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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

DONDERDAG 15 MEI HEMELVAART
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. G. F. Hayer uit Ede

ZONDAG 18 MEI
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur ds. F. H. Meyenfeldt uit Hilversum
Interkerkelijke Jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur Dr. F. H. von Meyenfeldt

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Herv.
kerk

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van woensdagavond 22.30 uur tot donderdagavond
22.30 uur dr. De Vries telefoon (05752) 1288
van donderdagavond 22.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen haif tien en tien uur 's morgens.

V/EEKENDDIENST W1JKVERPLEEGSTER
donderdag Hemelvaartsdag zuster Van de Schoot
telefoon (05752) 1487
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

Hemelvaartsdag van 7.00 tot 19.00 uur J. Wech-
gelaer, telefoon (05752) 1566
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H. Velthuis en B. H. A. Aalderink
G. H. Brunsveld en H. J. Memelink; A. W. En-
zerink en M. Sc'hurink; W. J. M. Notten en C. A
J. Mullink.
Gehuwd: J. Kettelarij en H. J. Nijenhuis.
Overleden: Geen.

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondagavond 18 mei om 7 uur
in de Hervormde kerk.

Voorganger: Dr. F. H. von Meyenfeldt,
Gereformeerd lyceumpredikant te Hilversum.

Thema: ,,Vrcde - Vreugde - Vrijheid".

Organist: les Nijman uit Hilversum.

Met medewerking van het Interkerkelijk
Jeugdkoor.

OoA: u en jij bent hartelijk welkom

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de rcdaktic)

ANTWOORD AAN MEVROUW
GAT ACRE-DE STUERS
Uw reaktie lijkt me te berusten op een misverstand.
Ik breek niets af, ik geloof in Jezus Christus en
Zijn Kerk. Maar dan moeten we wel het evangelie
goed lezen, wat daarmee bedoeld wordt.

Uitdrukkelijk heb ik geweigerd ook maar één dis-
pensatie aan te vragen. Vanuit het evangelie ge-
zien blijf ik gelovige, franciskaan en priester. Ik zou
de Liefde voor de Arme Christus uit mijn hart
moeten bannen om dat te kunnen opgeven. Dat zal
ik nooit opgeven, wat er ook moge gebeuren. Ik
heb alle armen, alle ontwikkelingslanden trouw be-
loofd. Je bent priester in eeuwigheid, daar kun je
nooit afstand van doen. Mag ik het opnemen voor
tweederde van de kinderen Gods, die nog lijden
aan honger en ziektes? Als Christus woord in het
evangelie waar is, dat we in de arme Christus
moeten herkennen, dan had u kunnen weten, dat er
in Pakistan nog naakte Christussen rondlopen, nog
Christussen die van honger doodgaan. Doodzieke
Christussen hebben nog geen stuiver om de bus
voor de dokter te betalen. Het is uit Liefde voor
Hem, dat ik gehandeld heb, zoals ik gehandeld
heb, en in deze stijl zal ik blijven denken en han-
delen. Mag ik de roep van mijn hart, mijn geweten
de roep van de Heer volgen, ja of nee?

Je mede-gelovige in Christus,

Antoon Mullink.

Openbare les Nutsblokfluitclub
De Nutsblokfluit- en melodicaclub gaf in een goed
bezet Nutsgebouw onder leiding van de dirigent,
de heer D. de Boer, haar jaarlijkse uitvoering en
openbare les.
De voorzitter van het Nutsdepartement, mr J. Rom-
bach, sprak een kort openingswoord. Hij wees er
op dat, indien er ouders zijn die hun kind lid van
deze club wil laten worden, dit voor de grote zo-
mervakantie der scholen op te geven. De heer De
Boer wenste de heer H. Wesselink, oud-voorzitter
welke wegens ziekte niet aanwezig kon zijn evenals
mejuffrouw H. Verkerk, een spoedig en algeheel
herstel toe.

Vervolgens brachten beginnelingen der blokfluit-
club enige solo's en duo's ten gehore, waarna de
gevorderden zang en muziek, afgewisseld door
groepjes, lieten horen.
Na de pauze openden de beginnelingen van de me-
lodicaclub het programma, waarna de gevorderden
enkele leuke liedjes en walsjes ten gehore brachten.

Tot slot traden de blokfluit- en melodicaclub ge-
zamenlijk op. Spontaan werd door het publiek mee-
gezongen speciaal ,,Daar ligt een aardig dorpje"
sloeg aan.
Aan het slot werd de heer De Boer door de voorzit-
ter dank gebracht en bood hij hem een blijk van
waardering aan.

Beroep ontvangen
Onze oud-plaatsgenoot ds. J. W. Albers te Mids-
land op Terschelling, heeft een beroep ontvangen
naar de Hervormde Gemeente Zeddam.

Nutsspaarbank gaat
150-jarig jubileum vieren

De Stiching Nutsspaarbank te Vorden zal woens-
dagmiddag 14 mei het 150-jarig bestaan van de
bank herdenken. Tevens zal dan de opening van
het nieuwe bankgebouw pJjatsvinden. Deze officië-
le opening zal worden vl^bht door burgemeester
A. E. van Arkel.

Om eens iets meer van de aktiviteiten van de Nuts-
spaarbank te horen hebben we dezer dagen in
Zutphen een praatje genaakt met de voorzitter
van de bank, de heer W^pjiper, in zijn dagelijks
leven belasingadviseur. In verband met het jubi-
leum hebben we de laatste tijd nogal eens een ver-
gadering met het bestuur. Onze taak bestaat hieruit
dat we er voor moeten zorgen dat we aan de ,,op-
vragen" van onze klanten kunnen voldoen en dat
we daarnaast de gelden zo juist mogelijk beleg-
gen. De gedachte moet hier overheersen dat we
hier werken met het geld van anderen, aldus de
heer Kuiper, die enthousiast over de Nutsspaar-
bank bleek te kunnen vertellen.

De waarborg en de geheimen van de gelden zijn
bij de Nutsspaarbank altijd in goede handen, we
houden onze doelstellingen dan ook altijd zeer goed
in het oog. Op onze vraag of er in Vorden wel
voldoende ,,werkterrein" is voor 3 banken, ant-
woordde de heer Kuiper bevestigend. Juist doordat
we een nieuw bankgebouw in gebruik gaan nemen
ziet het bestuur dat de Nutsspaarbank nog altijd
een taak heeft in Vorden. Speciaal door de veran-
dering in de samenstelling van de bevolking. Hier
komt nog bij dat de bevolking steeds meer toe-
neemt.

