
30e jaargang no. 16
Donderdag 11 juli 1968

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

ZONDAG 14 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. H. A. Wiersinga van Baarn

19.00 uur ds. H. A. Wiersinga van Baarn

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

[
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541

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

Geboren: Hinderkien Antonia Hendrika Lucie, dochter
van H. J. Klaassen en H. Harmsen; Henrice Janneke
Jaquelien, dochter van E. Snoeijink en G. Runhaar; Wil-
helmina Aleida Bernadette, dochter van B. J. G. M.
Borgonjen en M. H. G. Notten.
Ondertrouwd: G. Rossel en H. Hissink; G. van Loenen
en A. J. Oosterkamp.
Gehuwd: H. Mombarg en J. G. Vriezekolk.
Overleden: Gerritje Eggink, 82 jaar, echtgenote van E.
J. Kettelarij; Tonia Christina Haverkamp, 93 jaar, on-
gehuwd; Oatharina Alida Bouwman, 77 jaar, ongehuwd.

ORGELCONCERT DIRK JANSZ. ZWART
IN DE HERV. KERK TE VORDEN
Donderdagavond 18 juli geeft de bekende organist Dirk
Jansz. Zwart een concert op het orgel van de Herv.
kerk te Vorden. De heer Zwart speelt werken o.a. van
zijn vader, Jan Zwart (1877-1937) van wie hij koraal-
en liedbewerkingen vertolkt. Voorts van Bach de maje-
stueuze Tocata et Fuga d moll en van Widor een spran-
kelend Intermezzo uit diens Vide Orgelsymphonie.
Het orgel van de Herv. kerk van Vorden is een fraai
voorbeeld van de vroeg 19e eeuwse orgelbouw. Het is
in 1834 vervaardigd door de Groningse orgelbouwer
Lohman. Het heeft een rijk geschakeerde dispositie van
ca 20 sprekende stemmen.
Hopenlijk zullen de bewoners van Vorden en de vele
toeristen donderdagavond de Herv. kerk in groot getal
bezoeken. Het initiatief van de heer Zwart om het fraaie
orgel te willen bespelen, mag met een talrijk bezoek
worden beloond. Wellicht dat dan daarna meerdere con-
certen zullen volgen. Kerk en orgel van Vorden zijn dit
ten volle waard.

ONTSPARING
Aan het postkantoor en het daaronder behorend ressort
werd in de maand juni jl. ten dienste van de rijkspost-
spaarbank ingelegd ƒ 65.501,73 en uitbetaald een bedrag
van ƒ 91.457,41.

VEEL DEELNEMERS AAN
ACHTKASTELENTOCHT
Onder leiding van burgemeester A. E. van Arkel heb-
ben woensdagmiddag 146 personen deelgenomen aan
de achtkastelentocht. Aan de wandeltocht namen dit-
maal ca 20 personen deel.

De heer D. Norde nam

afscheid als

gemeentebode-
conciërge

In tegenwoordigheid van het dagelijks gemeentebestuur,
vele raadsleden, de gemeentesekretaris, de gemeentear-
chitect, het sekretariepersoneel en dat van gemeente-
werken werd in de raadzaal ten gemeentehuize donder-
dagavond officieel afscheid genomen van de heer Norde
als gemeentebode -conciërge wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd.
Namens het gemeentebestuur werd allereerst het woord
gevoerd door burgemeester Van Arkel, welke de funktie
van igemeentebode een verantwoordelijke noemde. Deze
funktie had de heer Norde volgens spreker 28 jaar en
9 maanden met hart en ziel vervuld. Uit een 68 tal solli-
citanten werd op 9 augustus 1939 de scheidende bode
door de raad benoemd, ingaande l september 1939, op
een salaris van ƒ 450,—• per jaar plus vrij wonen. Ge-
lukkig voor u en uw vrouw, aldus spreker, is deze fooi
in de loop der jaren uitgegroeid tot een redelijk salaris
met de nodige nevenfunkties die u verder verworf t.w.
beschrijver van de hondenbelasting (sedert l maart '44)
toezichthouder op het gymnastieklokaal (sedert l janu-
ari '60) en huurophaler voor het gemeentelijk woning-
bedrijf (sedert l januari '62). Nooit heb ik, zo vervolgde
spreker, een aanmerking over de uitoefening van uw
taak behoeven te maken, integendeel, wij zijn vol lof.
Na de verantwoordelijke f ukntie van gemeenitebode -con-
ciërge te hebben belicht, noemde spreker de heer Norde
een vraagbaak voor iedereen.
Ook buiten genoemde funkties djtd u veel voor de Vor-
dense gemeenschap, zoals adm^Btrerend diaken van
Rusthoeve en een rusthuis van i^^Jed. Herv. gemeente
alhier. Dit rusthuis werd later opgeheven bij het in ge-
bruik nemen vajn het nieuw gebouwde bejaardencen-
trum De Wehme, waarvan u thans nog sekretaris bent
van het stichtingsbestuur en tevens nog administrateur.
Van 1948-1965 was u sekretaris ̂ an de afdeling Vorden
Hengelo (Gld.) van de Chr. Bea^knbond. Verder ruim
23 jaar sekretaris van de afdelin^Vorden van de Ned.
Chr. Bond van Overheidspersoneel. Van 1957-1965 voor-
zitter en tevens instrukteur van de Landelijke Rijvereni-
ging De Graafschap te Vorden en sedert 1965 nog in-
srukteur. Voor de plaatselijke VVV ging u in de maan-
den juli en augustus steeds op stap met een aantal va-
kantiegangers voor het maken van de avondwandelingen
als groot natuurliefhebber die de weg in de gemeente zo
uitstekend wist. Ruim 20 jaar mocht u als plaatselijk
korrespondent van het t-b.c. bestrijdingsfonds Draagt
Elkanders Lasten veel werk verrichten. Al deze dingen
hebben er toe bijgedragen, aldus spreker, dat het H.M.
de koningin heeft behaagd u de eeremedalje in zilver,
verbonden aan de orde van Oranje Nassau, toe te kenr
nen. Over de toekenning hiervan zijn wij allen ten zeers-
te verheugd. Bij dit officiële afscheid zal er veel door
uw hoofd 'gaan, zodat u in gedachten alles nog eens in
vogelvlucht de reveu laat passeren.
Spreker dankte tenslotte namens het gemeentebestuur
de heer Norde hartelijk voor de wijze waarop hij zijn
taak heeft verricht en voor de goede samenwerking en
verstandhouding, die er steeds in al die jaren heeft be-
staan. Als blijk van waardering bood spreker de heer
Norde een tuinparasol aan met een set bijzettafeltjes
terwijl mevrouw Norde een prachtig bloemstuk werd
aangeboden voor wat zij in al die jaren met haar man
in het gemeentehuis heeft mogen doen. Spreker dacht
hierby aan de properheid waarin steeds het gemeente-
huis verkeerde en voor de altijd lekkere koffie dag in
dag uit gezet. De burgemeester wenste tenslotte de
heer en mevrouw Norde nog vele goede en gelukkige
jaren toe met hun kinderen en kleinkinderen in de ge-
zellige woning welke zij nu betrokken hebben.

Aangezien de heer Wesselink wegens ziekte dit afscheid
niet kon meemaken, sprak in diens plaats als oudste van
de raad de heer Albers. Deze memoreerde hoe hij als
raadslid gedurende tal van jaren de werkzaamheden
van de gemeentebode -conciërge van dichtbij had kun-
nen gadeslaan. Bij dit afscheid wilde hij zich slechts be-
palen bij die facetten van de heer Norde's arbeid die
verband hielden met de funktie als raadslid. Hij prees de
korrektheid waarmee de raadsstukken bezorgd werden,
de voortvarendheid waarmee de leden van de raad aan-
gediend werden bij de burgemeester en sekretaris, de
goede zorgen voor koffie tijdens de raads- en kommis-
sievergaderingen. Namens alle leden van de raad dankte
hij de heer en mevrouw Norde voor het vele werk in
dienst van de gemeente Vorden verricht en wenste hem
samen met zijn vrouw en kinderen nog vele gelukkige
jaren toe. Als vriend voegde spreker er nog een per-
soolijk woord aan toe, aangezien hij vanaf de school-
banken met de heer Norde heeft mogen samenleven.
Bovenal ging sprekers grote dank uit voor de grote
steun, ondervonden als penningmeester van het bejaar-
dencentrum De Wehme, aan Norde als administrateur
van genoemde stichting.
Wethouder Lenselink sprak een persoonlijk woord tot
de scheidende gemeentebode en liet hierbij de revue
passeren van de ruim 20 jaar waarin spreker de heer
Norde heeft mogen meemaken.
De heer Gotink, lid van de raad, noemde de heer Norde
„de toiletmeester" van het gemeentehuis, die altijd op-
gewekt en vriendelijk zijn werk volbracht.
De gemeentesekretaris, de heer J. V. Plas, sprak waar-
derende woorden namens het gehele' sekretarieperso-
neel. Het was een wijs besluit van de raad in die tijd om
de heer Norde tot gemeentebode te benoemen. Geduren-
de zijn gehele ambtsperiode heeft spreker de heer Nor-
de mogen meemaken als een korrekt persoon die niets
te veel was ook als was dit in de avonduren. Tussen u
en uw vrouw was er steeds een goed samenspel. Veel
bruidjes heeft u in al de jaren van uw bodeschap de

helpende hand mogen bieden. Spreker wenste de heer
Norde en zijn echtgenote nog vele jaren van welverdien-
de rust toe.
Als oud-gemeente-opzichter sprak de heer A. J. Klein
Ikkink woorden van waardering gedurende de jaren
1939 tot 1961 welke spreker met de heer Norde heeft
mogen beleven.
De gemeente-onvanger, de heer W. ter Haar, dankte
voor de prettige samenwerking gedurende de 10 jaar
welke spreker met de heer Norde heeft mogen samen-
werken al was het alleen al de korrekte wijze van af-
dracht van de huurpenningen van de gemeentewoningen.
De heer Klein Brinke, welke wegens gezondheidsrede-
nen niet meer als lid van de raad terugkomt, dankte
tenslotte als laatste spreker de heer Norde voor de goe-
de verstandhouding die er steeds tussen hem en de
scheidende heeft bestaan.
De heer Norde dankte allen voor de tot hem gesproken
woorden en voor de ontvangen cadeaus mede namens
zijn vrouw. Hoewel niet aanwezig dankte spreker ook
de heer Wesselink als lid van de raad voor de goede
verstandhouding welke hij steeds van hem mocht on-
dervinden. Persoonlijk dankte spreker het gemeentebe-
stuur en de ambtenaren voor de steeds prettige samen-
werking gedurende al die jaren. Hij wenste tenslotte de
nieuwe gemeentebode, de heer Oplaat, een aangename
werkkring toe.

