III 2—7; Lindeboom III-
Pauw V 9—0.

Met nog enkele wedstrijden te spelen is in deze
afdeling ook de kompetitie ten einde. 1. en kampi-
oen is geworden de Kroon III met 19-120; 2. Lin-
deboom III 20-110; 3. DLS IV 19-97; 4. Voorst
IV 19-93; 5. KOT V 19-90; 6. Voorst V 20-79;
7. Poorte IV 19-78; 8. Carambole II 19-78; 9. Pe-
likaan III 19-76; 10. Pauw V 20-72; 11. Lindeboom
IV 19-55.

Koopt in de vreemde niet, wat eigen plaats u biedt!

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

Henrl van Dorsten Ffiiillrton - No. 48

Ik bedoel niet „onze" Kubizek maar de hunne, uiteraard" verdui-
delijkte hij glimlachend.
Ir Van Mastrigt: „Laten we oppassen, dat Kubizek niet ontsnapt,
er niet tussenuit naait via ,,Odessa". Hij heeft z'n plannen misschien
al wel kant en klaar."
Adri: ,,Hij zal er de voorkeur aan geven het uit te vechten. Als hij
probeert te ontvluchten, volgen wij hem, buiten de stad! In de
stad doen wij niets".
Humphrey steekt de ene Congsi-sigaret aan met de andere: ,,Het
bl i j f t als afgesproken: ik doe mee. Maar ik draag geen wapens! 't Is
misschien dom, maar ik doe het niet."
Later, veel later, toen hij in de zaak: Martin van Anreh, moest ge-
tuigen, zei hij van deze dagen dit: ,,Wij hebben met het plan geleefd
en ermee geslapen. Het plan was in onze dromen. In ons bidden en
werken. Wij hebben het gekauwd, het opgegeten en het verteerd.
Het was tenslotte in ons bloed opgenomen en deel geworden van
de chemische fabriek, die het menselijk lichaam is. Desalniettemin
liep het even anders dan ik me had voorgenomen".

Zij miste haar horloge en daar er in het vertrek geen venster was en
behalve de schemer van een rode gloeilamp geen licht, kon Lia niet
vaststellen hoe laat het was en evenmin of het dag was, of nacht.
Er drong geen ander geluid tot haar door dan dat van de fluister-
stem, die zei dat het rode licht van de planeet Mars was gekomen,
een reis van miljoenen kilometers afleggend om duidelijk te maken,
- duidelijk te maken: wat? Toen zij wakker werd wist zij: om dui-
delijk te maken dat de oorlog in haar leven geen onbestemde drei-
ging was, maar een verbijsterende werkelijkheid, die met dreunende
rythmen is binnengerukt, bacteriën van angst en wanhoop uitzaai-
end, taboes ineenstortend als vermolmde hekken. Taboes? Kubizek
was nog niet gekomen. Het binnensmonds gefezel van de stem ging
ten onder in een vloed van gejammer, kreten van pijn en afschuw
bij de fundamenten van het huis, maar toen ze voor de derde of
vierde keer wakker werd, was het overal stil.
Ze was kalm, volkomen helder. Ze hebben me m'n kleren aange-
laten, behalve m'n jersey jasje. Lichte donzen dekens. Het bed is
een soort van kanape. M'n horloge hebben ze me afgenomen en me
in de plaats daarvan, ongevraagd, een prik gegeven. Dat is waarom
ik zo lang heb geslapen. Ze hebben de hele nacht door gegild en
geschreeuwd, tot ik abrstte van de hoofdpijn. Ik voel alleen m'n
linkerarm, verder niets. Het tocht hier, terwijl er geen ramen zijn.
Ze wendde haar ogen af van het rode schijnsel boven de deur.
Kubizek keek op haar neer. Z'n ogen glinstreden als zwarte diaman-
ten. Boven z'n neus de vertikale plooi, als een uitroepteken toege-
spitst naar het voorhoofd, waarop de stalen helm met het embleem
van de doodskop. Hij was in groot tenue, de hakenkruisband om de
mouw van de lange, zwarte jas, de witte handschoenen en de para-
dedegen in de voorwaarts gestrekte vuist. Een symbool van Hitler's
fascisme, dat een parade is rondom een reusachtig knekel'huis!
Naast hem Hitler.