De heer Kuiper is van mening dat het werkterrein
van de bank in de toekomst steeds uitgebeider zal
worden en dat dit wijst in een bepaalde richting
van samenwerking. Zo kan de spaarder terecht
voor verschillende termijnbesparingen waarvoor
een hogere rente verkregen kan worden. Ook wees
de heer Kuiper op de girale betalingen waarbij de
spaarbank ingeschakeld kan worden alsmede op
de inlichtingen die verschaft kunnen worden over
bv. vreemde valuta. De geldstroom heeft het mo-
gelijk gemaakt dat aan vele mensen in Vorden en
naaste omgeving geldleningen onder hypothecair
verband verschaft kunnen worden onder gunstige
voorwaarden, aldus de heer Kuiper.

De Nutsspaarbank in Vorden werd opgericht door
het Nutsdepartement „den 9 february 1819 des na-
middags ten half vier uren ten huize van wijlen H.
Stroman in 't dorp Vorden". Dit is het huis waar
nu de families Boersma en Wullink wonen. Op
deze vergadering waren aanwezig de heren Van
Westerholt, ds. Hugenholz, Van Reen, Van Dorth
Enzink, J. W. Mellink en H. Becking. De heer
Becking was schout van Zelhem en de heer Van
Reen predikant te Ruurlo. Hieruit blijkt dat des-
tijds het Nutsdepartement Vorden zich niet alleen
tot de gemeente Vorden beperkte, maar ook le-
den telde in naburige gemeenten zoals Zelhem,
Hengelo en Ruurlo. Op de hierboven omschreven
vergadering dan -werd tot oprichting van een spaar-
bank besloten door aanneming van een reglement
op de spaarbank opgemaakt door ds. Hugenholz,
terwijl bepaald werd dat de spaarbank voor de
eerste maal geopend zou zijn op l maart 1819;
„zullende hiervan nadere bekendmakingen worden
gedaan door tusschenkomst der Heren Schouten
der respective. Gemeenten, welke daartoe zullen
worden verzocht". Op de eerste dag werd ingelegd
een bedrag van f 323,50 een heel bedrag voor die
dagen. Besloten werd dat de spaarbank voortaan
geopend zou zijn elke eersten woensdag van de
maand, des namiddags van 4 tot 5 uur en „zullen
Heeren Schouten van Vorden, Hengelo en Ruur-

lo worden verzocht hiervan in hunne respective
Gemeenten de meeste publiciteit te geven". En
zo had Vorden zijn eerste spaarbank.

w
t dat

Overigens waren de tHfn destijds blijkbaar niet
20 best, gezien het feit dat debiteuren nog al eens
met het betalen der rente achter waren en de spaar-
bank tot opzegging van leningen moest overgaan.
In de vergadering van 13 februari 1826 werd door
het bestuur o.a. beslot^fcin te tekenen „voor een
negotiatie op eene strSrcweg van Zutphen over
Vorden en Ruurlo op Winterswijk voor een som
van duizend guldens".

In een vergadering, gehouden den 18 juli 1829 in
het Heeren Logement te Vorden wordt o.m. op-
gemerkt „dat het doel, namelijk om het sparen van
de gemene man te bevorderen niet uit het oog moet
worden verloren en de spaarbank niet moet strek-
ken tot gemakkelijke, onkostbare en secure wijze
van geldbelegging voor gegoede menschen".

De heer J. W. Klein Lebbink die sinds 1946 kassier
is van de Nutsspaarbank, en die ons ook de gege-
vens verstrekte betreffende de oprichting van de
bank, vertelde dat de spaarbank in de jaren 1840-
1850 echt een bank was voor „kleine luiden". Door
het bestuur werd toen nl. besloten dat deelnemers
die meer dan ƒ 300,- bij de spaarbank belegd had-
den, dit tegoed terug te betalen om „meer te be-
antwoorden aan het doel der spaafbanken, die
toch alleen zijn ingesteld om bespaarde penningen
van dienstboden, dagloners en minderjarigen op
te nemen en geenszins voor geldbeleggingen".

Voor het opbergen der waarden besloot het be-
stuur toen tevens een ijzeren kist te laten maken.
De sleutels werden onder de bestuursleden ver-
deeld en wel zo dat telkens drie bestuursleden no-
dig waren om de kist te openen.

In verband met de oorlog werd het 125-jarig be-
staan verschoven naar 1947. Alle schoolkinderen
van alle lagere scholen in Vorden kregen toen een
spaarbankbokeje aangeboden met daarop een be-
drag van ƒ 2,50. In de periode na de oorlog is de
inleg aan de Nutsspaarbank vervijfvoudigd zo ver-
telde de heer Klein Lebbink. Vergelijken we de
cijfers van de laatste jaren op bank dan zien we
nog steeds een stijging. Zo was er bv. op 31 de-
cember 1966 ingelegd ƒ 2.599.821,35; 1967 ƒ 2.724.
433,61; 1968 ƒ 2.863.355,05. De inleg per l mei
1969 bedroeg ƒ 3.005.313,05. Het aantal inleggers
bedroeg 1463.

Het bestuur van de Nutsspaarbank, bestaande uit
de heren W. Kuiper, voorzitter; J. W. Klein Leb-
bink, sekretaris-penningmeester en de leden mr J.
Rombach, G. Rossel, B. A. Groot Bramel, A. J.
Vruggink, H. Bannink en H. A. Albers zal woens-
dagmiddag na de opening van het nieuwe spaar-
bankgebouw recipiëren in het Nutsgebouw van
15.00 tot 17.00 uur.

Beatavond met „The Shoes"
De Kranenburg is zo langzamerhand het beat-
mekka van het oosten geworden. In zaal Schoen-
aker organiseerde beatclub Turn weer een van
haar gezellige maandelijkse beatavonden waarbij
men nu een van de bekendste groepen uit ons
land had uitgenodigd. „The Shoes" uit Den Haag
deden het voortreffelijk en wisten met hun rythm-
and bluesmuziek evenals met soul de meer dan 400
jeugdige aanwezigen tot grote spontaniteit te
brengen.

Groene Kruis had goed jaar
Onder leiding van dr. W. N. Lulofs werd woens-
dagavond in het wijkgebouw aan de Burg. Gallée-
straat de algemene ledenvergadering van het Groe-
ne Kruis gehouden.

Na een kort openingswoord tot de niet talrijke
aanwezigen, verkreeg de heer Luichies, sekretaris,
het woord tot het houden van zijn jaaroverzicht.
Spreker begon met te zeggen dat, wanneer een
vereniging -goed funktioneert, er weinig opwinden-
de vergaderingen zijn. In het afgelopen jaar werd
weer zeer veel werk verzet door de twee wijkzus-
ters mejuffrouw Stoop en mejuffrouw Van de
Schoot. Het werk gebeurde op hun eigen manier
en met veel liefde o.a. ziekenverplegen, verzorging
van de konsultatiebureaus, bezoeken aan reuma-
patiënten, t.b.c.-patiënten, kinderuitzendingen, vol-
gen van cursussen (zgn. bijscholingscursussen) het
geven van cursussen etc. Spreker dankte beide
wijkzusters op hartelijke wijze voor hun veelomvat-
tend werk in dienst van de vereniging en sprak de
wens uit dat ook in 1969 hun werk weer mag wor-
den gewaardeerd.