Onder aanbieding van een l^lÉp koffie en enige kon-
sumpties heerste er bij dit af^Kjid een gezellige sfeer.
De burgemeester zei in ziji^^^woord dat hij hoopte
dat ook de raadsvergaderingen in het vervolg in zo'n

>ge sfeer mogen verlopen.

ONS GENOEGEN '68
e neeOnder voorzitterschap van de "heer Pijpers hield de vo-

gelvereniging Ons Genoegen '68 een vergadering in zaal
Boersma.

De voorzitter deelde mede dat de vereniging met vier
leden is uitgebreid en heette deze nieuwe leden hartelijk
welkom. De vereniging telt nu 20 leden. By het inleve-
ren van de donateurskaarten is gebleken dat de vereni-
ging nu al meer dan 100 donateurs telt, hieruit blijkt,
aldus de voorzitter, dat de inwoners van Vorden de ver-
eniging hun volle medewerking verlenen.

De tentoonstelling is vastgesteld op 9 en 10 november.
Als keurmeesters werden gekozen mevrouw M. D. Smit
van Stein en de heer W. C. Oonk. De rondvraag leverde
geen moeilijkheden op.
De voorzitter dankte de leden voor de grote opkomst
en wenste allen wel thuis.

VORDEN NAAR WARNSVELD
Traditiegetrouw zal de v.v. Vorden ook dit jaar weer
deelnemen aan de seriewedstrijden in Warnsveld die op
zondag 11, 18 en 25 augustus zullen worden gehouden.
Deelgenomen wordt door het eerste, tweede en derde
elftal.

UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN BRANDWACHT
EERSTE EN TWEEDE KLAS
Voor het examen brandwacht Ie klas slaagden de heren
G. J. Golstein en J. A. Bosch en voor brandwacht 2e
klas de heren G. J. Koerselman, H. Golstein, B. Maal-
derink en J. Oosterink allen leden van het vrijwillige
brandweerkorps te Vorden.
De burgemeester reikte persoonlijk deze getuigschrif-
ten aan de geslaagden uit onder mededeling dat het ge-
meentebestuur de cursisten zeer erkentelijk is voor het
feit dat zij, met opoffering van eigen vrfle tyd, aan de
cursussen hebben deelgenomen, met het uiteindelijke
doel de paraatheid van het brandweerkorps op te voe-
ren. Spreker wenste de geslaagden van harte geluk met
de behaalde diploma's. Spreker was blij dit eens in het
openbaar te mogen zeggen.

NIEUWE TRAINER VOOR v.v. VORDEN
Na een jaar de senioren van de v.v. Vorden getraind te
hebben, gaat de heer Reekers uit Twello de vereniging
weer verlaten. Hij heeft inmiddels een. nieuw kontrakt
getekend bij V & K uit Twello.
Inmiddels is het bestuur van Vorden er in geslaagd een
nieuwe trainer aan te trekken, zij het dan dat deze zon-
dags niet in staat is het eerste elftal te begeleiden.
Met ingang van 31 juli zal de heer E. Voskamp uit Zut-
phen als trainer van Vorden optreden. Het ligt in de
bedoeling dat er tweemaal zal worden getraind nl. op
woensdag- en vrijdagavond.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL MAAKTE
EEN DRIEDAAGS UITSTAPJE
Per bus maakten de leerlingen met personeel en enige
leiders een driedaags uitstapje.
De eerste dag ging men via Eindhoven (bezoek Evolu-
on) naar Valkenburg (grottenaquarium) en werd de
nacht in de jeugdherberg 't Heemert doorgebracht te
Vaals.

De tweede dag volgde een rondrit door de Ardennen
(bezoek aan de watervallen van Coo en de grotten van
Remouchamps). Hier werd geweldig genoten dankzij het
gunstige weer. Terug naar Vaals in de jeugdherberg.
De derde dag werd via Monchau (boottocht Ursee naar
stuwdam bij Schwammenauel) Keulen en de autobahn
en 's-Heerenberg huiswaarts gereden.
Allen waren vol lof over deze prachtige tocht.

GESLAAGDEN
Aan de R.K. school voor ambacht en techniek van de
Leo-Stichting te Borculo slaagden de volgende plaats-
genoten voor het einddiploma.
Timmeren: L. A. M. Bleumink. Metselen: J. A. M. Over-
beek. Schilderen: H. Th. Duistermaat. Bakker: H. J.
B. Besselink. Metaalbewerken: J. M. C. Borgonjen en
R. Martens en H. B. A. Schoenaker.

Voor het getuigschrift avondschool B-cursus 1967-1968
slaagden voor metaalbewerken: J. A. M. Hummelink.
Metselen: F. A. A. Bleumink. Schilderen: A. A. P. Bos.
Autogeen lassen beginners: W. A. B. Gal.
Voor de toelating tot de UTS slaagde J. M. C. Bor-
gonjen.
Op een onlangs in Den Haag gehouden examen, afge-
nomen door de federatie voor fiscale opleidingen, be-
haalde de heer J. Arfman het diploma belastingrecht.

De oudjes kunnen gaan zitten!

Door de inspanning van een groot aantal medewerkers
mocht de in maart 11. gehouden bazar zeer geslaagd
worden genoemd.
Dit was mede te danken aan het enthousiasme van de
gehele Vordense bevolking. Als gevolg van dit sukses
werden de bewoners van de Wehme woensdag 3 juli
verrast met veertig zeer modem uitgevoerde tuinstoelen

met bijbehorende tafels.
Een heerlijk bericht voor ons huis, waarvan mede door
het prachtige zomerweer, al direkt een zeer druk ge-
bruik werd gemaakt.
Allen nogmaals hartelijk dank voor alle hulp en mede-
werking.



ijaar Ibers
SUPERMARKT

Wij presenteren deze week:

Voor zonnige dagen

Vruchtensinas 2 flessen

Limonadesiroop 1 fles

Jus d'orange grote fles

Bier 4 tlesjes

3 flessen

per art,

Ja, inderdaad
't Is alweer één jaar geleden dat wy onze Supermarkt openden.
Het was een jaar van enorm succes, zo zelfs dat wij genood-
zaakt waren al weer uitbreiding te geven aan slagerij, en
diepvriesafdeling.
Wij zijn ons terdege bewust dat u ons dit mogelijk hebt ge-
maakt en w^ willen graag laten blijken dat wij hier zeer
dankbaar voor zijn.

DAAROM: EEN WEEK LANG KUNT U PROFITEREN
VAN „EEN GULDENS" AANBIEDINGEN.
Profiteer dus volop !

Fa J. W. Albers

UIT DE SLAGERIJ:
Wegens enorm sukses

500 gram vleesribjes en

500 gram gezouten spek

samen 149

500 gram varkenslever voor 149

Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram schouderkarbonade
(maximaal l kg per klant) 100

Doorregen runder lappen 500 gram 198
Magere runderstooflappen 500 gram 268
Malse riblappen 500 gram 348

Ons bekende soeppakket 198

Ham 150 gram 89 cent

Snijworst 150 gram 69 cent

Lever 100 gram 74 oent

Paling worst 150 gram 69 cent

GROENTEN EN FRUIT:
Prachtige bananen

heel kg slechts 79

Mooie komkommer
per stuk 39

Hand' en perssinaasappelen
15 stuks voor 159

Zomer rode kool
panklaar, 500 gram 25

Handsinaasappelen
8 grote voor 139

U ZIET HET:
Albers breekt prijzen aan gruzelementen!

Wordt daarom ook Albers-klant en
profiteer week in, week uit!

Jonker Fris

Appelmoes
Marie Thumas

Doperwten fijn
Venz

Chocoladerepen
Heerlijke

Marietjes
Meursing

Sorbetwatels
FiJ'ne t
Ananas

f Azet •

Appelsap
Een baal 'raak'

Zoute pinda's
Een heerlijk koekje

Zandringen
Prima

Beschuit

t

2 literblikken normaal 128, nu

literblik normaal 115 - nu

8 stuks normaal 129 - nu

2 rollen normaal 118 - nu

2 pakken normaal 130 - nu

literblik normaal 129 - nu

2 flessen normaal 138 - nu

500 gram normaal 149 - nu

reuzezak normaal 109 - nu

3 rollen normaal 129 - nu
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DIEPVRIES
nu nog meer mogelijkheden!

Een nieuwe diepvriesleverancier en onze nieuwe diepvriescel
stellen on» in staat u een uitgebreid assortiment te brengen
tegen uiterst lage prijzen en van uitnemende kwaliteit.
Koop en keur deze week eens. Niet goed, geld terug.

Kijkt u maar

400 gram kabeljauwfilets van 129 voor 98
zeegeuroren en klaar voor de keuken

10 heerlijke vissticks
zuiver van smaak, binnen 5 minuten klaar

van 119 voor 89

1000 gram patates frites van 149 voor 119
in de pan goudbruin gebakken

Green Gold spinazie pak 450 gram voor 59

Verder: gevogelte, groente, vruchten, vis, Iglo produkten



Allen, die op enigerlei wijze
bij mijn 'afscheid van school
blijken van belangstelling
hebben gegeven, zeggen wij
hierbij hartelijk dank.

H. J. Radstake
en familie

Vorden, juli 1968

Gevraagd: Jongens- of
meisjesfiets ongeveer 12 j.
Hackforterweg 10, Wich-
mond, telefoon 05754-405

Gevraagd: Een flinke
jongen in de bouwvakva-
kantie. Melden zaterdag-
morgen. Konfektie Lam-
mers, Raadhuisstraat 16 a
Vorden

Te koop bij inschrijving:
l perc. plm. 33 are zware
pelkuzer rogge; l perc.
plm. 33 are zware gerst of
in massa. Staande in het
Kranegoor D 92 te Vordeni.
Briefjes worden ingewacht
voor of op 17 juli 1968 bij
A. J. Klein Ikkink C 144 te
Vorden

Biedt zich aan: Net meisje
16 jaar als hulp in de huis-
houding voor enkele halve
of hele dagen per week.
Liefst bij kinderen.
Brieven onder no. 16-1 bu-
reau van dit blad

Te koop: Sparta bromfiets
met versnelling plus verze-
kering plus nieuwe auto-
hoes. Staringstraat 15

Te koop: G.o.h. jongens-
fiets leeftijd 6 tot 8 jaar.
H. Leemkuil E 70 Vorden

Te koop: 40 are rogge.
Briefjes inleveren woens.
dag 17 juli 's avonds 8 uur.
J. Groot Wassink jr Ruur-
loseweg D 17 Vorden

Bij inschrijving te koop:
li/z ha kuilgras (schoon ge-
was), staande tegenover
Seesing 't Groenendaal,
Ruurloseweg. Briefjes wor-
den ingewacht tot 12 juli
8 uur n.m. bij hotel Bakker

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

VOOR

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

AUTOSPUITBUSSEN
van ƒ 6,50 nu voor
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen _ Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

JAN PIJPERS

w en
n RIA HISSINK
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Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weleerw. heer
ds. J. H. Jansen.