Lia hield het portret schuin zodat het schemerige licht er op kon
vallen. Hitler had de foto eigenhandig gesigneerd. Met een sprong
stond ze naast de grote tafel. Een kompleet ontbijt! Zij sloeg de
spoken van honger en angst, die haar dromen en haar slaap had-
den geteisterd, van zich af, greep naar de harde „Brötchen mit
Schinken" en zette er gretig haar sterke tanden in. Er lag een stuk
kaas met grote gaten er in. , ,Pfff!" blies ze verachtelijk: ,,bij alles
wat ze in de wereld bij elkaar hebben getechniekt en gebasteld, heb-
ben ze nog steeds de grootste gaten in de kaas. Hé! Dit lijkt échte
koffie! Maar koud. Ze hebben zich in de tijd misrekend. De spuit
was zeker sterker dan ze dachten. Of m'n lichaam heeft zich de
tijd genomen voor herstel, ik was achterop geraakt. Vooral door de
honger, die zelfs het beeld van Martin bijna had weggevaagd, ik
was zonder een stukje brood weggegaan. Zelfs m'n halve liter soep
van het lokaal ben ik misgelopen. Hoe lang is dat geleden? Te oor-
delen naar het droge, ik mag wel zeggen uitgedroogde brood en de
uitgeslagen kaas, denk ik: één, hoogstens twee dagen".
Gedreven door de behoefte haar eigen stem te horen zei ze: „Je zult
me toch niet in de steek laten, Martin? Maar je zult eerst moeten
uitvinden waar ik zit. Je had moeten weten dat er niets is tussen
Kubizek en mij. Een enkel kontakt. Vonken die opflitsten en doof-
den. Geen vuur en geen vlam, geen brand en geen rook, niets.
Nooit heb ik dat joodse jongetje van hem gekregen, zo gek was hij
niet. En nooit heeft hij van mij m'n juiste adres gekregen, zo gek
was ik niet. Twee dingen waren het. Ten eerste m'n eerzucht om
uitgerekend tien joodse landgenoten voor de klauwen van de kat
vandaan te halen. En m'n lichtzinnigheid, de dwaasheid om met ie-
mand als Kubizek te spelen, om naar hem toe te gaan in die jurk!"
„Maar hoor eens", zo zette ze nu zwijgend haar gedachtengang
voort „hoe had ik hem kunnen vertellen op welke manier de kleine
Raquel bij ons is gekomen? Sinds nota bene bekend is dat hij ook
aan de opsporingen van de „Abwehr" heeft meegedaan. O, de ge-
schiedenis van onze liefde is er wel een van geluk én pijn! Zoals
het van het begin af is geweest. Toch is door dat bezoek aan Kubi-
zek, menselijkerwijs gesproken, het leven van Raquel misschien
gered. Maar nu zal Kubizek stellig willen nemen wat ik-en-mijn-
omstandigheden hem toentertijd hebben onthouden. Tenzij Adri of
Martin me er tijdig uithalen . . . ."

Ze hoorde een gerucht alsof er zand knarste onder de schoen van
iemand die voorzichtig loopt, - een stap doet, - nog een stap, z'n
gewicht balancerend, een stap, - stilte. Toen donderde de stem die
uit alle hoeken van de kamer scheen te komen, die een geheime vrees
bij haar opriep, een echo van de ninerlijke dood: „Helmuth. Endlich
habe ich der Van Anreh soweit. Ich habe sein Gestandniss! Aber
nun ist er leider tot, - eindelijk heb ik z'n bekentenis maar nu is
hij helaas dood." Woorden als neerstortende dakbalken.
En de jongere stem, dun, rinkelend als glas: „Van Anreh, Herr
Hauptsturmführer?"
„Ja! Van Anreh ist weiland. We zullen hem morgen begraven.
Haal me de kleine Chabot!" En na een achteloos gemompel, zachter:
„Ik ben benieuwd of ze hem herkent. Voorzover dat tenminste
mogelijk zou zijn. Met wat er van hem is overgebleven . . . ."
Het gebel van een telefoon. En weer zijn stem: „Schakel no. 9 uit!
Schaapskop! Schiet op!"
Het bellen van de telefoon en ook het geknars is weg; weggedraaid?

Het gekraak van luidsprekers? De stem die ze hoorde was Kubizek's
stem. De scherven van de koffiepot liggen over de vloer verspreid.
Het ruisen van haar bloed is in een stilte, waarin wanden wankelen,
terwijl het patroon van het vloerkleed op haar toekomt. Ze zag
voor zich wat er met Martin en Raquel kan zijn gebeurd. Eén ogen-
blik dacht ze: „Daar ga je. Voor 't eerst in je leven naar de vloer,
Lia". - Ze verwondert zich, dat ze rechtop zit, op de kanapee.
Ze realiseert zich dat het niet persé waar behoeft te zijn wat ze
heeft gezien; dat het heel goed kan behoren tot hun methode, tot de
manier waarop ze iemand murw willen maken. Adri heeft het hun
dikwijls voorgehouden: „Pas op! Ze beginnen meestal met te zeg-
gen dat ze alles al weten, dat je daarom gerust kunt bekennen. Dat
mag je alleen doen als ze je bewijzen dat ze het weten, hoor je,
bewijzen! Dan moet je niet blijven ontkennen, want dan maak je
jezelf ook ongeloofwaardig. Dan worden ze heel kwaad, ze blijven
je ranselen, ook als je later de waarheid zegt. Ik geef toe dat deze
richtlijn erg algemeen is", had hij gezegd met z'n enigszins vlakke
stem, waardoor hij onbewogener leek dan hij was, „maar dit geldt
voor alle gevallen: geef de hoop nooit op. Nooit! Houdt rekening
met alle kansen die er kunnen komen. Zoals ik zelf ook hoop te
kunnen doen als ik ooit in die benauwende omstandigheden zou
komen te verkeren . . .."
Links van Lia is een klein, ijl geluid. Ze kijkt aandachtig om zich
heen. Voorzichtig staat ze op, gaat naar de donkerste wand van het
vertrek en tast met haar handen de houten wand af. Die blijkt over
z'n hele breedte glad en effen te zijn. Niets bijzonders: „Dan heb ik
't me verbeeld. Of het is een muis geweest. Maar ik heb een hekel
aan muizen. Dieren die altijd terugkomen. Bange, maar hardnekkige
dieren. Net Joden. De kat en de uil jagen er op. Tien keer heb ik
de kat verschalkt, door witte muizen te laten ontsnappen. Maar
daarom is het niet, dat ik hier zit . . ."
Op de tafel staat nog iets van de werkelijke reden. Een ontbijt voor
twee! Wat zou hem hebben verhinderd z'n kennelijke voornemen
ten uitvoering te brengen, om hier te ontbijten, bij dit rode schemer-
licht, samen met haar? Lia bijt in een broodje ham: „Nog steeds is
m'n gebit scherp en sterk als ijzer. Maar laat ik niet zeuren over
m'n ongepoetste tanden. Liever de mogelijkheden overzien . . ."
Er is weer het geluid van zoeven. Maar nu hoger. Ergens bij het
plafond? Ze weet nu dat het geluid te zwaar is om afkomstig te
kunnen zijn van een muis, het stelt haar, merkwaardig genoeg,
een beetje gerust. Ze besluit er haar gemak van te nemen, op de
kanapee, - eens aandachtig liggen luisteren, een beetje 'n griezelig,
maar ook 'n afleidend spelletje. Er gebeurt niets. Haar gedachten
keren terug tot wat ze daarnet over Martin heeft gehoord. Als dit
waar zou wezen, wat was er dan voor haar nog over om voor te
leven en voor te vechten? Bevrijd vaderland, zonder de liefste! Had
ze Martin toen niet terwille moeten zijn, die middag na de ontmoe-
ting in „Buenos Aires" waar hij haar borst omvatte en er een
vlam door haar heen sloeg, verterend en verheffend tegelijk, zoals
een brand ook een storm omhoog veroorzaken kan?