Behalve de zusters, aldus spreker, zijn er veel meer
medewerkers o.a. de kwitantieloper, de heer Lijf-
ogt, de schoonmaakster van het wijkgebouw, me-
vrouw Korenblik, mevrouw Braam die de bejaar-
dengymnastiek leidt, de masseur, zuster Slotboom
die de kleutercursus verzorgd alsmede de dokter
van het kleuterbureau dokter De Bruin. Ook al
deze personen mochten een dankwoord in ont-
vangst nemen voor hun velerlei werk.

De kontributie bedraagt thans ƒ 12,50 per lid per
jaar. Van het Rijk en de Gemeente Vorden mocht
de vereniging weer een prachtig subsidiebedrag
ontvangen evenals van de Vordense Marktvereni-
ging en het ziekenfonds OGZO, terwijl een legaat
van wijlen mevrouw Van Mourik onder dank werd
aanvaard.

De beide plaatselijke doktoren, W. N. Lulofs en
K. H. de Vries beide lid van het bestuur, werden
dank gebracht voor de wijze waarop zij hun werk
in dienst van de vereniigng verrichtten.
De penningmeester, de heer P. de Vries, kon mee-
delen dat de financiën „gelijk op de dijk" waren
gebleven zodat de vereniging in het afgelopen jaar
gene verlies heeft geleden.

Bij de bestuursverkiezïng werd de voorzitter, dok-
ter Lulofs, herkozen.
Langdurig werd gesproken over de wijzigingen in
het huishoudelijk reglement en de statuten van de
vereniging. In de eerstkomende ledenvergadering
zal een en ander aan de orde worden gesteld ter
vaststelling hiervan. Tenslotte werd medegedeeld
dat de provinciale vergadering op 21 juni a.s. te
Arnhem zal worden gheouden. De leden werden
opgewekt deze vergadering te bezoeken.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

15 mei Voetzoektocht Vordense Hon-
denclub door fraaie omgeving

16 mei Voorjaarsvergadering v.v. Vor-
den in de kantine

17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden

18 mei Interkerkelijke Jeugddienst in de
Hervormde kerk

j 9 mei Ledenvergadering hengelsportver.
„De Snoekbaars" in café Eskes

20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

22 mei Herv. Vrouwengroep dorp
29 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw

29 mei Herv. Vrouwengr. Wildenborch
31 mei Jeugddag op het gem. sportterrein

organisator „Sparta"
11 juni Bejaardentocht
11 juni Avond vierdaagse
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
14 juni Avondvierdaagse
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden

26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

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 brj deze rubriek tussen/bijgevoegd

op het tweede blad



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Pak mee,
't Is lente!

COLOMBO

koffiemelk
LITERSFLES

1080 GRAM NU

1.49
SUPERUNIE

roodmerk
koffie

GEEN 195 MAAR

1.49
LUYCKS

augurken
LITERPOT VAN 198

NU

1.59
ITALIAANSE

tomaten-
puree
3 BLIKJES

Vlido

INSEKTEN-

VERDELGER

spuitbus

395

Colorno

CHOC. DRANK

litersfles

79

UP DRANK

2 flessen

89

PINDAROTS J ES

200 gram slechts

69

4 VERFRISSINGS-

DOEKJES GRATIS

bij 4 tabletten

LUX
van 168

BOKKEPOOTJES

lekker koekje

grote zak

89

Koopmans

CAKEMEEL

pak van 78 voor

69

Brillo

SOAP PADS

pak van 104 voor

94

ROOMBOTER-

KOEKJES

zak 250 gram slechts

98

PIEK AFWAS

literflacon 98

elke 2e flacon 49

DOPERWTEN FIJN

literblik 112

elk 2e blik 69

VOORDEELPAK

skip
NU VAN 690 VOOR

5.90
FANCY PINK

zalm
VAN 205 NU

t.59

PENNYWAFELS

10 stuks

89

SNIPS

mini kauwgom

3 zakjes

25

Disc-o-matic

vaatje

ZEEPPOEDER

van 725 nu

498

ZAANSE KOEKEN

pak 18 sflms

79

Voor de overweldigende belangstel-
ling, de vele bloemen en cadeaus die
wij ter gelegenheid van ons 75-jarig
bestaan van u mochten ontvangen,
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Fa. J. W. Albers

Fam. H. S. J. Albers

Fam. H. A. Bogchelman

pindakaas
IN FRUITGLAS

COWBOY

sinaas
ZONDER PRIK

GROTE FLES

59
POEDERKOFFIE

potje 50 gram nu

98

CLOSETPAPIER

4 rollen

55

APPELMOES

literblik

59

Zakje

LANGE VINGERS

nu slechts

69

DRUIVENSAP

wit of rood

van 149

gote fles nu

109

VLEESRIBJES
500 gram

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

MALSE BIEFLAPPEN
(bakken als biefstuk) 250 gram

148
198
218

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

500 gram

nu 218
TONGEWORST

GEKOOK1 EVER

SNIJWORST

PALINGWORST

Denk aan uw diepvries

VOORBOUTEN

ACHTERBOUTEN

150 gram 89

100 gram 89

150 gram 89

150 gram 85

excl. BTW 450

excl. BTW 550

ett

SPINAZIE

SAPPIGE SINAASAPPELEN

TOMATEN 500 gram 98

FIJNE IMPORT APPELEN kg 159

CHAMPIGNONS 200 gram 98

In verband met het seizoen kunnen snel aan

bederf onderhevige waren vanaf heden niet

meer bezorgd worden

vruchten
limonade

NOG STEEDS

NIPOLI

Italiaanse
vermouth

VAN 350 NU

2.95



Hiermeck betuigen wij onze
welgemeende dan'k voor de
bewijzen van deelneming,
ondervonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
onze lieve man en vader

HERMAN DERKSEN
Speciaal willen wij dank
zeggen aan dr. De Vries en
de twee wijkverpleegsters
zuster Lubbers en Carmig-
gelt uit Warnsveld.