Vorden, juli 1968
Stationsweg 6

Toekomstig adres: Stationsweg 6, Vorden.

Receptie van 15.30 - 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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HENK FOLMER

en
CO HEIJMANS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven dat zij op donderdag
18 juli a.s. tijdens de plechtige H. Mis om
11.00 uur in de parochiekerk van Johannes
Geboorte te Nieuwkuyk elkaar het H. Sacra-
ment van het huwelijk zullen toedienen.

juli 1968

Toekomstig adres: Prof. Stuyckenstraat 16,
Veghel.

Dagadres: Hotel Prinsen, Julianastraat 21,
Vlijmen.

Receptie van 15.00 . 16.30 uur.

aan de gemeente, wegens het bereiken/ van de
pensioengerechtigde leeftijd, hopen wij afscheid te
nemen op dinsdag 16 juli a.s.

D. NORDE
G. NORDE-NOBDE

Vorden, juli 1968

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Heden ging van ons heen, in de gezegende ouder-
dom van bijna 94 jaar, onze lieve tante

TONIA CHRISTINA HAVERKAMP

Namens nichten en neven:
J. B. Gerritsen

/
Vorden, 4 juli 1968
De Wehme

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 9 juli
op de Algemene Begraafplaats te Vordeni.

Heden ontsliep, zacht en kalm, na een langdurig
en geduldig gedragen lijden, mijn geliefde vrouw
en onze geliefde moeder en grootmoeder

GERRITJE EGGINK
echtgenote van E. J. Kettelarij

in de gezegende ouderdom van ruim 82 jaar.

Diep betreurt door ons allen.

Vorden: E. J. Kettelarij

Vorden: H. Kettelarij
J. Kettelarij-Eenink

Hengelo (Gld.): C. Kettelarij
B. W. Kettelarij-Hebbink

Ruurlo: D. G. Fleisn er-Kettelarij
A. Fleisner

en kleinkinderen

Vorden, 5 juli 1968
„'t Waggelink" B 14

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 10
juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

School- en studienoeken
BESTEL ZE NU

Boek- en kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

hebben het genoegen, u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden. De voltrekking zal n
plaats vinden op vrijdag 12 juli a.s. om 10.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.
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VVV VORDEN

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni, laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen ƒ 1,— per persoon, beneden
16 jaar ƒ 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

Donderdag 11 juli
Demonstratie folkloristische dansgroep
Knupduukskes" op de markt om 8 uur.
Bij slecht weer in het Nutsgebouw.

„De

Woensdag 17 juli
Touwtrekken op het terrein achter café „De
Zon" aanvang 7.30 uur. Tevens gezellige markt
en kermis op het Marktplein.

Grote boerenbruiloft m.m.v. de folkloristische
boerendansgroep „De Knupduukskes" op de
uniek gelegen boerderij „Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden. De bruiloftstoet vertrekt om
7.30 uur vanaf het gemeentehuis. Alle gasten
en inwoners worden hierbij uitgenodigd om dit
feest mee te maken, volgens oud Gelderse ge-
woonte. Entree f 1,— per persoon, kinderen
beneden 16 jaar ƒ 0,50. Bij slecht weer op de
deel van de boerderij.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan! Maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(lx>etseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.

>pend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot

avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Tle inlichtingen bij het sekretariaat WV, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

IN DE BOUWVAKVAKANTIE IS
ONZE WINKEL

geopend
Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Autolakken
Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

H.H. Landbouwers
DOOR AANKOOP VAN EEN
NIEUWE

CLAAS MAAIDORSER

Loonbedrijf A. Beef tin k
Vorden . Telefoon 1249

A+s* vrijdagavond en
zaterdag 12 en 13 juli

meubelshow
bij Helmink
MET VEEL SPECIALE AANBIEDINGEN

KOOPT NU UW HUWELIJKSUITZET

Desgewenst worden uw gekochte goederen gratis in bewaring
genomen.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Grote verkoop
Wjj komen met een grote partfl prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 15 juli 1968
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politie jassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melk jassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, Ijzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde sptjkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

5 Bros repen van 115 voor 89 et
l pak café noir nu 85 et — 10%
100 gram smjworst 49 et
200 gram boterhamworst 47 et

l literfles koffiemelk 31% van 205 et voor 179 et — 10%

3 fles limonade gazeuse
Van 141 VOOr 98 Ct 10 procent

Elk 2e paar nylons van 195 et voor 98 et — 10%
4 pakjes Spar margarine nu 159 et — 10%
I blik groentesoep slechts 79 et — 10%

II JULI:

l kg tomaten slechts 89 et
12 . 13 JULI:

500 gram doorregen runderlappen , 299 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281



Op donderdag 18 juli, 8 uur

begint onze grote

Seizoen
opruiming

Zeer veel koopjes

op alle afdelingen!

Vele coupons met
korting van 20-50 procent

Op alle goederen buiten de opruiming
10 procent korting

Koop nu uw huwelijks- of babyuitzet

Komt zien en overtuigd u!

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEIM ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TOTAL

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

NA HET TOUWTREKKEN WOENSDAG
17 JULI

stemmingsmuziek

Café 'De Zon'

Bij ARAL weet u metéén waar u aan toe bent.
Telkens als u uw auto of bromfiets vol tankt
met één van de voortreffelijke ARALproduk-
ten kunt u een heuse, volwaardige grammo-
foonplaat kopen (45 toeren EP). In
kleurige hoes. Voor maar 95 cent.

Keuze uit platen met sprookjes, met kinder-
liedjes en met populair-klassiek. Voortreffe-
lijke aanvullingen van uw verzameling. Tank
dus ARAL. De blauwe benzine uit de blauwe
pomp. Steeds meer auto's zijn er vol van.

Ga naar uw
dichtstbijzijnde

ARAL
tankstation:

GA OP DE ARAL-TOER

Delden (Ambt): Motel ,,Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen f
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever 500 GRAM 15O
oen 3 kt 500 GRAM 198
Speklappen 500 GRAM 12O
Prima koffie 250GRAM 135
Margarine s PAK 84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb.
Doorregen rundvlees

Verse worst

500 GRAM

500 GRAM 275
500 GRAM

Boterhamworst

rlarnkaas

500 GRAM

200 GRAM O (J

QO
200 GRAM ^7\J

200 GRAM l (J U

Sla uw slag in de opruiming te Vorden!
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Een gelukkige familie

De familie Oplaat te Wildenborch heeft de hoofdprijs
bestaande uit een opvouwbaar tuinameublement, ge-
wonnen in de verloting welke ten bate van het jeugd-

werk in Vorden werd gehouden door de CJV.
Deze vereniging is van plan volgend jaar weer een der-
gelijke verloting te houden.

Geslaagde sportdag in de Kranenburg
De Kranenburg stond zondag weer geheel in het teken
van de grote gekombineerde sportdag. Na het sukses
van verleden jaar, toen de s.v. Ratti voor het eerst na
vele jaren, een onderlinge sportdag organiseerde, werd
nu dit sportfestijn op touw gezet door drie verenigingen
t.w. de s.v. Ratti, de volleybalvereniging Dash en de
plaatselijke afdeling van de KPJ. Deze dag is uitste-
kend verlopen en in alle oplichten een sukses gewor-
den. Behalve het uitzonderlijk fraaie weer waren er nog
andere faktoren, zoals de vlotte afwerking van het pro-
gramma, de grote' deelname en de belangstelling, die
deze dag onmisbaar waren voor het welslagen..

Omdat er een groot programma moest worden afge-
werkt, was men 's morgens tegen tien uur reeds ge-
start met de diverse nummers voor de jeugd. Hier wa-
ren ruim 50 deelnemers, zowel pupillen als junioren van
de partij. Zij werden in vier groepen ingedeeld en bij elk
onderdeel van hun programma was er iemand van elke
groep bij betrokken die de winstpunten voor hun groep
betwistten. Als totaal winnaar kwam groep wit uit de
bus met 238 punten; tweede werd groep geel met 221
punten; 3e groep rood met 217 punteni; 4e groep blauw
met 214 punten.
De algehele jeugdleider broeder Canutus Schilder sprak
na afloop van het jeugdprogramma een woord van dank
tot de jeugdkommissie en assistenten. Hij reikte hierna
aan de jongens van groep wit een persoonlijke herinne-
ring uit in de vorm van een lintje met medalje.
Tegen half twee opende Ratti-voorzitter, de heer J. Lu-
cassen, de sportdag met een welkomstwoord tot de deel-
nemers en deelneemsters. Het verheugde hem dat dit-
maal drie verenigingen deze sportdag hadden georgani-
seerd. Spreker uitte de wens dat de samenwerking tus-
sen Ratti, Dash en KPJ nog verstevigd mocht worden
en uitgebreid tot nut van alle leden. Hij hoopte dat deze
middag zou bijdragen tot meer begrip en waardering
voor eikaars vereniging. Het doel dat elk der drie ver
eniginigen nastreeft, is praktisch hetzelfde nl. het nuttig
besteden van de vrije tijd waarbij de persoonsvorming
van de jongeren tot sportieve, hulpvaardige en zelfbe-
wuste jongelui wordt gestimuleerd. Hij hoopte dat ie-
dereen een plezierige middag zou beleven, waarbij men
op eerlijke en sportieve manier zou strijden om de hoogs-
te eer.