(wordt vervolgd)



Vast tapijt? Wij hebben voor elke kamer,
voor elk doel en voor elke beurs het
ideale Hatéma tapijt In tal van dessins
en kleuren. Allemaal met een lange
levensduur en eenvoudig in onderhoud.
En...alleen bij Hatéma verzekert U zich
van een unieke service en zekerheidbiedt unieke voordelen

Komt U vandaag of morgen eens bij ons langs en overtuig Uzelf van de unieke voordelen
U zult er geen spijt van hebben!

7 KOLOM x 70 MM T68-3

Extra service:
hele maand april uw tapijt gratis gelegd!

Brinkmann en Niemeijer N.V.
POLLAAN 50 ZUTPHEN

Indien u er prijs op stelt te werken
in een geheel nieuw en gemoder-
niseerd bedrijf, bekijkt u dan eens
nauwkeurig onderstaande door
ons aangeboden funkties.

Door een gestadige uitbreiding
van onze omzetten hebben som-
mige afdelingen enige versterking
nodig.

Wij bieden plaats aan:

a. Een tweetal jongedames
(plm. 18 jaar.) Zij dienen enige kan-
toorervaring te bezitten en enigermate
bekend te zijn met de engelse taal.
Liefst U.L.Ó.- of Handelsavondschool-
opleiding.

b. Een jongeman
(15 a 16 jaar.) Als leerling op onze
postkamer.

c. Een jongedame
(15 a 16 jaar.) Als jongste bediende.

Voor deze beide funkties is een lagere
schoolopleiding met daarop aansluitend
een V.G.L.O.-cursus voldoende.

Als uw belangstelling is gewekt
dan nodigen wij u uit uw sollici-
tatiebrief te richten aan boven-
staand adres.

Als u de voorkeur geeft aan een
mondeling onderhoud belt u dan
even onze afdeling personeelsza-
ken onder no. 05750-6651

VOORJAARS-
AANBIEDING

Schoonmaak

Bezemhanger ,,Tornado"
Staalwol, per pakje
Natuurspons
Dweil
Handstoffer
Zeem (echt zeemleer)

0,30
0,45
0,98
1,25
1,35
3,60

Tuin

Huishoudtrap, staal, vanaf 19,95

Bloembak 80 cm lang
geen 5,70 maar 3,70

Gazonhark, staal, met
steel, geen 6,55 maar 3,95

Droogmolen, roestvrije
uitvoering,
waslijnlengte 30 meter 49,75

40 meter 59,75

50 meter 65,—

Warmte

Ventilator kachel, elektrisch
2000 watt, met thermostaat
en snoer geen 48,50 maar 42,50

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 0,70
Hamkaas 200 gram 1,10

Haas-, rib- en schouder -
karbonade 500 gram 2,98

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60

Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Bastunette
Kom passen hoe mooi

en hoe licht
n korselet afkleedt

Korselet met dubbele elastomeer*, speciaal voor
grote maten. Voorpand van nylon-satijn met kant
Voor japonmaten 44-52. Kleuren: wit, zwart.
In vier cupmaten 57,50

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST RIJ HET
ROUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieyen, rente? %. Vraag
prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Vooreen eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente I

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig, nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw o
Hoogwaardige
met de 'schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

VRIJBLIJVEND
INFORMATIE
ELKE WEEK IN
Hengelo op maandag
van 19-21 uur in
Restaurant COSA, Markt.
Almelo op dinsdag
van 19-21 uur in het
Gemeentehuis.
Enschede op donderdag
van 19-21 uur in de
Intercommunale Crediet-
bank. Hengelosestr. 52.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Oldenzaal op maandag
van 19-21 uur in het
V.V.V.-kantoor in
het Gemeentehuis
Ganzenmarktl.

per emmer a 4
slechts ƒ 2,95

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

kg

Wapen, en sporthandel

Martens
eds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 , Tel. 1342

Gevraagd met spoed:

NET MEISJE

voor de bediening

Café-rcstaurant

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

Kitty
sandalen

Orthopacdisch gevormd
voctbed.