Wed. H. G. Derksen-
Klein Meulenkamp

en kinderen
Wichmond, mei 1969
Polweg 7

DR. DE VRIES
a.s. vrijdag en zaterdag
AFWEZIG

Spoedgevallen:
dr. Lulofs

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondagavond 7 uur in
de Herv. kerk

Te koop: Konsumptic~aard~
appelen. W„ A. B. Borgon-
jen, Delden

Keukenstoelen
l st. ƒ 26,50
4 st. ƒ 100,—
6 st. ƒ 147,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: Prachtige jonge
konijnen in 4 kleuren.
G. W. Vruggink, B 67
Vorden

Te koop: G.o.h. bromfiets
(Puch) H. J. Rouwenhorst
Almenseweg 37, tel. 1285

Gevraagd: Zit-slaapkamer,
beneden. Brieven onder no.
7-1 bureau Contact

Te koop: Een goed onder-
houden kolcnhaard voor
nootjes 4. B. van Hackfort-
weg l, Vorden

Gevraagd in klein gezin:
Hulp in de huishouding voor
hele of halve dagen. Mevr.
Dekker, modehuis Nuy,
Korte Hofstraat 6, Zutphen
telefoon 05750-3110

Gaat u zondagavond
ook naar de

IN TERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

om 7 uur in de H er v.
kerk?

WAAR U
DOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, 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-
ningenvan derden.)

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

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig .nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Bespaar geld - Koop een eigen ladder!
Deze ladders kunnen naar keuze gebruikt worden als: een opsteekladder, een uitstaande ladder, twee enkele
ladders. Uit voorraad . . . zeer aantrekkelijke prijs !

UITERWEERDSchildersbedrijf

:ĵ )&ftlE^VIS/Ts/TvTVTs/ÏN/TVTNXIVT^èN/T^

GERRIT BRUNSVELD
en
RIKIE MEMELINK

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking zal plaats-
hebben op vrijdag 23 mei a.s. om 14.00
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weleerw.
heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, E 5
Laren, F 13 a
mei 1969

Toekomstig adres: Onder de Linden 7,
Lochem.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 17 mei a.s. hopen wij D.V. ^
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk |j
te herdenken.

B. H. NORDE
en
H. J. NORDE-HARMSEN

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café- <
rest. „'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

Vorden, mei 1969
C 42

en
H.

Op maandag 19 mei a.s. hopen mijn
lieve ouders

BECK

A. BECK-WONNINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor mij
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare zoon

Gerard

Vorden, mei 1969
Het Hoge 61

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
rest. ,/t Wapen van Vorden" (F. Smit)
te Vorden.

In ons MODERN WINKELBEDRIJF
vragen wij een

VERKOOPSTER
en

LEERLING-
VERKOOPSTER

GETROUWDE DAMES komen
hiervoor ook in aanmerking.

Goede salariëring.

Komt u eens praten?

KRONENBURG
Telefoon 3200 - Zutphen

GMvL afdeling Vorden

ZOMERUITSTAPJE
gaat op 21 mei a.s.

WEL DOOR
nog enkele busplaatscn zijn vrij.

Deelname in volgorde van opgave mogelijk bij
H. PELGRUM, telefoon 6686

CONCORDIA
Hengelo Gld.

Morgen, Hemelvaartsdag

DANSEN

Orkest-. „THE SPITFIRES'
aanvang 7 uur

AANBESTEDING

Op dinsdag 27 mei 1969 te 14.30 uur zal door
ondergetekende namens de Gemeente Vor-
den, in het Gemeentehuis worden aanbesteed:

het verbouwen en
uitbreiden van de
Bijzondere Lagere
Landbouwschool
aan de Hengcloseweg te Vorden.

De inschrijving kan geschieden in percelei
ondermassa of massa voor:

Perceel 1: Grond-, metsel-, stucadoor-,
timmer- en smidswerk;

Perceel 2: Loodgieterswcrk;

Perceel 3: Elektrische geleidingen;

Perceel 4: Verf-, glas- en behangwerk.

Bestek met 3 tekeningen zijn tegen betaling
van f 25,— per stel (restitutie ƒ 10,— bij in-
levering) verkrijgbaar aan het kantoor van
de architect.

Inlichtingen worden verstrekt tot 4 dagen
vóór de dag van de aanbesteding.

P. BAKKER, architect B.N.A.
Vorden, Zutphensewcg 44 a
Telefoon 1392 (05752)

Vanaf heden zijn wij weer onder
ons eigen telefoonnummer 1493
te bereiken.

dus dag en nacht
05753-1493

A. G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld.

Zelf vloerbedekking
leggen?

Geen probleem meer met de
zclfklevendeHotel - café - restaurant

BAKKER
Telefoon 1312

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

NYLON-VILT
TEGELS

vraagt voor de morgenuren (plm.
10.00 tot plm. 15.00 uur) :

40 x 40 cm voor de verras
scnd lage prijs van

f 2,95 per tegelMannelijke of vrouwelijke

HULP IN DE
KEUKEN

Natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

leeftijd geen bezwaar.
Goed loon plus gratis warme
maaltijd.

Bouwfonds Volautomatische afwasmachine aanwezig

Ruurloscweg 35 - Telefoon 1523

Verwen daarom uw gasten eens met een

keerlyk
t'is maar een idee !

WONINGINRICHTING

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

DOE MEE

aan de oriënteringsrit
door de buurtver.
„Delden"
op zaterdag 17 mei a.s. voor leden
en niet-leden. Aanvang 7.30 uur
bij café ,,'t Zwaantje".

Wisselbeker wordt beschikbaar gesteld
alleen voor de leden.

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

Voor goede
rywielreparaüe naar:

RUWIELBEDBIJF
TBAGTER

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

OEBB. WILLJEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Nu
vrije tijdskleding
kleding die u prettig zit

PULL-POLO'S

korte en lange mouw in:

TREVIRA

BADSTOF

VELOURS

en dat in allerlei kleuren.

Koop daar een passende

PANTALON
bij

Natuurlijk

ook voor

jongens

:;. : : - ; ;•;, • .. •

: -

Pracht sortering

WEEKENDERS



Hardboard
vloerplaten

61 x 122 cm
f 1,35 per stuk

DOE-HET^ZELF
CENTRUM

Pedicure
steunzolen

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

YOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Voren

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

CEMENT

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

Eenmaal per week
nieuwe aanvoer
dus altijd goed.

Bovenstaande prijzen
zijn alleen van

toepassing indien
afgehaald en beta-

ling a kontant

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 05752-1486

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

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

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

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

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Tuin-kampeer-
stoelen

NU ƒ 13,50 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

VoetbecU
sandalen

nu kopen betekent de
hele zomer
gemakkelijk lopen

Nu de grootste keus

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

MENSEN MET STIJL

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

WONINGINRICHTING

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

Skultuna
kookpannen

van Zweeds lichtmetaal voorzien
van krasbestendige Teflon-finish
blinken u tegemoet.