Onmiddellijk hierna startte men met de 100 m hardlo-
pen dames in 5 series van drie. De finale was zeer span-
nend en met gering verschil kon M. Zents de zege grij-
pen; 2. S. Schoenaker; 3. M. Rouwenhorst; 4. L. Nijen-
huis; 5. D. Overbeek.
Voor de 100 m heren was er ook veel animo. De finale
ging zeer snel met als uiteindelijke winnaar T. Lichten-

berg; 2. J. Vreeman; 3. J. Lichtenberg; 4. L. Bleumink.
Het volgende onderdeel was doeltrappen, zowel voor
dames als heren. M. Rouwenhorst scoorde in de beslis-
sing 7 punten; 2. D. Overbeek; 3. S. Schoenaker; 4. M.
Zents.
Inmiddels was men op een ander deel van het sportter-
rein reeds begonnen met het verspringen. T. Lichtenberg
kwam tot een formidabele sprang van 5.15 terwijl J.
Lichtenberg tot 5.10 kwam.
De dames deden het ook niet slecht. T. Wiersma werd
eerste met een sprong van 3.85 en S. Schoenaker twee-
de met 3.70 m.
Bij het hoogspringen voor heren werd T. Lichtenberg
eerste met 1.60 m, terwijl Th. Heuvelink de tweede
prijs bemachtigde.
Tien dames namen deel aan het hoogspringen waarbij
S. Schoenaker als eerste zegevierde met 1.40 m en M.
Zents met een sprong van 1.35 de tweede plaats behaal-
de. ^^
De series van de 200 m hardlopefl^adden ook een span-
nend verloop. Bij de heren werd deze in drie series van
vier gelopeni, waarbij de eerste 2 deelnemers in de fi-
nale kwamen. J. Vreeman liep het snelst in cle f i r > n ! < >
waarna J. Huitink nog net voor T. Lichtenberg over de
finishlijn snelde; 4. Th. Heuvelink; 5. L. Bleumink; 6.
H. Haverkamp. ^^
Ook de dames liepen in drie sei^r van vier. L. Nijen-
huis sprintte als eerste in de eindstrijd; 2. M. Zents; 3.
L. Koning; 4. M. Rouwenhorst; 5. S. Schoenaker; 6. C.
Mombarg.
De zevenhandbalwedstrijden vormden een nieuw onder-
deel. Hieraan namen deel voor de heren Ratti-zater-
dagteam; Ratti-zondagteam en KPJ en bij de dames
KPJ en Dash.
Uiteindelijk winnaar werd bij de heren het Ratti-zater-
dagteam, bij de dames het team van Dash. Scheidsrech-
ter was de heer H. v. d. Sligte.
Het sluitstuk van de sportdag was de 1000 m hardlopen
voor heren. Er waren acht deelnemers, waarbij na een
halve ronde al een igroep van vier lopers ettelijke me-
ters voorlag op de rest J. Vreeman werd winnaar met
grote voorsprong op zijn rivalen; 2. J. Lichtenberg; 3.
P. Bleumink; 4. F. Baakman.
In zaal Schoenaker werd na afloop voor de deelneems-
ters en deelnemers nog een gezellig samenzijn gehou-
den waarbij de voorzitter van Ratti met een toepasse-
lijk woord de prijzen uitreikte aan de winnaars.
Hij dankte alle medewerkers die aan het slagen van
deze sportdag hadden meegewerkt.

TOTO-OVERZICHT
Uit het toto-overzicht dat de afdeling Gelderland van de
KNVB dezer dagen heeft opgemaakt, blijkt dat de v.v.
Vorden op de 60e plaats is geëindigd met 24.328 inge-
vulde kolommen. In totaal hebben 273 verenigingen aan
de toto meegedaan.

EXAMENS HAND- EN MACHINAAL, MELKEN

Voor de examens hand- en machinaal melken slaagden
van de Bijz. Lagere Landbouwschool te Vorden de vol-
gende leerlingen: G. Lenselink, A. J. Bosman, H. J.
Mombarg, H. Lubbers en A. Menkveld allen uit Henge-
lo (Gld.); B. A. M. Bleumink, G. H. Bloemendaal, H. L.
Stegeman uit Vorden; M. H. Klein Lenderink uit Tol-
dijk-Steenderen; G. J. Uunk uit Almen en J. W. Woeste-
nenk uit Warnsveld.
De heer A. Tjoonk uit Vorden slaagde voor het machi-
naal melken.
De jury bestond uit de heren H. Regelink en B. Haan-
schoten.

UITSLAG AANBESTEDING
Onder regie van de Kon. Ned. Heide Mij vond ten ge-
meentehuize de aanbesteding plaats voor de aanleg, ver-
betering van een drietal zandwegen t.w. de Eikenlaan
op de Kranenburg, de weg door de Leuke en de weg
naar De Maandag in de buurtschap Linde ter gezamen-
lijke lengte van 3,3 km.
Er werd ingeschreven in 2 percelen en in massa.
Perceel I en III (Eikenlaan en weg naar De Maandag).
Perceel II (de weg door de Leuke). Een 8-tal inschrijf -
biljetten waren binnengekomen. Ingeschreven werd als
volgt: (eerst perceel I en III, dan perceel II, dan massa)
Te Siepe, Winterswijk ƒ 133.000,- ƒ 95.000,- ƒ 220.000,-;
Verhoeven & Faber, Leeuwarden ƒ 132.000,- ƒ 95.000,-
ƒ 219.000,-; N.V. Fa Z. Asch, Soest ƒ 128.600,- ƒ 94.200,-
ƒ 217.000,-; Aannemersbedrijf J. Brands N.V., Delden
ƒ 128.000,- ƒ 94.000,- ƒ 216.000,-; N.V. Middenbetuwe,
Opheusden ƒ 128.500,- ƒ 94.200,- ƒ 214.700,-; Ingenieurs
bureau Bosman N.V., Assen ƒ 127.000,- ƒ 93.000,-
ƒ 212.400,-; Te Siepe, Zwolle ƒ 126.000,- ƒ 90.000,-
ƒ 211.000,-; Dostal aannemersbedrijf, Vorden ƒ 124.000,-
ƒ 88.500,- ƒ 209.860,-. Gunning is in beraad.

BENOEMD
Tot leraar in de praktijk van het landbouwhuishouden
aan de Chr. Huishoudschool alhier is benoemd mejuf-
frouw G. H. Koeslag uit Eibergen.

Agenda
Elke vrijdagmorgen vveekmarkt

11 juli Vergadering Landelijke Rijver. De
Graafschap in café 't Zwaantje

Uitstapje Jong Gelre
Grote kringsportdag KPJ De Graaf-
schap in de Kranenburg
Dansen in het Nutsgebouw
Touwtrekwedstrijden bij café De
Zon om het kampioenschap van
Vorden
Beatbal in zaal Schoenaker
Oriënteringsavondwandeling in het
Medler, start bij café Eykelkamp
Dansen in het Nutsgebouw

17 augustus Dansen in het Nutsgebouw

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. ,,'t Wapen 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 by deze rubriek tussen/bijgevoegd.

13 juli
14 juli

17 juli
17 juli

20 juli
20 juli

31 juli

75.000 BEZOEKERS ZWEMBAD

Zaterdagmiddag heeft men in het zwembad In de Den-
nen de 75.000e bezoeker ontvangen, zodat het er we
naar uitziet dat het bad dit seizoen meer bezoekers za
trekken dan het vorig jaar.

Onder prachtig zomerweer hebben de kinderen van de
buurtvereniging JuManalaan een uitstapje gemaakt.
De tocht ging via Laren, Holten (Holterberg) naar de
speeltpin in Hellendoorn. Hier werd volop genoten van
de verschillende attrakties. Vooral de lachspiegels en
de motorische vermakelijkheden trokken veel belang
stelling.
Na de dorst te hebben gelest, trok het gezelschap naar
de Holterberg waar gepauzeerd werd en een balspel
werd beoefend. Ook hier liet zich de limonade en koek
goed smaken. Daarna kreeg een ieder nog een presentje
en toen ging het huiswaarts.
In Vorden aangekomen werden de kinderen nog getrak-
teerd op een ijsje en toen was „de koek" op. Na een
dankwoord aan hen die hun auto en tijd beschikbaar
hadden gesteld, en voor de eminente leiding en verzor-
ging door mevrouw Pardijs, ging een ieder weer huis-
waarts.

KRINGSPORTDAG KPJ DE GRAAFSCHAP
IN DE KRANENBURG

Zondag 14 juli a.s. wordt er op het Ratti-sportterrein in
de Kranenburg een grote sportdag gehouden, uitgaan-
de van de KPJ kring De Graafschap.
Deelnemende afdelingen zijn Eefde-Gorssel, Vierakker-
Wichmond, Baak, Drempt, Steenderen-Olburgen, Key-
enburg-Hengelo (Gld.) en Vorden-Kranenburg.
Na de officiële opening 's middags om l uur door de
kringvoorzitter, de heer A. Schut uit Baak, wordt er
een zeer attraktief programma afgewerkt. Onder de
vele takken van sport nemen de athletieknummers wel
een vooraanstaande plaats in. Voor de heren staan op
het programma de 1500 meter hardlopen,, de 100 meter
400 meter, de 4 x 100 meter en de 4 x 400 meter. Te-
vens kan men deelnemen aan het kogelstoten. Zowel
voor dames als heren is het hoogspringen en verspring-
en zeer attraktief. De dames kunnen voorts nog deelne-
men aan de 100 meter, de 400 meter en de 4 x 100 me-
ter estafetteloop. Geheel nieuw is bij de dames de hin-
dernisbaan. De middag zal beginnen met de ritmische
oefeningen. In tegenstelling tot andere jaren zullen er
geen finales van het zevenhandbal- en volleybaltoernooi
plaats vinden. Deze toernooien zijn reeds gehouden.
De afdeling die het hoogste aantal punten behaalt op
deze sportdag krijgt de wisselbeker voor het totaalklas-
sement. De algehele leiding is in handen van de alge-
meen sportleider de heer H. Gosselink uit Hengelo Gld.
Na afloop wordt er in zaal Schoenaker een groot sport-
bal gehouden, waarbij tevens de prijzen worden uitge-
reikt. (Zie advertentie in dit nummer.)