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

HEREN- EN JONGENS

H EL ANC A ZWEMBROE-
KEN, SLIPS
NYLON ZWEMSHORTS
VAN SI R EDWIN
BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
tecds docltreffendi

Vorden Telefoon 05752-1272

HEUGA

U weet het?

U w dealer voor Vorden en
omstreken is .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

5 JAAR SCHRIFTELIJKE
GARANTIE

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEHKAI/VEREN
voor het mesthok.

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

Verhuur
van gelegenheldskledlng
voor heren, bont voor da-

GEBR. WIIJJGMS
kleermakerij, Rozenhof
laan l, Zutphen,

22P4

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

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77. Zutphen

A UTO VERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

VOOR

Wapen, en sporthandel

AAartens
Zutphenseweg - Vorden

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

DEGALUX
aluminium jaloey.iën

5 jaar garantie
IhK'-het-zolf centrum
Harmsen

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink 1. Vordm

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

(iROOT JEBBINK
Staringst.raat P

Telefoon 1306

Voor goede
rywielreparaö« naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Voor
elk doel

ENVERF
VAN

BEHANG

Adverteren doet verkopen

BOERSTOEL
Insulindelaan 5. tel. 1567

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

OVERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
TIENERKASTEN

normale prijs ƒ 54,
t/m 12 april slechts
ƒ 49,85

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het chein. reinigen van
OVERGORDIJNEN, DE.
KENS EN TAFELKLE-
DEN.
Tevens uw adres voor ver-
ven, onz. stoppen en over-
hemdenreparatie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a
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Longa II - Vorden II
Tegen de verwachting in heeft Vorden II in Lichten-
voorde een gemakkelijke l—3 zege behaald op Lomga II.
De voetballers van Longa kunnen door deze nederlaag
hun eventuele kampioensaspiraties wel opgeven.
Voor de rust waren de geelzwarten sterker, mede door
een goede bezetting van het middenveld. Na 20 minuten
werd het O—l door een doelpunt van Hengevelud. Tien
minuten later werd het gelijk toen de Longa-midvoor
doelman Golstein geen schijn van kans gaf l—1. Kansen
deden zich in de eerste helft hierna niet meer voor.
Na een kwartier spelen in de tweed ehelft werd een
pass van Hengeveld goed door Stekkers afgerond. Toen
drie minuten 'later de jarige Buunk zichzelf een ver-
jaardagscadeautje aanbood door een vrije schop keihard
in te schieten 3—l, was het gebeurd en konden de geel-
zwarten de resterende 25 minuten deze voorsprong
rustig vasthouden.

Vorden III - Warnsv. Boys II
Doordat de invaller-doelman van Warnsveld, bij een
O—l stand, tien minuten voor de rust een bal stopte,
waardoor de scheidsrechter genoodzaakt was een pe-
nalty te geven omdat de keeper zich niet bij de arbiter
had gemeld, kwamen de Vordenaren op gelukkige wijze
aan een doelpunt gescoord door aanvoerder Eggiink.
Daarvoor hadden de bezoekers ook gescoord uit een
penalty, ingeschoten door De Greef, en toegekend omdat
doelman Bannink een Warnsveldspeler bij de benen
greep.
In de tiende minuut van de tweede helft bracht Stege-
man de stand op 2—l waarna de Boys een kwartier la-
ter de gelijkmaker lieten aantekenen. Tien minuten voor
tijd bracht Broekgaarden zijn ploeg definitief in veilige
haven 3—2.

NKV gaat samenwerken
In hotel „De Zon" hield de plaatselijke afdeling van het
NKV een bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer
T. Klootwijk. De opkomst was matig, vrtegenwoordigd
waren de onderafdelingen van de bouwvakarbeidersbond
voedings- en genotmiddelen.
De voorzitter gaf een uitenzetting over de wijze van sa-
menwerking met het NVV en CNV, welke resulteert in
het houden van gezamenlijke voorlichtingsbijeenkoms-
ten.
Als nieuw bestuurslid werd benoemd de heer H. Hoevers
wegens vertrek van de heer Jansen. Besloten werd om
het winterprogramma voorlopig in te delen in het kader
van de samenwerking met de drie vakcentrales.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden luidt als volgt:
Reuni I—Vorden I; Vorden IV—SCS II; Hercules IV—
Vorden V; Vorden VII—Wannsveldse Boys IV.
Baakse Boys BI—Vorden BI; Hercules B2—Vorden B2;
Be Quick Cl—Vorden Cl; Vorden C2—Steenderen C2.
Het programma van de s.v. Ratti is als volgt:
Afdeling zaterdag: Ratti I—DZSV III; DZC II—Ratti
II; Ratti Al—Warnsveldse Boys Al; Steenderen Cl—
Ratti Cl.
Afdeling zondag: Ratti I—Eibergse Boys V; Socii III—
Ratti III.
De afdeling zaterdag van Ratti kwam verleden week
met winst en verlies terug in de Kranenburg. Het eerste
versloeg in Zelhem Zelos III met 4—l terwijl het tweede
de puntjes in Borculo liet waar met 3—l verloren werd
van Sp. Haarlo II.