Aanbieding tot juni

KOOKPAN
inhoud 3 liter, geschikt voor gas
en elektra

ƒ 25,50

plus voor halve prijs erbij
kookpan 1,3 liter normaal f 21,—

nu voor ƒ 10,50

KOEKEPAN
26 cm met deksel, ideaal voor vet-
arm bakken, 6 mm bodem

1 29,95

plus voor halve prijs erbij
Steelpan 0,7 liter normaal ƒ 70,95

nu voor ƒ 5,50

Met Skultuna
KOKEN - SPOELEN
SCHOON
de pannenvaat voortaan
sekondenwerk

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

„HET SCHOENENHUIS"

WEEKAANBIEDING

l paar herenmuilen
slechts ƒ 5,50

En . . . zojuist binnengekregen
de originele

Fabeltjeskrant-
pantoffeltjes
in rood en blauw

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Pedikuren op afspraak

Silvester kleurexperts bespelen
het kleurengamma virtuoos!

Toonaangevende kleurexperts componeerden in samenspel met
vooraanstaande dessinontwerpers de ongeëvenaarde collectie
Silvester-tapijt, die qua uitgebreidheid, veelzijdigheid en kwaliteit
haar's gelijke niet heeft. Een meesterlijk assortiment, vol sfeer.
Sfeer heeft geen bepaalde prijs... sfeer heeft alleen een onschatbare
waarde. Daarom ziet het Silvester tapijt er zo veel duurder uit dan
het in werkelijkheid is. Uw Silvester-leverancier, herkenbaar aan
onderstaand embleem, de „Silvester-sfeersleutel" - toont U
gaarne onze collectie en adviseert U desgewenst bij het scheppen
van uw hoogstpersoonlijke noot met Silvester. Verkrijgbaar vanaf
f 85.- op kamerbreed.
Vraag onze gratis brochure „Silvester brengt sfeer in huis".

Houdt U van de sfeervol/e ballroom muziek
in de stijl van Victor 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 „Si/vester
brengt sfeer in huis".

EXTRA KWALITEIT

Vrijdag- en zaterdagreklame

Gekr. ham
Boterharnw.
Leverworst

150 gram 0,90
200 gram 0,70
200 gram 0,60

Haas-, rib- en schouder -
karbonade 500 gram 3,18

Gehakt
Verse worst

500 gram 2,25
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
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfs- en varkensalagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

adidas
mot cio E-l l j< inden

voctbnlschoen
dei kampioenen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:

FLINKE JONGENS

Metaalwarenfabriek

HEUVELING
Kerkhofweg D 7 b - Vorden - Telefoon 1309

A.s. zaterdag 's middags

NA 12 UUR
GESLOTEN

Koorsolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

WEEKENDAANBIEDING

DAMESBLOUSE
leuk dessin j 7,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WEESwoonwys

EEN MET VEEL ZORG SAMENGESTELDE
OUD-HOLLANDSE

eiken eetkamer
Tuimeltafel

Stoel met kunstieder

f 165,-

ƒ 99,75

Diverse salonkasten
passend bij deze uitstekende
eethoek vanaf f 645,

Visser-Vorden

10 pennywafels deze week 79 et
750 gram BONBONS van 120 et voor 79 et
100 gram BACON 55 et
l fles SPAR PUDDINGSAUS 59 et

2 litersf lessen cola van 110 et voor 98 et
l blik SARDINES 30 mm 69 et
1 STRANDBAL slechts 79 et
2 CHOCOLADETABLETTEN van 130 et voor 709 et
10 )AFFA SINAASAPPELS 145 et

l blik doperwten extra fijn 98 et

REMMERS
DE SPAR

? KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



31e jaargang no. 7 Woensdag 14 mei 1969

Eindelijk
alles opgeruimd!

Dank zij ons nieuwe
wandmeubel heeft nu alles
zijn eigen, vaste plaats
gekregen. Daar moet op
geklonken worden . . .

gelukkig dat er ook aan
plaats voor glaasjes en
flessen gedacht is!

Voor U'aiulmcubclen, ook in „groeiende" soorten.

UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
""• FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
voor f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Wapen- en sporthandcl

Martens
steeds d":

Zutphenseweg - Voren

Betontegcls
30 x 30 cm

afgehaald
53 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Verse haantjes
lekker en goedkoop.
Deze weck'.

KIP
f 1,45 p. halve kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Ticnerkasten
nu slechts ƒ 54,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

T.L. armatuur
lamp + starter

voor slechts f 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Ter gelegenheid van het 150-jarig be-
staan en opening van ons nieuwe kan-
foor ontvangt elke inlegger, met een
storting van f 25,- o/ meer, gedurende
de OPENINGSWEEK van 15 tot en
met 22 mei ons

WAARDEVOLLE
JUBILrUMGESCHENK

De openingsuren van ons nieuwe
kantoor zijn:

elke duif

vrijdagavond

gesloten.

v.m. 9.00 - 12.30
n.m. 2.00 - 5.30

6.30 - 8.00

Ons kanton is dus meer dun 37 UUR PER WEEK
geopend, voor ALLE bankzaken.

Jeugdvoetbal

Ratti-jeugcJ naar jeugdtoernooi
Op zondag 18 mei a.s. zullen de C-junioren van de s.v. Ratti deel-
nemen aan het jeugdtoernooi te Klein Borculo (Leo-stichting).
Het programma luidt als volgt: 11 uur Klein Borculo—Loil; 11.35
uur Ratti—Vios Beltrum; 12.10 uur KSH (Harreveld)—Klein
Borculo; l uur Loil—Ratti; 1.35 uur Vios Beltrum—KSH; 2.10 uur
Klein Borculo—Ratti; 2.45 uur KSH—Loil; 3.20 uur Vios Beltrum
—Klein Borculo; 3.55 uur Ratti—KSH; 4 uur Loil—Vios Beltrum.
Om 4.30 uur zul'en er eventuele beslissingswedstrijden worden ge-
speeld, waarna de prijsuitreiking volgt.

Beslissingswedstrijd bij pupillenkompetitie
Ratti Al zal a.s. woensdagavond een beslissingswedstrijd spelen
tegen Sp. Lochern Al op het sportterrein van de s.v. Klein Dochte-
ren. Het kranige Ratti-team wist nl. jl. zondagmiddag tijdens het
eindtoernooi van de pupillenkompetitie „Lochem en Omstreken" in
poule A een fraaie l—O overwinning behalen op Sp. Lochem Al.
Bij de rust was de stand nog O—0. In de tweede helft werd het
Ratti-team steeds sterker en kon Heuvelink uit een der vele sco-
ringskansen het winnende doelpunt scoren via een hoekschop van
rechts.

Waterpolo

Vordense jeugd verloor van De IJssel
In een voor de rust gelijkopgaande wedstrijd heeft het jeugdzevental
van Vorden zaterdagavond in het Sportfondsenbad te Deventer een
onfortuinlijke 2—l nederlaag geleden.
De eerste minuten waren voor De IJssel en werd het Vordendoel
een paar maal onder zware druk gezet. Dit resulteerde al snel in
2 doelpunten, waarbij doelman Siebelink volkomen kansloos was.
Nadat Derksen tegen de lat had geschoten gelukte het Sikkens de
ruststand op 2—l te brengen.
In de tweede helft een veel sterker Vorden, dat duidelijk Vrouwe
Fortuna niet op hun hand had. Eerst schoot Wentink tegen de on-
derkant van de lat, waarna ook Gotink het houtwerk trof. Schoten
van Derksen vlcgen rakelings langs. Hoe er ook werd geschoten,
doelpunten vielen er niet. Opmerkelijk was dat de Vordense doel-
man in de tweede helft niet één bal op doel kreeg.