TOUWTREKKEN OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN

Al verschillende jaren is het traditie dat in de loop van
het zomersedzoen in Vorden HK touwtrekwedstrijden
worden gehouden in het kadel^an het WV-program.
Dit evenement zal nu worden gehouden op woensdag-
avond 17 juli a.s. op het bekende terrein achter café
De Zon aan de Zutphenseweg terwijl de finales worden
gehouden op woensdagavond 31 juli. Hieraan zijn tevens
verbonden de gezellige avondmarkt en de kermis op
het marktplein. j^
Het toernooi zal als vanouds w^Ren georganiseerd door
de plaatselijke touwtrekvereniging Medler. Er hebben
zich al verschillende ploegen opgegeven o.a. Jong Gelre
I en H, de fa Dostal, Heure uit Borculo, Eefde, Leesten
EHTC enz. Men verwacht nog meer deelname om de
aantrekkelijkheid van de wedstrijden te vergroten. Alle
sterke mannen van bedrijven, uit de buurtschappen, ver-
enigingen, vakantiegangers e.a. zijn van harte welkom.
Elke ploeg zal uit vijf man bestaan, terwijl ook is be-
sloten dat er in ieder geval geen leden van bestaande
touwtrekverenigingen zullen mogen deelnemen.
Voor het toernooi zijn mooie prijzen beschikbaar ge-
steld door de organiserende vereniging en het VW-be-
stuur.
Het kampioenschap touwtrekken van Vorden belooft
werkelijk sensationeel te worden. Voor de toeristen, va-
kantiegangers e.a. voor wie deze tak van sport mis-
schien onbekend is, is het zeker een gebeurtenis die men
niet mag missen. (Zie adv. in dit nummer.)

ORANJEFEESTKOMMISSIE TE MEDLER

De Oranjefeestkommissie in het Medler heeft besloten
om dit seizoen als bijzondere attraktie een unieke oriën-
teringsavondwandeling te houden. Men wil nl. de vele
vakantiegangers en toeristen die momenteel in Vorden
verblijven de gelegenheid geven om ook eens te genieten
van de bosrijke omgeving van het Medler, met de daar-
omheen gelegen landgoederen.
Het evenement zal plaats vinden op zaterdag 20 juli a.s.
waarbij de start is bij café-restaurant „'t Wapen van
't Medler". Omdat de deelnemers (sters) ongetwijfeld
hun kinderen willen meenemen gaat men niet te laat
weg en kan men reeds vanaf half zeven inschrijven. Het
is zeker niet de bedoeling om er een uitputtende tocht
van te maken, de tocht kan in enkele uurtjes worden
gelopen. De organisatoren hebben het zo uitgekiend dat
juist de minder bekende paden en weggetjes worden be-
wandeld, die anders niet toegankelijk zijn, zodat men
extra veel kan genieten van het prachtige natuurschoon
in deze omgeving. De wandeling wordt nog aantrekkelij-
ker door de speciale attrakties onderweg terwijl men, nog
diverse verrassingen in petto heeft. Voor de winnende
groepen zijn mooie prijzen beschikbaar, die na afloop
worden uitgereikt. Hierna kunnen de deelnemers (sters)
nog een gezellig dansje maken.
Men heeft inmiddels ook de plannen voor het jaarlijkse
Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol besproken in
en onlangs gehouden bijeenkomst. Dit zal nu worden

gehouden op vrijdag 6 en zaterdag 7 september a.s.
Vrijdags is het feest voor de jeugd met 's avonds amu-
sement voor de ouderen, terwijl zaterdags het eigen-
lijke Oranjefeest wordt gehouden met de traditionele
kinder- en envolksspelen.
Voorafgaande aan dit feest zal men een week van te-
voren, dus op zaterdag 31 augustus, een oriënterings-
avondwandeling houden, hetwelk ook al verschillende
jaren gebruikelijk is. (Zie advertentie in dit blad.)

OEFENPROGRAMMA ZATERDAGVOETBAL
riet eerste elftal van de zaterdagvoetballers van Ratti
trad tot dusver niet erg rooskleurig op in de door haar

espeelde wedstrijden.

Tegen Doetinchem werd weliswaar met 11—l gewonnen!
doch houvast heeft men aan deze uitslag niet, wanneer
men bedenkt dat deze uitgave van Doetinchem wel bij-
zonder zwak was.
De tweede wedstrijd tegen Ratti I zondag werd verlo-
ren met 7—2. In deze wedstrijd, waarin Ratti zater-
dag in een (naar later bleek) te hoog tempo startte,
werd een aantal doelpunten aan Ratti zaterdagzijde toe-
geschreven aan het zwakke optreden van doelman Klem
Geltink, die geen gemakkelijke taak had doelman Boss
te vervangen.
De derde wedstrijd werd afgelopen zaterdag gespeeld
tegen Gaanderense Boys. Deze jonge ploeg, die een zeer
goede indruk maakte, liep in de beginfase snel uit naar
een 3—O voorsprong, waarna een omzetting in de Ratti-
achterhoede enige „lucht" bracht. De rust bracht een
stand van 4—O die na rust nog vergroot werd met nog
eens 3 doelpunten voor Gaanderense Boys. Het is wel
duidelijk geworden, dat bij Ratti nog steeds het voor-
hoedeprobleem huist.
A.s. zaterdag om 2 uur speelt Ratti I weer een thuis-
wedstrijd tegen Eefde II.

De tweede uigave van Ratti tapt uit een ander vaatje.
Deze ploeg, die met een zeer goed moreel speelt, begon
tegen Eefde IV met een 2—2 gelijkspel en wanneer
Kappert even voor tijd. niet tegen de paal had gescho-
ten, was de overwinning bij de ploeg terecht gekomen,
die er het meest recht op had.
De tweede wedstrijd werd tegen Ratti III zondag ge-
speeld. Met snelle aanvallen en uitstekend gestuwd door
Baakman en H. Hartman ging Ratti zaterdag in de
aanval en het was niet aan de uitstekende keeper van
het derde elftal te wijten dat deze wedstrijd uiteindelijk
werd gewonnen door Ratti II zaterdag met 4—2. Kee-
per Klein Geltink stopte in deze wedstrijd een penalty.

WATERPOLO

KWAAD KERSEN ETEN VOOR
HERENPOLOTEAM IN ELST

Zoals wel te verwachten viel was het vrijdagavond voor
het eerste herenpolozevental van Vorden kwaad kersen
eten in Eist. Tegen de a.s. kampioen leden de Vordena-
ren een verdiende 9—l nederlaag in een door beide
ploegen sportief gespeelde wedstrijd.
De basis voor de grote overwinning legden de mannen
van Rob van Empel reeds in de eerste speelperiode toen
zij met snelle aanvallen de Vordense defensie op de
knieën bracht. Nadat de bezoekers ten koste van cor-
ners de eerste aanvalsgolven hadden afgeslagen, werd
het na plm. één minuut l—O toen de rechtsvoor van
EZ & PC profiteerde van een dekkingsfout. Even later
werd het 2—O toen na een vrije worp de midvoor zuiver
richtte. Vervolgens verhoogde Rob van Empel de voor-
sprong tot 4—O. De Vordense voorhoede kreeg in deze
eerste speelperiode geen schijn van kans.
In de tweede speelperiode gelukte het Vorden zich aan
de druk van Eist te ontworstelen en ontstond er een ge-
lijkopgaande strijd. Zo konden Eggink, Anema en Hols-
beke een paar maal het Elst-doel onder vuur nemen,
doch de Vordense voorhoede schoot niet zuiver genoeg,
terwijl ook de doelman van Eist een betrouwbare indruk
maakte. Aan de andere kant bleken de aanvallen van
de thuisclub wel gevaarlijk. Profiterend van een dek-
kingsfout scoorde de rechtsvoor van EZ & PC in deze
periode met een fraaie boogbal het vijfde doelpunt.
In de derde speelperiode hetzelfde spelbeeld, waarbij
toch wel duidelijk het verschil in produktiviteit tussen
de beide voorhoedes aan het licht trad. Bij Vorden scho-
ten Rudi Eggink en Johan Holsbeke tegen de paal. John
Anema die deze avond zwaar werd verdedigd, kreeg een
unieke kans te scoren doch hy ging staan, hetgeen een
vrije worp voor Eist betekende. Bij Eist moest het in de
voorhoede van snelle aanvallen- over de beide vleugels
komen, aangezien Rob Parmentier de Elst-midvoor geen
kans meer gaf. Toch had doelman Velhorst in deze pe-
riode nog tweemaal het nakijken waardoor de stand op
7—O werd gebracht.
Ln de laatste speelperiode bleef Vorden ondanks de gro-
te achterstand moedig partij geven. Johan Holsbeke
schoot rakelings over, terwijl de Eist-doelman op fraaie
wijze schoten van Henco Elbrink uit zijn doel sloeg. Na-
dat de thuisclub intussen bij goed opgezette aanvallen
de stand tot 9-—O had opgevoerd, werd de eer toch nog
gered toen Anema op fraaie wijze een pass van Elbrink
doeltreffend afwerkte 9—1.

VORDEN II (DAMES) — VOGEL I 7—3

Het tweede damesteam van Vorden deed in de thuis-
wedstrijd tegen de Vogel I goed werk door deze ont-
moeting met 7—3 te winnen.

edurende de gehele wedstrijd waren de Vordense da-
mes sterk in de meerderheid. Gen-ie Smit bezorgde de
huisclub na enkele ogenblikken spelen een 2—O voor-

sprong, waarna de midvoor van Voorst tegenscoorde
2—1. Anja Pardijs bracht hierna met fraaie schoten de
stand op 4—l, waarna de Vogel de ruststand tot 4—2
wist te reduceren.
ii de tweede helft opieuw een sterker Vorden. Gerrie
Smit bracht de stand op 6—2 waarna de bezoekers te-
jen scoorden 6—3. In de slotfase scoorde Anja Pardijs
iet zevende doelpunt.

OVERWINNING VOOR JEUGD VAN VORDEN

Het jeugdzevental van Vorden is er in geslaagd om de
uitwedstrijd tegen de IJsselmeeuwen niet l—2 te win-
nen, waardoor de Vordense jongens de tweede plaats
definitief hebben veilig gesteld. Het Apeldoornse AZC
's kampioen in deze afdeling.
n de eerste helft speelden de Vordense jongens aanval-
end beter doch de Zutphense doelman keepte goed en
iet zich slechts éénmaal verrassen. Met een afstands-

schot gelukte het de thuisclub de balans nog voor de
rust in evenwicht te brengen l—1. Na de rust nam
Vorden een l—2 voorsprong die zij niet meer afstond.

OKK H — VORDEN II (HEREN) O—4

In een door beide ploegen slecht gespeelde wedstrijd
wonnen de bezoekers overtuigend met O—4. Gezien de
vele kansen had echter met dubbele cijfers gewonnen
moeten worden al stonden paal en lat ook vele Vordense
reffers in de weg.

Johan Holsbeke gaf Vorden een O—l voorsprong, waar-
na John Anema voor een O—2 ruststand zorgde. In de
weede helft had de thuisclub opnieuw niets in te breng-

en. Doorhalen van de OKK doelman betekende O—3,
waarna Holsbeke voor een O—4 eindstand zorgde.

Speel sportief!



Geen echte
opruiming

maar wel een reeks
Gems voor deel-aanbieding en!