WATERPOL.O

Heren van Vorden verloren
De heren van Vorden hebben de laatste wedstrijd voor
de winterkompetitie van het distrikt Twene-IJsselstreek
met royale cijfers 9—2 verloren. In deze ontmoeting
tegen Piranha die in het overdekte zwembad Het Diek-
man te Enschede werd gespeeld, waren de Vordenaren
zeer gehandicapt want de plog speelde met vier invallers.
De wedstrijd was nauwelijks begonnen of Vorden keek
reeds tegen een l—O achterstand aan, toen de midvoor
raak schoot. Al spoedig trad de betere techniek en bal-
behandeliing van Piranha aan het licht. De thuisclub
kreeg een veldoverwicht en slaagde er in de stand tot
3—O op te voeren, waarbij zij opgemerkt dat de Vorden-
se doelman Oudsen in een goede vorm stak en nog enige
zeker schijnende doelpunten wist te voorkomen. Uit een
corner werd de ruststand op 4—O bepaald.
Nadat de midvoor van Piranha in de tweede helft de
stand op 5—O had gebracht gelukte het midvoor Ver-
stoep een straf worp te benutten 5—1. De linksvoor van
Enschede scoorde hierna 6—1. Een goede kombinatie
tussen Holsbeke en Verstoep leidde door laatstgenoemde
tot de tweede Vordense treffer. Nadat Holsbeke wegens
een zware overtreding uit het water was gezonden,
slaagden de Enschdeërs er in de slofase in de eindstand
op 9—2 te brengen.

BILJARTEN

Fraaie zege van KOT I
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT be-
haalde deze week thuis een fraaie 5—2 zege op DLS II.
De individuele uitslagen waren: J. Klein Hekkelder 279
(279)—J. Bosman 174 (91); H. Zieverink 114 (88)—
G. ten Have 121 (121); H. Myerman 95) (95)—Stam
88 (43).

Het tweede drietal verloor in Voorst met 5—2 van
Voorst I. Hier waren de gedetailleerde uitslagen: H.
Teunissen 308 (308)—W. Pardijs 220 (79); A. Kerke-
meier 161 (161)—J. Wijnbergen 121 (109); G. W. Beu-
mer 108 101)—W. Remmers 95 (95). Verdere uitslagen:
waren: Pauw II—de Poorte I O—7; DLS I—de Kroon
I 2—5; Pelikaan I—Voorst II 7—0.
In klasse C2 werd gespeeld Poorte II Carambole I
5—4.

Het vierde viertal van OT verloor thuis met 4—5 van
DLS III. De gedetailleerde uitslagen waren: B. v. d.
Straten 77 (46)—Stam 92 (92); W. Seesink 69 (69)—
Pieper 77 (58); G. vajn Hunen 62 (62)—Ardeel 62 (48);
J. Stapper 62 (59)—P. Hendriks 62 (62). Verdere uit-
slagen waren: Lindeboom II—Pauw IV 4—5; Pelikaan
II—Lindeboom I 7—2; de Kroon II—Poore III 7—2.
KOT V verloor met 4—5 van Carambole I. Hier waren
de gedetailleerde uitslagen: C. van Wijngaarden 70 (70)

—J. Stapper 62 (48); W. Stienesse 70 (70)—A. J. Boers
53 (50); W. Geerlings 53 (51)—G. Sleuring 44 (44); W.
Heuveling 26 (18)—J. Vriezekolk 4 (44). Verdere yit-
slagen waren: Lindeboom II—DLS IV 2—7; Pauw V—
Voorst IV 6—3; Voorst V—Poorte IV 7—2; Kroon III
—Lindeboom III 7—2.

Drie biljartkampioenen bekend
In ht biljartdistrikt Zutphen en Omstreken zijn deze
week drie van de vier kampioenen bekend geworden.
In klasse C2 behaalde de Poorte II de titel; in de derde
klasse werd DLS III kampioen, terwijl de Kroon III in
klasse C4 de vlag kon hijsen. In de eerste klas is de
kampioen nog niet bekend.
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U weet het?
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OMSTREKEN IS .

WONINGINRICHTING
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5 JAAR SCHRIFTELIJKE
GARANTIE

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram
Snijworst 200 gram

Haas-, rib- en scJM>uder-
karbonade £iR) gram

500 gramGehakt
Verse worst

Fijne rookw. 250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

0,70
1,10

2,98

2,25
2,60

1,10

1,00
1,40
3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

fijn genieten van het voorjaar?

pak toch de f iets!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk alleen.
U geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar onze
nieuwste modellen
fietsen.
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Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeUreffendI

Vorden - Telefoon 05752-1272
Zutphenseweg 15 a

PUBLIKATIE
BINDING-RECHTS
AFDELING VORDEN

Een Zwitserse boer
schrijft aan Mansholt

. . . .
De Zwitserse Boeren Voorlichtingsdienst maak-
te de volgende open brief aan Dr Sicco L.
Mansholt openbaar:

ZEER GEËERDE HEER MANSHOLT!

U wilt als vice-president van de EEG-kommissie
in de volgende tien tot twaalf jaren de helft van
de tien miljoen boeren in de gemeenschap der
zes liquideren.
Uw theoretische plan behelst enige wondepun-
ten andere belangrijke punten ontbreken ge-
heel. Hoe wilt u bv. de bevolking in de EEG-
staten van voedingsmiddelen voorzien, wan-
neer zich in een of andere hoek van onze pla-
neet een ramp voordoet?
En wie zal de dunne l^filaag dan verzorgen, die
voor de mensheid de grootste stoffelijke waar-
de vormt, wanneer u de boeren tot machine de-
gradeert?
U pleit van achter ^* groene tafel voor het
mammoetbedrijf en flfcangt, dat de Europese
boer de zielloze farmenj nabootst. Op de grond-
struktuur let u niet.