Touwtrekken

Medler toviwtrekkers favoriet
A.s. zondag 18 mei zal onze plaatselijke touwtrekvereniging ,,Med-
ler" met enkele stekre ploegen deelnemen aan het grote touwtrek-
toernooi dat door de TTV „Bekveld" te Hengelo Gld. wordt geor-
ganiseerd. Het telt mee voor de bondskompetitie zodat verwacht mag
worden dat alle 32 ploegen acte de presance zullen geven.

ERRATA. In de ingezonden mededeling van mevr. Gatacre-de
Stuers van verleden week staat een verkeerd woord. In de zinsnede
,,Is het wel uit „liefde" dat alles afgebroken wordt en het door Chris-
tus ingestudeerde gezag ondermijnd" moet zijn INGESTELDE
gezag. Red.

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voor een grote sortering

VOGELKOOIEN
VOGELZADEN
VOGELARTIKELEN
AQUARIfl
AQUARIABENODIGD-
HEDEN

VISKOMMEN
VIS VOER
HONDEN RIEMEN EN
KETTINGEN
GAZON- EN
TUINMEST
GEDROOGDE
KOEMEST
POTGROND
EN VELE SOORTEN
BESTRIJDINGS-
MIDDELEN

naar:

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Zutphenseweg 53, Vorden, tel. 05752-1318

VOOR KINDERKLEDING

RUIM GESORTEERD EN . .
VOORDELIG

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HEL::INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

KEURKOLLEKTIE
SPORTIEVE
KINDERKLEDING

,
TERLENKA
PAKJES
PANTALONS
JACK'S
SWEATERS
WEEK-
ENDERS
PULL-POLO'S
SPIJKER-
BROEKEN

ENZ. ENZ.

Vorden

Zondagvoetbal

Ratti I - Klein Dochteren I
Ratti is er in geslaagd de bezoekers uit Klein
Dochteren met een 2—l nederlaag weer huiswaarts
te sturen; deze overwinning voor de groenwitten
vormde een mooi sluitstuk van een zwaar seizoen.
Ratti heeft het 2e klasserschap weer veroverd door
kampioen in haar afdeling te worden.

In de eerste helft ging het goed tegen elkaar op.
Ratti had haar voorhoede enigszins gewijzigd door-
dat Baakman nu weer meespeelde, maar dan als
linksbuiten wat hem overigens oged afging. Voor
de rust lag er een zekere matheid over het spel
waarschijnlijk doordat geen van beide ploegen nog
belang bij de uitslag had. Doelman Huitink moest
bij Ratti enkele malen in aktie komen maar hij red-
de zich uitstekend; aan de andere kant moest zijn
kollega van Klein Dochteren zijn kunnen tonen
bij felle schoten van Bijen en Lichtenberg. Na 35

minuten lukte het Ratti om eindelijk de score te
openen. Lichtenberg kreeg op rechts de bal te
pakken en wist met een handige boogbal in de
uiterste linkerbovenhoek de stand op l—O te bren-
gen. Ratti liet hierna een fraaie scoringskans ver-
loren gaan. Een schot van Vreman werd door de
uitvallende keeper ternauwernood gehouden, maar
de in het veld etrugspringende bal werd door de
toelopende Baakman in tweede instantie hoog over
geknald. Doelman Huitink wist in de laatste minu-
ten een vliegend schot van de Klein Dochteren-
rechtsbuiten met een prachtige zweefduik te stop-
pen, waarmee de rust aanbrak.

Na de thee werd het spel wat harder. Aanvankelijk
werd het doel der gasten hevig onder vuur geno-
men, Schoenaker kopte een keer naast, schoot te-
eng de paal en ook Bijen zag enkele malen de paal
in de weg staan. Plotseling forceerde Klein Doch-
teren via rechts een doorbraak en tot veler verras-
sing belandde een hoge voorzet van e snelle rechts-
buiten der gasten onhoudbaar achter doelman Hui-
tink l — l . Met nog een kwartier te spelen probeer-
den beide ploegen tot winst te komen. Vijf minuten
voor tijd was het Bijen die na handig enkele tegen-
standers te hebben omspeeld, met een laag beheerst
schot de eindstand op 2—l bracht.

Vorden I - Zelhem I
Vorden heeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd
tegen Zelhem een verdiende nederlaag te slikken
gekregen. Met 4—l trokken de bezoekers aan het
langste eind, maar desondanks werden de Zel'hem-
mers geen kampioen, aangezien Aalten het ook tot
een overwinning wist te brengen.

De bezoekers hadden in eze ontmoeting overigens
een goede start, want de wedstrijd was amper 2
minut enoud of de geelzwarten keken reeds tegen
een achterstand aan. Bij een hoge voorzet van
links ,,sliep" de Vordense defensie waardoor Vel-
horst alle gelegenheid kreeg om de te traag reage-
rende doelman Berkelder met een kopbal te pas-
seren O—1. Zelhem behield het initiatief en via de
rechtervleugel werden verschillende goede aanval-
len opgezet. Na tien minuten verzuimde de Vor-
dense defensie tijdig weg te werken, waarna Vel-
horst gebruik maakte van de misser van Te Veld-
huis hetgeen O—2 betekende. De Vordenaren
slaagden er hierna in het spel te verplaatsen waar-
door er een aantrekkelijke wedstrijd ontstond met
wiselende kansen. In de 20e minuut kopte Nieu-
wenhuis via een der Zelhemspelers de in l—2.
Even later werd een goal van Nijenhuis wegens
buitenspel afgekeurd. De thuisclub bleef gevaar-
lijk, zo werd een hard schot van Nieuwenhuis fraai
door de Zelhemse keeper gestopt. Vlak voor de
rust schoot Nieuwenhuis keihard tegen de onder-
kant van de lat.

De tweede helft was duidelijk voor Zelhem. Reeds
de eerste minuten ontketenden de bezoekers een fel
offensief. Nadat Bulten een goede kans om zeep
had geholpen kreeg Velhorst 2 x achtereen de
anks de voorsprong te vergroten. Vordendoelman
Berkelder voorkwam met een paar prachtige safes
evenwel doelpunten. Aan de andere kant kreeg
Jansen plotseling een goede kans, doch hij faalde.