Huishoudelijke artikelen
VLEES- EN BROODSNIJMACHINE ƒ 34,95
PERSONENWEEGSCHAAL ƒ 12,95
STRIJKTAFEL verstelbaar ƒ 17,95
TRAPKRUKJE ƒ 17,95
WANDBLIKOPENER ƒ 7,90
KOOKWEKKER ƒ 12,95 nu ƒ 9,95
BOTERVLOOT roestvrijstaal ƒ 4,95
PEDAALEMMER rorstvrijstaal ƒ 17,95
PEDAALEMMER roosdecor ƒ 12,95
KOFFIESERVIES 9-delig ƒ 22,50
JENA VUURVASTE SCHAAL ƒ 9,95 nu ƒ 6,95
BORRELGLAASJES Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
PORTGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
WIJNGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
SHERRYGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 5,95
BOURGOGNEGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 5,95
BIERGLAS op voet ƒ 0,90
LIMONADEGLAZEN 6 stuks verpakt ƒ 1,75

Elektrische apparaten
KOELKAST 140 liter tafelmodel vanaf
KOELKAST 170 liter kastmodel van ƒ 478,— nu

DIEPVRIESKIST vanaf
WASAUTOMAAT MARIJNEN ƒ 799,— nu
WASAUTOMAAT ZANUSSI ƒ 849,— nu
WASAUTOMAAT ERRES ECOMATIC ƒ 740,— nu^.
VAATWASMACHINE PHILIPS m. waterontharder^^99,— nu
ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats ƒ 375,— nu
STOFZUIGER draaitop
HAARDROGER met hoes ƒ 69,50 nu
HAARDROOGKAP met tafelstatief
STRIJKIJZER van ƒ 32,50 nu
BROODROOSTER
KOFFIEMOLEN
TAFELVENTILATOR van ƒ 25,— nu

ƒ 199 —
ƒ 350,—
ƒ 485,—

ƒ 599 —

ƒ 649,—
ƒ 680,—

ƒ 799,—

ƒ 325 —

ƒ 149,—
ƒ 39,—

ƒ 39,75

ƒ 25,—

ƒ 16,95

ƒ 12,95

ƒ 18,—

Scheerapparaten
PHILIPS DRIEKOP DE LUXE van ƒ 85,— nu ƒ 65,—
PHILIPS DRIEKOP van ƒ 69,95 nu ƒ 54,95
REMINGTON SELECTRIC met inruil van ƒ 98,50 nu ƒ 73,50
REMINGTON SELECTRIC 300 met inruil van ƒ 119,— nu ƒ 89,—

Radio
PHDL.IPS RADIO met FM en twee luidsprekers van ƒ 399,— nu ƒ 299,-
TELEFUNKEN RADIO van ƒ 259,— nu ƒ 199,-
DRAAGBARE RADIO PHILIPS ƒ 109,— nu ƒ 79,-
DRAAGBARE RADIO-PLATENSPELER KOMBINATIE
ƒ 345,—nu ƒ 198,-

Gereedschap
HOBBYSET ERRES elektrische boormachine met
toebehoren ƒ 99,— nu ƒ
BOORMACHINE ELEKTRISCH ERRES ƒ 59,— nu ƒ
GEREEDSCHAPKIST STAAL 53 cm lang met inhoud ƒ
IDEM 35 cm lang ƒ

STEEKSLEUTELSET GEDORE ƒ
GEREEDSCHAPKIST STAAL vanaf ƒ
BOOROMSLAG ƒ

65,—

34,—

29,75
19,95

17,50

7,25

6,95

Deze aanbiedingen gelden voor de maand juli
en zolang er voorraad is!

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

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

NIEUWE OOGST
Alle soorten stro _ hooi -
graszaadhooi, scherp kon-
kurrerend !
Bierbostel voor zomerleve-
ring.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

l
KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry prijs

huishoud ruilöeurs

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
61/2% RENTE

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

Verse haantje^
munten uit door ^B&li-
telt. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Pocliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insultndelaan 5, tel. 1567

G- W. Eijerkamp
Vorden

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

Dat is pas opruimen!
Damesschoenen

vanaf 3.95 - 4.95 enz.

IN DAMESZOMERSCHOENEN ZEER VOORDELIGE

AANBIEDINGEN

HERENSCHOENEN VER BENEDEN

INKOOPPRIJS

Kinderschoenen
hadden we nog nooit zo goedkoop

vanaf 2.95

Restanten pantoffels 3.95
SCHOENEN BUITEN DE OPRUIMING

10 procent korting!
We beginnen donderdag 18 juli a.s. om 8 uur

Wuflink's schoenhandel
ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST

Dorpsstraat 4 - Vorden

Donderdag
VARKENSLAPPEN 500 GRAM 2.6O

Vrijdag en zaterdag
VARKENSLAPPEN 500 GRAM

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

Voor de boterham
RAUWE HAM 100 GRAM

PEKELVLEES 150 GRAM

GEBRADEN GEHAKT 150 GRAM

STUKJE KOOKWORST . ± 200 GRAM

2.60
2.25
2.25

79
87
59
75

En natuurlijk hoefijzerzegels!
RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Opruiming
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~~1 FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

van donderdag
1 8 t.m. zaterdag 27 juli
KOMT U VRIJBLIJVEND EENS ONZE KWALI.
TEITSKOOPJES BEKIJKEN.

VANAF MAANDAG 15 JULI KUNT U ONZE

meubeltoonzalen
BEZOEKEN.

Onze opruiming
biedt u vele verrassingen!

*
LET OP ONZE ADVERTENTIE IN HET CONTACT VAN 17 JULI

(Verkoop opruimingsartikelen vanaf 18 juli 8 uur 's morgens)



KWAUTEITS
KOORJES

in onze
seizoenopruiming

Donderdag 18 t.m. zaterdag 27 juli - Koopjes in alle afdelingen

Herenen ijongenskonf ektie H
buiten de opruiminY IBHi
JiMPtt. *

10 procent] korting!

Zuiver wollen dekens
moderne dessins

150 x 220 32,50

180 x 220 39,5O

Fibrenka dekens
moderne dessins

Autoplaids

170 x 220 17,50

130 x 170 11,25

Gewatteerde dekens
witte watten moderne dessins

160 x 210 29,75

180 x 215 32,5O

Heren kostuums
Serie l

Serie II

Serie III

79,-
98f-
119,-

Terlenka heren regenjassen
vanaf 49,-

Heren kolberts
49,- 39,- en 29,-

Sla nu uw slag
in onze grote

seizoenopruiming!

Terlenka heren pantalons
roodmerk 25,-

Jongens kostuums

Jongens jacks

vanaf 39,-

vanaf 12,9O

HUISHOUDGOEDEREN
GRASLINNEN LAKENS

GRASLINNEN SLOPEN

150 breed

180 breed

GEBORDUURDE BEDSETS

1-persoons

6.25
7,50

1,90

11,25

THEEDOEKEN sneldrogers

BADHANDDOEKEN
U"

BADSTOF KEUKENDOEKEN

BADLAKENS

0,88

1,89
JJPlRIÎ TKr j

0,98

5,5O en 3,5O

ONDERGOEDEREN * LINGERIES enz.

DAMESSLIPS vanaf 0,69

MEISJESCAMISOLES vanaf O,98

MEISJESSLIPS vanaf 0,75

FANT. DAMESCAMISOLES vanaf 1,45

FANTASIE DAMESSLIPS vanaf O,79

WIT RIB HERENSINGLETS vanaf 1,39

WIT RIB HERENSLIPS vanaf 1,1O

WIT RIB KINDERSINGLETS

EN SLIPS vanaf 0,75

FLANELLEN HERENPYAMA'S 9,75

BRUSHED NYLON DAMESPYAMA'S

10,45

BRUSHED NYLON DAMESNACHTHEMDEN

7,95
BABY DOLL'S 5,95

NACHTHEMDEN vanaf 4,95

GEWATTEERDE NYLON DUSTERS

16,90

COUPONS
vitrages, overgordijnstoffen, flanels enz.

HERENWEEKENDERS

RESTANTEN OVERHEMDEN

NYLON HUISHOUDDUSTERS

met driekwart mouwen

SHORTS vanaf

8.95 DAMESPANTALONS vanaf 5.95

4.95 KINDERPANTALONS vanaf 3.95

DAMESPULLOVERS vanaf 6.95

9.25 DAMESVESTEN vanaf 14.95

2.25 BADSTOF PULLOVERS vanaf 1.95

Koop nu uw huwelijks- of babyuitzet,
10 procent korting op alle courante goederen

Luxe polyether matrassen
met geborduurd bovendek

10 cm hoog 80 breed 39.

90 breed 49.'

120 breed 69.'

Luxe polyether matrassen
met geborduurd bovendek

13 cm hoog 80 breed 52.'

90 breed 62.'

120 breed 82. <

Kapok kussens voor 5.95

Chenille spreien
1-persoons 17.95

Molton dekens
90 x 130 2.59

Flanellen lakens
150 x 220 5.95

2-persoons 19.75

125 x 180 4.35

170 x 220 6.95

Stalen slaapkamer
1-persoons 80 breed; 1 ledikant; 1 stoel; 1 tafel en 1 nachtkastje 98.-

2-persoons 120 breed; 1 ledikant; 2 stoelen; 1 tafel en 1 nachtkastje 135.-

Stalen ledikanten
80 breed 43,50

Divanbedden

90 breed 51,50 120 breed 59,50

sleemodel 80 breed 24.50
met afroteak hoofd- en voeteneind; extra versterkte spiraal 80 breed 62.50

L. SCHOOLDERMAN
GEOPEND 8-12.30 EN 13.30-18.00 UUR - VRIJ DAG AVON DS GEOPEND VAN
19.00-21.00 UUR - WOENSDAGMIDDAGS GESLOTEN

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 05752-1367 - Vorden



f
Voor verrassend lage prijzen kunt u nu
uw keus bepalen en...
de hoeveelheid is zeer groot.
Daar moet u nu van profiteren!

OPRUIMING
vanaf a.s. donderdag 18 juli t.m. 24 juli

In onze konfektie afdelingen
JAPONNEN

in luchtige zomerse prijzen vanaf f 4,95

DAMESBLOUSES
zeer grote verscheidenheid vanaf f 3,95

ROKKEN vanaf f 4,95 BLAZERS vanaf f 29,75

REGENMANTELS
prima pasvorm, terlenka vanaf f 19,75

MANTELKOSTUUMS
altijd goed gekleed gaan vanaf f 29,75

Vakantie aanbiedingen

vanaf f 9.75poplin - terlenka

Pantalons
rib - coard - denim vanaf f 9.75

Sweaters
badstof - velours vanaf f 9.75

vanaf f 4.95heel leuke kollektie

Wilt u koopjes zien ?