Men kan niet ontkomen aan de indruk, dat u
dan uw zin hebt, wanneer de vreugde over de
grond, de hofstede en het dier verdwijnt. Hoe
automatischer het bedrijf wordt gestuurd, en
hoe machinaler hij bedreven wordt, des te ziel-
lozer en innerlijk armere worden dan het werk-
klimaat en voor alles echter de mensen zelf.
U hebt zeker grote kapaciteiten en bent zeker
een belangrijke persoonlijkheid in de EEG en
uw voorstellen over de toekomst van de land-
bouw trekken in het bijzonder in andere krin-
gen dan die van de boeren de aandacht.

Sceptische boeren willen echter liever een dui-
delijke koers volgen, die mensen, die met de
landbouw verbonden zijn, hebben aangegeven.
'De boeren hebben heden minder gebrek aan
een theoretisch plan dan wel veel meer aan
mensen, die de dieren als bezielde schepselen
behandelen en niet beschouwen als slechts
nummers en fabrikaatsmachines.
Het kleinbedrijf wordt heden al te gaarne als
ziek aangeduid. Niemand echter moet ons wil-
len wijsmaken, dat de grote bedrijven ziekten
verre weten te houden: ja, in de toekomst zou-
den bij hen tot nu onbekende scheuren kunnen
optreden. U vraagt niet naar de vreugde aan de
arbeid en naar de beroepstrots, die de kleine
boeren evenzo veel of nog veel meer hebben
dan de grootgrondbezitters.

Met uw twijfelachtige horoscopie over de land-
bouw in EEG-verband draagt u er daadwerkelijk
toe bij, de hoofden van vele boeren en het ge-
zonde denken nog meer in de war te brengen.
U berijdt uw stokpaardje en smeedt een heet
en vonkensproeiend ijzer. Pas op, dat u geen
brandwonden en lidtekens er mee oploopt.
Hopende u vanuit een iets ander gezichtspunt
aangespoord te hebben de vraagstukken van
de Europese landbouw nog eens nader te be-
kijken, verblijf ik met hoogachting,

WALTER MEIER

*
Overgenomen uit de 'Volksbote' orgaan van de
Zuid-Tiroler Volkspartij.

OOK VOOR UW

Tractordieselolie en
smeerolie

Vraagt eens onze extra lage
prijzen

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

\ H. UENK

vIVIvlN îN/TV^

Dinsdag 15 april a.s. hoopt de heer

i de dag te herdenken, dat hij 40 jaar als melk- j
bezorger in dienst is van onze vereniging.

In verband daarmede wordt hem die dag een
receptie aangeboden, 's middags van 4-5.30
uur in café Eskes.

Vordense Coöp. Zuivelfabriek

Mia&tHIGjIjNI&HlMH^^

Inplaats van kaarten

Heden is op de leeftijd van 78 jaar nog onver-
wacht overleden, onze lieve zorgzame vader,
schoonvader en opa

AUGUST VAN HOEK
weduwnaar van P. A. van Pesch

Oud Hoofding. Dienst Mijnbouw vml. N.O.I.

Almelo: H. A. C. Dwars-van Hoek
R. H. Dwars

Vaux sur Seine: L. J. Huurneman-van Hoek
R. Huurneman

Maassluis: H. P. van Bergen van der
Grijp-van Hoek

N. van Bergen van der Grijp

en kleinkinderen

Almelo, 7 april 1969
Jan Janslaan 34

De crematie heeft heden in stilte plaatsgevonden.

Geen correspondentie, geen bezoek

CONTACT

'n goed advertentie medium!

MODE

voorjaar 1969

Keur-
kollektie

EL-MIOR

overhem-
den en
week-
enders

Keur-
kollektie
sportieve
heren-
pullovers
vesten
pull-polo's
sweaters
enz. enz.
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Adverteren doet verkopen



DESSO TAPIJT

PARADE TAPIJT

WESTON TAPIJT

BERGOSS TAPIJT

SILVESTER TAPIJT

INTERTEST TAPIJT

HEUGAFELT TAPIJT

Tapijten waar wij heel
enthousiast over zijn.

Ze zijn voornaam en luxueus,
maar toch heel matig in prijs.

ENORM STERK
WEINIG BESMETTELIJK
BLIJVEND MOOI

ONZE GARANTIE EN VAKMANSCHAP GARANDEREN U EEN
JARENLANGE TAPIJTEN VREUGDE

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314 '

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd: Een in
prima staat verkerende ko-
lenhaard. G. J. Olthof,
Lankhorsterstraat D 113,
Hengelo Gld, telefoon 1733

Tuinstoelen
Ligstoelen
Parasols

VOOR BUITEN GENIETEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZIE ONZE

woonvisiefolder
en vraagt om een speciaal voor u
samengestelde catalogus.

ZIE ONZE DIVERSE SPECIALE
AANBIEDINGEN

Piedro
schoenen

het beste voor uw
kind

MEER KEUS BIJ

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

P.S. Ook Piedro san-
dalen thans reeds

Schilderijen en ruzies kim men het beste op een
afstandje bekijken . . .

Engels spreekwoord

DE FOTOROUTES

mr.
SI-

Gaat u mee
een heerlijk tochtje

maken?