Een kopbal van Velhorst werd even later fraai door
Berkelder gestopt. De thuisclub had pech toen Nij-
enhuis uit een voorzet van Hendriksen net over
kopte. Bij de vele Zelhemaanvallen in de tweede
helft onderscheidde zich voornamelijk Ruiterkamp
die duidelijk uitgroeide tot de beste man van het
veld. Steeds slaagde hij er in de Zelhemaanvallen
te onderscheppen. Toch was het wel duidelijk dat
doelpunten niet uit konden blijven. Vier minuten
voor tijd werd Bulten, die zijn direkte tegenstander
Besselink nogal eens de baas was, volkomen vrijge-
laten hetgeen l—3 betekende. In de laatste minuut
bepaalde J. Velhorst de eindstand op l—4 hetgeen
in overeenstemming was met de verhouding in het
veld.

Zutphania IV - Vorden III
De Vordenaren hebben tegen Zutphania IV een
kostbaar puntje achtergelaten in Zutphen, want
hierdoor is Pacelli II weer op gelijke hoogte ge-
komen met Vorden. Het was overigens een bar
slechte wedstrijd, waarbij vooral bij Vorden de
zenuwen een rol speelden.

In het begin was Vorden sterker, hetgeen na 15
minuten een verdiende O—l voorsprong opleverde
toen Golstein een voorzet van Stegeman benutte.
Om onbegrijpelijke redenen werden hierna doel-
punten van Golstein en Broekgaarden afgekeurd.
Vijf minuten voor de rust gelukte het de Zutpha-
niamidvoor de stand in evenwicht te brengen.
Na de thee kregen de bezoekers verschillende goe-
de gelegenheden de strijd te beslissen, doch zowel
Klein Brinke en Stegeman faalden op het kritieke
moment, zodat het bij l—l bleef.

Vorden VI - De Hoven VII
Voor de rust bood De Hoven VII in de wedstrijd
tegen de a.s. kampioen goed partij. Wel namen de
geelzwarten door Rothman de leiding. Nadat De
Hoven gelijk had gemaakt was het opnieuw Roth-
man die Vorden aan een voorsprong hielp 2—L
Door Bosch die in eigen doel schoot, werd het nog
voor de rust 2—2.
In de tweede helft was Vorden duidelijk beter.
Huetink (2 x), Schouten, Pardijs en Dijkman
scoorden in deze periode de doelpunten 7—3.

Hercules II - Vorden VII
De jongste uitgave van Vorden had tegen Hercu-
les II niet veel in de melk te brokkelen en verloor
kansloos met 12—2 na een 5—l ruststand.

Voetbalprogramma

Programma s.v. Ratti afdeling zaterdag:
Zaterdag 17 mei a.s. speelt Ratti I in Eibergen
tegen SSS E IV; Almen A2—Ratti Al ; Ratti Cl
—Warnsveldse Boys Cl.



Hush Puppies en Piedro schoenen Fa Jansen Dorpsstraat 34

Nieuws van
Wolf
Scotts gazon mest

van Wolf is onbetwist de beste.
Uw gazon wordt eerder groen.
Langdurige, gelijkmatige werking
het hele jaar door !

SPECIALE AANBIEDING
Scotts gazonmest pak voor 75 tot
80 vierkante meter nu inplaats
van f 10,80 voor

1 8,80

Scotts gazonmest is ook verkrijg-
baar met onkruidverdelger.
Bovendien gratis strooiwagen in
bruikleen.

WOLF
WATERSTEEKSYSTEEM

volkomen nieuw, praktisch en
ongekend voordelig.

Extra voordelig
voor de Wolf tuinset (kraanaan--
sluiting, slangkoppeling, slang ~
koppeling met waterstop en tuin-
spuit) betaalt u tijdelijk slechts

f Hr

WOLF MOTORMAAIER T.S.
maaibreedte 46 cm. Sterke vier-
takt motor, gemakkelijk starten,
maaihoogtc instelbaar.

Ongekend lage prijs

1 298,-
Voor goed en handig tuingereedschap

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

LEUKE, VLOTTE

in nieuwe zomerse modelijnen -
bijzonder ,,'m" - hangen voor u
klaar.

Ook voor dames in grotere maten
passende zomer modellen.

GA GOED GEKLEED DE ZOMER IN,
GA NAAR

EEN NAAM IN MODE

VERWEN U ZELF MET GEMAKKELIJKE

VRIJETIJ DS
KLEDING

DAMES. EN HERENPANTALONS
SPIJKERBROEKEN

VELOURS SWEATERS

PULLOVERS

COLPULLTS

BAD. EN ZWEMKLEDINCJ

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

- Vorden

DeAMROBank
is er ook voor

al die mensen die
een privé-rekening

willen openen.
Op een AMRO-Privé-rekening bij de Amster-

dam-Rotterdam Bank krijgt u 31/2% rente. En u
hebt dan alle giro-mogelijkheden.

Als u een AMRO-Privé-rekening opent, profi-
teert u bovendien gemakkelijk van al die andere
AMRO-Bankdiensten, als de AMRO-Lening, de
Spaarrekeningen met 4 t/m 61/4% rente, verzekerin-
gen, vreemd geld en. noemt u maar op.

Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Een
geslaagde

combinatie

begint bij de keuze van 't juiste colbert
Als 't van zulke goede tweed is, als 't zó
gloedvol van kleur is, als binnenwerk en
afwerking zó verzorgd zijn.. . bent u
zeker van een geslaagde combinatie. En
dacht u dat 't echt duur is?

Kom kom, al vanaf f 69,-

RAADHUISSTR.. VOROEN

Damesrokken - pullovers
blouses - vesten

Uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

LEDEN JONG GELRE

de vergadering met dokter Jörg
op 19 mei

wordt verzet naar
dinsdag 20 mei

Café Bloemendaal, aanvang 7.45 uur

Enorm veel kaas in

vrijetijds
en

vakantie-
schoenen

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

'Contact1

veel gelezen
graag gelezen

w~

Welkom gasten...
In dit huis heerst s f e e r !
Resu l taa t vangoede samenwerk ing tussen
de bewoners en on?e adv iseur .
Om t rots op te zijn !
De gasten komen graag.
Wij zouden ook u van dienst kunnen zijn
bij het inrichten van uw woning.
Een grote sorter ing meubelen en
w o n i n g t e x t i e l én o n z e e r v a r e n adviseurs
staan voor u klaar !