Bij ons liefst 8 etalages vol f
Prima baddoeken voor f 1,95
Badlakens 'zomers prijsje' f 6,45
Keukendoeken voor f 1,55
Lakens 150 x 250 f 7,9O
Lakens 180 x 250 f 9,25
Slopen glad f 1,95
Theedoeken voor f 1,25
Flanellen lakens 180 breed f 6,95

Guldens
besparen!

*

Alles a contant.
Behoudens enkele merkartikelen, goederen buiten
de opruiming 10 procent korting.

Heren pyama's f 9,75
Dames pyama's f 7,95

Meisjes jacks v.a. f 19,75
Meisjes jurkjes v.a. f 4,95
Sweaters v.a. f 5,95
Shorts v.a. f 2,50

Step-ins f 4,95
B.H.'s f 3,95
Onderjurken f 3,95

Ondergoederen

voor jong en
oud en

goedkoop!

Keurkollektie

herenkostuums
o.a. Lichtgewicht-kostuums vanaf f 95,-

Herenpantalons
Herenregenjassen
Herenkolberts
Zomerpantalons

vanaf f 19,45
vanaf f 35,-

vanaf f 35,-

vanaf f 19,5O

Jongens kostuums f 25,-
Jongens jacks f 19,5O
Jongens pantalons 15 jaar f 12,5O
Jongens blouses f 4,90

Spijkerbroeken
Sweaters

Korte broeken

f 8,50
17,95
f3,90

U bent van harte welkom bij

Wij willen u graag en goed van dienst zijn!
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CONCERT
Vrijdag a.s. hoopt het Vordens Mannenkoor samen met
het R. K. kerkkoor te Kranenburg een concert te geven
in zaal café ,,'t Wapen van 't Medler".
Op deze avond, die voor iedereen gratis toegankelijk is,
zullen de koren zowel alleen alsook samen liederen ten
gehore brengen. Wij hopen dat u de koren niet voor een
handjevol publiek laat zingen en uw belangstelling zult
tonen. (Zie verder advertentie in dit nummer.)

VORDENSE DEELNAME AAN DE
VIERDAAGSE TE APELDOORN
Mevrouw Schuurman en de heer Wissels (vader en doch-
ter) nemen op het ogenblik deel aan de vierdaagse te
Apeldoorn en lopen dagelijks 30 km. De konditie is nog
prima en zij zijn vol vertrouwen de intocht mee te ma-
ken. Mevrouw Wissels is mee als verzorgster.
Voor Vordenaren welke interesse hebben om de lopers
te zien, volgen hier enkele plaatsen en tijden: vrijdag
12 juli 8.30-11.00 uur doorkomst deelnemers (sters) in
Hoenderlo; 11.00-13.30 uur doorkomst in Ugchelen. Om
plm. 15.15 uur feestelijke intocht in Apeldoorn.

KAMPIOENSCHAP VOOR VORDENSE DAMES
VERKEKEN
Door geheel onverwachts met 4—l van de Winterswijk-
se dames te verliezen, is de kans op een eventueel kam-
pioenschap thans definitief voor de Vordense dames ver-
keken. Met nog slechts één wedstrijd te spelen hebben,
de dames van de IJsselmeeuwen de kampioenstitel nu
voor het grijpen.
De eerste aanvallen waren voor de Vordense dames en
met kunst en vliegwerk slaagde de Winterswijkse ver-
dediging er in om doelpunten te voorkomen. Geleidelijk
aan 'gelukte het de thuisclub de bakens te verzetten en
het was Joke Heinsbroetk die de stand op l—O bracht.
Even later was het opnieuw raak 2—0. Toen Diny van
Loo er in slaagde de stand op 3—O te brengen was het
pleit beslecht.
In de tweede helft viel Vorden verwoed aan en het was
Jet Smit die de achterstand tot 3—l wist te reduceren.
Verder kwamen de bezoeksers echter niet. Vlak voor
tijd bracht Diana Zweverink de eindstand op 4-—1.
Voor de Vordense dames is hiermee de kompetitie afge-
lopen en zijn zij in elk geval op de tweede plaats ge-
ëindigd achter de a.s. kampioen de IJsselmeeuwen. Win-
terswijk is op de derde plaats geëindigd met 2 punten
achterstand op Vorden.

AMBTENAREN VOETBALDEN
Op het terrein van de s.v. Ratti speelden maandagavond
de Vordense ambtenaren een oefenpartijtje tegen hun
kollega's uit Eibergen.
Eibergen nam al spoedig een 2—O voorsprong door 2
doelpunten van Nieboer. Vorden bleef echter doorvech-
ten en het was Teerink die de achterstand verkleinde
tot 2—1. Deze stand bleef tot de rust gehandhaafd.
Na de rust een fel aanvallend Vorden. In de 10e minuut
na rust was het weer Teerink die met een prachtig schot
gelijk maakte 2—2 en vijf minuten later was het Kreb-
bers die Vorden de overwinning bezorgde. Wat Eibergen
ook trachtte, in de stand kwam geen wijziging meer.

Heden overleed, zacht en kalm, na een kortston-
dige ziekte, geheel onverwachts in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, mijn inniggeliefde man en
onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader

JAN HENDRIKSEN
echtgenoot van H. Lansink

in de gezegende ouderdom van 78 jaar.

Rust in vrede.

Vorden: H. Hendriksen-Lansink

Vorden: A. Rouwenhorst-Hendriksen
J. Rouwenhorst

Ruurlo: B. Klein Wassink-Hendriksen
J. Klein Wassink

Vorden: G. J. Hendriksen
E. H. Hendriksen-Wesselink

en kleinkinderen

Vorden, 8 juli 1968
Medler D 96

Zij die de overledene de laatste eer willen bewij-
zen worden verzocht vrijdag 12 juli om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden aanwe-
zig te zijn.

De overledene is opgebaard in de aula van het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen. Bezoekuren van
11-12 en van 16-17 uur.

Heden nam de Heer, nog geheel onverwacht, tot
Zich, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en
'grootmoeder

JOHANNA DUIJTS
echtgenote van L. Smeenk

in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: L. Smeenlk

Arnhem: J. F. Zomerhuis-Smeenk
M. F. J. Zomerhuis

Anneke, Martin en René

Vorden, 9 juli 1968
„De Wehme"

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 13 juli
om 11.00 uur in „De Wehme" te Vorden, waarna
de begrafenis om 12.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden zal plaats hebben.

Heden overleed, nog geheel onverwacht, in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, mijn beste
vriend

JAN HENDRIKSEN
echtgenoot van H. Lansink

in de gezegende ouderdom van 78 jaar.

H. J. A. Lansink

Vorden, 8 juli 1968
Mossel

ADVERTEREN DOET VERKOPEN !

Concert
TE GEVEN DOOR VORDENS
MANNENKOOR m.m.v. R.K. KERK-
KOOR KRANENBURG OP 12 JULI
A.S. IN zaal en café

t Wapen van het Medler'
(GEBR. EYKELKAMP)

Aanvang 8 uur 's avonds.
Gratis toegang.

Buitenbijts
ZOWEL MAT ALS GLANS

Het Verthuis
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

GESLAAGD

Te Leiden slaagde dinsdag onze plaatsgenoot de heer
B. Wagenvoort voor de L.O. akte wiskunde. Proficiat-

Bulgarije
land met ongekende vakantiemogelijkheden!

In Baltschik, dicht bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië, te-
kent zich in scherpe contouren een helwitte moskee at tegen de
diepblauwe Zwarte Zee. Het sierlijke bouwwerk behoort tot het
sprookjesachtige paleisje, dat de laatste koningin-moeder van Roe-
menië liet bouwen in dit prachtige „witte stadje" dat als tegen de
bergen aangekleefd zit. Het is nog maar één generatie geleden, dat
de aristocratie van de Balkan hier in de zomermaanden verpozing
zocht. Nu staat het kasteeltje leeg en studenten dwalen door de
tuinen. Baltschik is een van die vele stadjes in de wereld, waarvan
de vergane glorie afdruipt , l let heef t aan schoonheid niets verloren
maar de aristocratie verdween. Enkele tientallen kilometers zuide-
lijker, waar de stranden witter en breder zijn, waar het vliegveld
dichterbij ligt, bouwen de Bulgaren hun nieuwe vakantieparadijzcn.
Niet voor de grootgrondbezitters en de koningen. Hun plaats is
ingenomen door de dollars en guldens meebrengende vakantiegang-
ers uit West Europa. Onder hen zul len zich dit jaar een dikke zes-
duizend Nederlanders scharen.
Slechts enkele jaren geleden ontdekten de Bulgaren, dat de toeris-
tenindustrie een va^^m belangrijkste middelen is om harde valuta
te verdienen. De CITO! in de communistische principes, ingetreden
na de dood van Stalin en voortgezet naarmate de herinnering aan
de boosaardige Georgiër verdween, maak/e het mogelijk de gren-
zen open te stellen voor buitenlanders. Een konsekwentie daarvan
was echter, dat er hotels zouden moeten komen, l lotels met smet-
teloze bedden, rcsl^hrants met zo mogelijk enig vertier, badhokjes
en strandparasols. JÜf Bulgaren hebben die uitdaging aanvaard. In
rekordtijd stampten ze een akkomodatie uit de grond, waarvan vele
landen met een veel langere toeristische traditie alleen maar dro-
men.
De eeuwenoude havenstad Varna-Koningin van de Zwarte Zee
genaamd op de Balkan werd het centrum van de Bulgaarse vakan
tievreugde. Op lut tele kilometers van het centrum reikten de bos-
sen tot aan het strand. De enige bewoners waren slangen. Cïrote,
gevaarlijke en enge reptielen. Maar met de bossen verdween ook
het ongedierte; ervoor in de plaats kwamen de dienstertjes in folk-
loristische klederdracht. Tientallen hotels rezen als paddestoelen
uit de grond en de nieuwe steden van Bulgarije, zoals Drushba, Sla-

**..:

Moderne hotels aan het strand.