De route in Bergen begint bij restaurant Duinvcrmaak. Beide routes voeren
de bezoeker door een bijzonder gevarieerd natuurgebied, waarin waterpartijen
voorko^toi. De Stichting ter bevordering van de Amateur fotograf ie en de
tcrreint^(ecrster het PWN te Blocmendaal hebben ook dit jaar een speciale
fotowedstrijd met deze routes als onderwerp georganiseerd.

Folders van deze wedstrijd zijn verkrijgbaar bij alle WV's in Noordholland,
of worden op aanvraag toegezonden door de Stichting ter bevordering van de
Amate^fptografie, Singel 32, Amsterdam.

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 47

De abt, die is opgestaan van z'n stoel, reikt hem de hand. „Het is
in orde," zegt hij. Hij voegt er verklarend aan toe: „U had mij
uitgenodigd. En nu wilde ik ook beproeven hoe sterk u in uw
schoenen stond. Ik geloof en heb begrepen, dat wij nu moeten gaan.
Als wij u niet weerzien, beste broeders, dan zeg ik: „Gode bevo-
len!" Wij zullen veel voor u bidden. Het gebed van de rechtvaardige
vermag veel!"
Van Mastrigt schudt de handen van hen die vertrekken: „Ja, bij
voorbaat bedankt. Uw bidden zal ons in elk geval niet schaden.
Doe maar. Helpt 't mij niet, dan geeft het u misschien de rust en de
genoegdoening, dat u ook gedaan hebt wat u kon".
Reina staat op. Van Mastrigt verklaart: „Deze koerierster brengt
u naar een medewerker van ons, hier dichtbij. De Rode-Kruisauto,
die u hier heeft gebracht, haalt u vandaar weer op. Zodat pater
Ambrosius en u niet behoeven te lopen".
Als hij de hand van Ambrosius in de zijne houdt, zegt hij: „Pater,
m'n respekt voor uw geloof!"
Pater Ambrosius antwoordt: „Mijn gebed voor het uwe"!
Als hij alleen is gaat ir Van Mastrigt zich scheren. Dat is voor hem
een ceremonie. Hij zeept zich langdurig in, eerst met de kwast, dan
met de hand. De haargroei volgend, zeept hij zich in met lange
krachtige vingers. Hij zet het scheermes aan op de riem. Dan neemt
hij opnieuw de kwast ter hand: ,,het inzepen is het halve scheren",
Maar tussen deze handelingen door werpt hij een blik door het
kleine, hartvormige raam in de deur naar het zijvertrek. Hij be-
proeft het scherp van de snede. Terloops stelt hij vast: ,,een prima
klinkmes; die zogenaamde dikke franse messen, niets voor mij".
Hij brengt het mes omhoog, maar als hij weer door het raampje
kijkt, laat hij het zakken. Hij opent de deur op een kier. Hij hoort
wat de man in de zwarte uniform zegt: „Für meine lieben SS-Führer
stehe ich im Kampf, bereit zum letzten Stosz, ihnen will ich auch in
dieser Reichssache dienen". Dan neuriet de SS-man wat voor zich
heen, wolken sigarettenrook voor zich uit blazend. Van Mastrigt,
één oog dichtgeknepen, knikt waarderend achter het glas.
Morbleue heeft de arm van de groene ontbloot. De SS-man loopt
door het vertrek, heen en weer, in z'n schommelende gang alsof hij
alle spieren van z'n enorme lichaam wil benutten.
Als Martin de lege ampul op de tafel legt, de injektienaald uit de
ader terugtrekt, trapt Humphrey de sigaret schielijk uit, wendt zich
vol walging af. Met grote stappen ijlt hij naar de deur.
Van Mastrigt moet zich haasten om ongezien te blijven. Vlug sluit
hij de deur achter de kokhalzende pater. Het gezicht van de man
is wasbleek, hij transpireert. „Wat nu dan? Misselijk? Haha! Maar
u moet u nu beheersen. U moet daar zijn! \Vacht, ga hier even zit-
ten." Zuchtend gaat Van Mastrigt terug naar z'n observatiepost.
Wat hij ziet, stemt hem rustiger. De groene policist Hagen ligt
meer dan hij zit, in een rieten leunstoel. Z'n ogen staan wazig. Hij
praat met een dikke tong. Vlak voor de man zit Martin. Hij brengt
z'n gezicht dicht bij dat van de groene en zegt langzaam, maar
dringend, in het nederlands: „U kunt vrijuit spreken. Er wordt niets
opgeschreven. De Hauptsturmführer SS staat er volledig achter.