Uw adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 52

Verraderlijk had hij
haar ,,drie dagen geleend" van de transportkommandant. Overwe-
gende dat ook „onkruid soms prachtige bloesems biedt om honing
uit te puren, maar dat het in het einde onherroepelijk wordt uitge-
rukt eer het de goede aanplant overwoekert". Als zij sliep be-
schouwde hij haar schoonheid, peinzend hoe ze er zou uitzien over
plm. veertien dagen. (Je bent toch ergens heel goed voor geweest,
een stimulans, ik voel me heel prettig. Als ik denk aan het nieuwe
gas, 't Zyklon-B, 't desinfekteringsmiddel, ook gebruikt als insekt i-
cide, dat de Degesch *) via de gezondheidsdienst van de Wehr-
macht ook voor jou aflevert!) Als ze Jehoedith in Auschwitz als een
insekt hadden verdelgd, zou zij het krematorium via de schoorsteen
verlaten. Maar dat wist ze niet, dat was voor haar verborgen, - zo
dacht hij tenminste. Nadat ze drie dagen samen hadden gegeten en
gedronken, en de orgiën op dyonïsische wijze hadden voltooid, was
het uur van haar transport gekomen. Hij verliet de kamer om de
instruktie te geven. Hij sloot de deur achter zich af. Toen hij te-
rugkwam, de sleutel in het slot omdraaide, kon hij de deur niet
openkrijgen. Had Jehoedith een stoel onder de deurknop gewrongen?
Hij had haar geroepen, haar tenslotte bevolen open te doen! Toen
ze niet antwoordde had hij met het volle gewicht van zijn corpus
de deur ineengeramd. Hij was meteen teruggedeinsd voor de stank,
benzinedamp! Met onvermoede vlugheid en kracht had ze hem bij
z'n stropdas gegrepen, hem naar binnen getrokken. Toen pas zag hij
dat ze zijn gasmasker droeg. Hij hoorde het suizen van het gas.
Gas én benzinedamp! Hij maakte wanhopige bewegingen met z'n
lippen, om de brandende sigaret in zijn mond te doven. De kracht
van de ontploffing sloeg beiden tegen de muur. Jehoedith's kleren
*) Deutsche Gesellschaft für Schadlungsbekampfung

hadden vlam gevat. Brandend als een fakkel lag ze over hem heen,
zich aan hem vastklemmend. Hij had, opstaande, zijn last hoog
geheven, haar van zich af willen werpen, - hij werd gehinderd door
de slangen van het masker. Als door een veer werd zij op hem
teruggeworpen. Zij omklemde hem met haar laatste krachten: een
letterlijk gloeiende omarming! Met de handen gevouwen boven z'n
hoofd, ze tegelijk met kracht neerslaande, had hij zich van haar
bevrijd, had zich in de gang gestort, rollend over de grond om de
vlammen te doven. Toegesnelde manschappen hadden geholpen.
De brandwonden waren geheeld. Maar er was iets van uitgelekt.
Het had hem z'n bevordering tot Sturmbannführer gekost. - Van de
lidtekens, de rode en zalmkleurige groeven over zijn bovenarmen
en schouders, had hij later een ander verhaal gemaakt, een helden-
feit. Wie of wat had Jehoedith gewaarschuwd? Dagenlang hadden
ze gezocht. Zonder de geringste aanwijzing. Hij had er lering uit
getrokken. Dit zou hem nooit weer gebeuren! Hij was z'n brand-
wonden nagenoeg vergeten. Maar wat Jehoedith hem op het ogen-
blik dat hij zijn gevouwen handen op haar armen liet neerkomen,
had toegeschreeuwd, dat had hij nooit kunnen vergeten. Dat had
zij in zijn herinnering gebrand. Het was „Het Gezicht" van zijn
eigen dood. Hoe hij zou sterven.
Zo stond Kubizek voor de ingang van zijn Bureau. Hij wilde het
uitdenken tot het einde. Trok zijn leven als een film aan hem voor-
bij, in flitsen, vlak voor het einde?
In dat behekste ogenblik toen Jehoedith door zijn kracht, als een
boemerang, op hem was teruggevallen, hadden ze tegen elkaar ge-
schreeuwd, alsof ze een storm moesten overstemmen. Hij had haar
zijn antwoord toegeschreeuwd: „Solche Insekten gibt es ja gar nicht
in Europa!"
Zij had teruggekrijst: „Doch, doch! Hun gif heeft men zelfs verza-
meld, gekonserveerd! Dein Kadaver wird unauffindbar sein! Unauf-
findbar"!
Fraai was dat geweest! Alsof hij een beest was en geen mens, had
zij niet gesproken van zijn „lijk", maar van zijn „kadaver". Zijn lijk
zou onvindbaar zijn? Ha! Voorlopig stak hij nog stevig in zijn vel,

een stevige, gezonde huid. Een huid als van Siegfried de drakendo-
der. De huid van „Het Bloed"! In alle werelddelen verblijvende, had
hij alle infektieziekten gehad. Hij was als een paard dat de ziekte
van de afrikaanse wildernis heeft doorstaan, dat tegen alles is op-
gewassen. Hij was wat de transvaalse Boeren noemen: „een gezou-
ten paard". ,.
Bovendien had hij nu geen fout gemaakt. Lia van Beinum had geen
gas, geen benzine en geen lucifers ter beschikking. Men hield haar
dag en nacht in het oog. Zij bezat geen enkel wapen. Evenmin als
de hollandse winter enig dodelijk, tropisch insekt kon herbergen.
Terwijl hij de spookgedachten van zich afschudde, gebeurde het, dat
het weggeduwde stemmetje, dat achter brandvrije deuren „in Ein-
zelhaft" was opgesloten, vrijkwam: „De eerste keer dat je die man
ontmoette, ontkwam je nauwelijks aan een bombardement, maar je
kon nog schieten. De tweede keer kreeg je een stuk balustrade op
je test. Sindsdien heb je iets wat je nooit hebt gekend: hoofdpijn! Is
het daarom dat je nu Gloede op zijn spoor hebt gezet? Ben je bang,
dat de derde keer . . ."
Kubizek brulde. En dit keer had hij werkelijk gebruld! De wachts-
man, geschrokken, liep naar de deur. Daar schrok hij opnieuw.
Van Kubizek's gezicht! Geheel ontdaan vroeg hij: „Was ies 'err
'austufüh?"
Maar Kubizek duwde hem opzij. Alles van zich afschuddend, liep
hij veerkrachtig de vestibule in. Niet achtend het viervoudig opflit-
sen van een licht buiten de deur, achter hem. Negerend de wachts-
man die hem op iets anders attent wilde maken, - „nu niet!"
wenkte hij drif t ig af. Ook de telefonist die met opengesperde ogen
op zijn groene uniform wees, duwde hij zwijgend opzij. Hij haastte
zich naar de gang, die dwars op de hoofdgang stond, de rechterarm
van de T, waar Lia Jantina van Beinum was, deze gewiekste blonde,
„eine Dame mit Pep", die hij deelgenoot zou maken van zijn ont-
vluchtingsmogelijkheid met haar, deelgenoot zou maken van nog
veel meer; „was die Natur den schonen, gesunden Menschen bietet"
- als ze tenminste verstandig was, als ze koos voor hem.

(wordt vervolgd)