U herinnert u nu alles." Dan vraagt Martin iets wat niet is afge-
sproken. Van Mastrigt fronst de roetzwarte wenkbrauwen. Hij
glimlacht echter als hij hoort: „Wat staat er op het Schutzhaftbefehl
ten name van Lia Jantina van Beinum? U herinnert het zich, spreek
het uit. Wat staat er onder het woord „Grimde"?
Langzaam beweegt de man z'n grote hoofd heen en weer.
„Verzet u zich niet, beste Hagen!"
„Eh. Ah! Sie gefahrdet, sie gefahrdet . . ."
„Ja, akkoord, dat weten we. Maar wat is er achter getypt? De moti-
vering!"
Hagen sluit z'n ogen. Z'n hoofd zakt voorover. „Schiet op!" fluistert
Morbleue scherp tegen Martin. Hagen zegt mechanisch: daar-
door, dat zij joden bij arische families heeft ondergebracht en ervoor
heeft gezorgd, dat deze maandelijks bonkaarten hebben gekregen,
hen aan de greep van de duitse instanties heeft onttrokken en aldus
de belangen van het Rijk heeft geschaad, - getekend namens
Dr Kaltenbrunner, onleesbaar."
Martin knikt naar Morbleue: „Dat lag natuurlijk al een hele tijd
klaar. Ik geloof namelijk niet, dat die bevelen nu nog door Berlijn
worden ondertekend." Hij buigt zich voorover naar de groene: „In
welke cel zit zij opgesloten?"
Zwijgen.
„Bedenk, Hagen, het gaat hier om een proef. Voor de Führer!
Herr Kubizek weet er van."
Weer zwijgen.
Morbleue fluistert in het frans: „Vraagt 't hem in het duits, dat
maakt op hen meer indruk".
Opnieuw maakt de man een ontkennende beweging.
Adri, die de hele tijd achteraf heeft gestaan, knipt met z'n vingers,
vangt Martin's blik, wijst naar de deur,

Martin steekt z'n hoofd om de deur en roept: „Herr Kubizek! Kom-
men Sie bitte!" Dan ziet hij de enorme figuur van pater Humphrey
in een stoel hangen. Hij sluit de deur zorgvuldig achter zich, loopt
resoluut op Humphrey toe, schudt hem door elkaar en zegt, hees
van woede: „Is dit de manier waarop je ons wilt helpen, zak die je
bent! Schiet op!" Kalmer geworden, zegt hij: „Pardon! Die uit-
drukking neem ik terug. De overste rekent op u, pater Humphrey.
Kom, wees een man! Laat het niet door slapheid van uw kant mis-
lukken. Het lijkt wel dat u de man bent die we met Penthatol hebben
ingespoten!" *)
Hoe Humphrey er tenslotte in slaagde z'n misselijkheid, maar boven
alles z'n grondige afkeer van de rol die hij moest spelen, te over-
winnen, bleef ook voor hemzelf een raadsel, maar een feit was dat
hij, een arm om Martin's hals leggend en de andere hand gekrampt
om Martin's jaskraag en sjaal, omhoog kwam. Met een verrassend
gebaar van zekerheid nam hij het cognacglas over dat Van Mastrigt
hem voorhield. Hij gooide de inhoud ervan achterover, duwde
Martin van zich af: „Ik ben in orde. Let op!" Hij stormt het zijver-
trek binnen en brult: „Was nun, Hagen? Du wollst nicht mitmachen
du Hundsfott!"
Martin maakt een omzichtig gebaar, iets van: „Prachtig zo, maar
raak hem niet aan, alstublieft!" Opnieuw brengt hij z'n gezicht vlak
vóór dat van de gevangene: ,,In welke cel zit juffrouw Van Bei-
num?"
De man opent z'n lippen, blaast moeizaam lucht van zich af en zegt:
„De gang die dwars op de hoofdingang staat. De rechterarm van de
T. De rechtervleugel. Het is een kamer. Een vreemde kamer".

„Wat voor een kamer. Wat voor vreemds is er aan?"
„De kamer is een . . ."
„Een wat?"
De man buigt z'n hoofd, z'n kin zinkt op z'n borst. Hij fluistert:
„Waar men - begoocheld wordt . . ."
Martin kijkt op, in de ogen van Morbleue. Morbleue schudt z'n
hoofd ongelovig: „Verder niets? Mooie boodschap . . ." mompelt
hij. „Hij liegt het!"
„Hij kan nu niet liegen!" Martin gaat verder: „Op welke etage ligt
deze kamer?"
Langzaam gaat 's mans vinger over de plattegrond: „Hier!"
„Wie heeft de sleutel van deze kamer?"
Traag heft de man z'n zware oogleden. Hij kijkt Humphrey aan,
wijst naar hem, lispelt: „De Hauptsturmführer. Aan een ketting.
Op z'n lichaam . . ."
Adri ziet het hoofd van ir Van Mastrigt, halfgeschoren, bezorgd
kijkend, achter het hartvormige raampje. Hij maakt een gebaar naar
pater Humphrey. Ze trekken zich terug naar de deel. Nog horen
ze Martin's stem: vragen, vragen en nog eens vragen!
Adri sluit de deur. Ir Van Mastrigt, als hij de gedurig onderbroken
ceremonie van het scheren heeft geëindigd, veegt het scheermes
zorgvuldig schoon. Hij legt het terug in de cassette. „U deed het
ineens prima!" prijst hij Humphrey. „Nu moeten wij ons verder
verdiepen in het plan. Wij mogen niets aan tijd en toeval overlaten.
Wat doen wij straks met die groene. Zullen wij hem in het water
laten vallen?"
Humphrey schudt z'n hoofd.
Adri zegt: „W^e laten hem inslapen. Als hij wakker wordt vindt hij
daar hopenlijk niemand meer. Misschien zelfs Kubizek niet meer.

* ) N atrium-P c nthatol: waarheidsserum, waarbij 't het slachtoffer
onmogelijk is te liegen; men acht het mogelijk dat een getrainde spion
z'n onderbewustzijn met autosuggcsties prepareert en de proef door-
staat, maar dit schijnt zelden te gelukken.

(wordt vervolgd)

NU abonneren op Contact voor 10
gulden per jaar!

Even een brïefkaartje naar drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12, Vorden en
uw Contact komt in de bus!
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