cev Brjag en vooral Zlatni Pjasaci - voor buitenlanders „Goud-
strand" - zijn eigenlijk alleen maar toeristensteden, die in de win-
termaanden op het nieuwe seizoen wachten. In Goudstrand zijn
enkele tienduizenden bedden beschikbaar en stuk voor stuk hyper-
moderne en luxueuze hotels. Enkele kilometers verder naar het
noorden gaan de bulldozers in september aan het werk om nog een
nieuwe stad te bouwen. De plannen zijn rond: er komt een toren
met in de top een draaiend restaurant en er komt een onderwater-
eetgelegenheid. De Bulgaren gaan namelijk met hun tijd mee en
weten wat de toerist uit het rijke westen verlangt. Dat blijkt ook
uit de entourage van de hotels. Men vindt in Goudstrand niet alleen
legio cafetaria's, snackbars en kiosken, maar bovendien zijn er zeer
vele bijzondere restaurants gebouwd. Er is een oude watermolen,

Folklore vinden de toeristen in Bulgarije in ruime mate.

waar de shaslick voortreffel i jk smaakt, er is een herdershut waar in
de open lucht het lamsvlees op grote houtvuren wordt geroosterd,
er is een moderne nachtc lub, er is - op het hoogste punt van de
wijde omgeving - een folkloristisch centrum waar maskerspelen
worden georganiseerd en vrouwen met blote voeten op vuren dan-
sen, er zyn niet te vergeten zigeuners, die met muziek de stilte van
de avond vullen. De avondmaaltijd is een feest in al deze restau-
rants. De Bulgaarse toeristenmannagers hebben dat bijzonder goed
gezien. De hotels hebben vrijwel geen van alle een restaurant waar
de vaste gasten eten. l let is gewoonte dat men zelf zijn restaurantje
zoekt na een dag van heerlijk zonnen aan het strand.
Vorig jaar is het Nederlandse reisbureau FIT uit Eindhoven be-
gonnen met het organiseren van vliegreizen naar Bulgarije. Het
staatstoeristenbureau Balkantocrist sloot een kontrakt voor één
vl ieg tu ig per veertien dagen. Al in het begin van het seizoen vroeg
FIT of de kapaeiteit kon worden uitgebreid. Dat kon en sindsdien
vliegen twee toestellen per week van Amsterdam naar Varna. In
nog geen vier uur wordt de overtocht gemaakt. Vier uurtjes naar
de Zwarte Zee, de blauwste zee ter wereld, zoals de Bulgaren harts-
tochtel i jk beweren.
Bij aankomst in hun hotels ontvangen de Nederlandse toeristen een
pakket bonnen. Daarmee kunnen ze gaan eten waar ze wil len, want
elk restaurant neemt dit - door de Nederlanders algemeen als Mo-
nopoliespel aangeduide - betaalmiddel aan. Men kan er zich veer-
tien dagen mee te goed doen en wie niet al te hongerig is kan er
ook best nog zijn wijntje mee betalen. Behalve het mooie weer in
de zomermaanden - de zomer is kort maar warm - het geweldige
strand en het overvloedige vertier, is een van de aantrekkelijkheden
van een land als Bulgarije, dat het er nog echt goedkoop is. Er mo-
gen dan al niet verschrikkelijk veel gebruiksartikelen te koop zijn,
daarvoor gaat men toch niet op vakantie. Voor een habbekrats kan
men het heerlijkste f ru i t kopen, want Bulgarije is het fruit land bij
uitstek. Reizen - vooral vliegen - is er spotgoedkoop. Een borreltje
kost een fraktie van wat men er in Nederland voor betaalt en voor
een paar centjes bespreekt men voor een hele week een eigen plek-
je aan het strand. Een andere aantrekkelijkheid is, dat een vakant ie
in Varna de man en de vrouw die iets meer willen dan alleen maar
van de zon en zee genieten allerlei mogelijkheden biedt tot interes-
sante ontdekkingsreizen. Natuurlijk is het een belevenis om ken-
nis te maken met het volk van de Balkan.

J
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Inwoners van
Vorden

en omgeving
opgelet!

Hier volgt een belangrijke mededeling

HOEFIJZER
tegel!

Koerse
Burg. Galléestraat 12 - Vorden - Telefoon 1364

GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Bij ieder kwartje dat u bij ons besteedt, ontvangt u GRATIS l zegel; 2 kwartjes 2 zegels enz.
Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zijn volgeplakt ontvangt u daar geen guldens, maar

RIJKSDAALDERS voor terug!

LET OP LET OP
Om u met ons Hoefyzerspaarsysteem bekend te maken, ontvangt IEDERE KLANT, die

vrijdag 12 en zaterdag 13 juli in onze zaak voor tenminste f 5,- of meer besteedt
als extra attraktie

6 prachtige drinkglazen
CADEAU!in luxe verpakking

(winkelwaarde f 2,45)

Deze week speciale aanbieding:
PEDAALEMMER van 5.15 nu 429
KOP EN SCHOTCL van 150 nu 115
BOTERVLOOT van 65 nu 5O
CLOSETPAPIER 4 rol in een zak nu 49

HAARVERSTEVIGING 3 flesjes van 75 nu 55

Attentie! Als klap op de vuurpijl Attentie!
Wij geven v.a. donderdag 11 juli t.m. zaterdag 13 juli op alles wat u bij ons besteedt

DUBBELzegels dus DUBBEL voordeel
d.w.z. op elk kwartje 2 zegels, op 2 kwartjes 4 zegels enz.

En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard!
Dit alles vanaf donderdag 11 juli bij

Koerselman
LUXE-, HUISH. EN SPEELGOEDARTIKELEN Burg. Galléestr. 12 - Vorden - Tel. 1364

Elke vrijdag zijn wy geopend tot 9 uur want dan is het koopavond

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!

wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw
kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

Volgende week weer 'n grote verrassing van hoef ijzer-spaarzegels
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of telefonische in-
lichtingen onder nummer 02158 - 3953

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
ge maak te vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462
Parfumerie, dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine - Rijwiel-
en bromfietshandel
Nieuwstad 24, tel. 1274

Best brood dat brood van

Schurïnk
Nieuwstad . Tel. 1384

Baby. en kleuterhuis

Jeannette
Vorden . Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum
Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - 47
Benzine en oliën
Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.
Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
^^NUFAKTUREN
^IMESKONFEKTIE
Nieuwstad 4 - Tel. 1396

J. Wentink
jtphenseweg 25

relier

HetVerfhuis
J. M. TJITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

FaG.W.Luimes-
B. Lammers
Komplete meubilering
Stoffeerder^ _ Lederwa-
ren _ Zadelmakerij
Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

Fa J. Derksen
Groente en fruit
Bloemen en planten
Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Koelkasten, diepvriezers
huish. artikelen, glas. en
aardewerk, speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad _ Tel. 1474

Wed
Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561
Huish. artikelen . Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij
Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen . Konfek-
tie - Woninginrichting
Kranenburg - Tel. 6679

Fa Sessink
Huish. artikelen _ Speel-
goederen _ Gereedschap.
Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658
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Premiewoningen
DE BOUWMIJ: OOST NEDERLAND
TE DOETINCHEM

bouwt gesubsidieerde 3 en 4 slaapkamerwoningen
in o.a. Vorden, Haaksbergen, Geldermalsen, Zel-
hem, Neede, Didam, Oldenzaal, Zetten, Andelst,
Oosterhout, Herveld, Gendt, St. Oedenrode, Brum-
men, Angerlo, Heino, Terborg, Hengelo (O), Hen.
gelo (Gld.), Gendringen, 's-Heerenberg, Borculo,
Markelo.

Hypotheken zijn verkrijgbaar tot
90% der koopsom.

De woningen zijn bijzonder royaal
uitgevoerd in traditionele bouwwijze,
dus geen serie- of systeembouw.

De woningen bevatten o.a. 3 of 4
slaapkamers, begaanbare zolder, vol-
ledig ingerichte douche, zeer royale
keuken en woon. en eetkamer.

Voor het bouwplan Vorden zullen
onze vertegenwoordigers woensdag
17 juli a.s. in hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden aanwezig zijn om
u gaarne inlichtingen te verstrekken,
van 18.00 tot 21.00 uur.

Schriftelijke en telefonische informaties worden u
gaarne verstrekt door:

Makelaarskantoor
F* Jansen

Dr. Hubernoodtstraat 7, DOETINCHEM
Telefoon 08340-4660 en 3952, b.g.g. 05450-1942

VOOR DIREKT GEVRAAGD:

schoonmaakhulp
voor onze afdeling winkel en.
showroom.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-19 4«

Onze opruiming
begint 18 juli

ZEER LAGE PRIJZEN MET

20 tot 50 procent
korting!

*
Buiten de opruiming
10 procent korting op:

SPORT. EN VBIJETIJDSKLEDING

SPORT- EN VOETBALSCHOENEN

REGENKLEDINO

KAMPEERARTIKELEN
(behalve Campinggaz)

KAMPEER- EN TUINMEUBELEN

PRISMAKIJKERS

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Grote kringsportdag
KPJ DE GRAAFSCHAP ,

op het Ratti-sportterrein te Kranen
burg, aanvang 13.00 uur.

Na afloop prijsuitreiking en

m .m. v. het HOLLAND COMBO in
zaal Schoenaker



Donderdag 18 juli om 8 uur
begint onze

SEIZOEN
OPRUIMING
Wij brengen
veel spotprijzen in:

Jumpers en blouses - Jongensshorts - Babyartikelen
Badpakken voor dames en meisjes - Overhemden
en weekenders van de bekende merken - Zwem-
broeken voor heren en jongens - Restanten dames
en herenpyama's - Restanten jongens en meisjes-
jacks, zeer voordelig!

Ook in onze afdeling huishoudgoederen ONGEKEND LAGE
PRIJZEN. Ondergoed voor het hele gezin!

Onze coupons gaan zeer laag in prijs de^eur uit!
Diverse restanten wol, nylons enz.

Wij ruimen het oude op, om plaats te maken
voor het nieuwe!

10 proc. korting op goederen buiten de op-
ruiming, uitgezonderd enkele merkartikelen.

Zie onze etalages
Onze opruiming duurt t.m. woensdag 25 juli

Looman Vorden

CBLAUW EN ZWART) NAAR

de zaak, waar niet alleen verkocht
wordt, maar waar u ook verzekerd

bent van uitstekende service:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1256

WEGENS VAKANTIE

gesloten

f

VAN 15 T/M 27 JULI

(bouwvakvakantie)

1ste week winkel geopend.

Ü| LOODGIETERSBEDRIJF

ftAJ
f Wiltink

Het Hoge 26
Telefoon 1656

Gemeente Vorden
Voor de jaarlijkse schoonmaak van
de O.L. dorpsschool wordea

schoonm aakster s
opgeroepen.

Gegadigden kunnen zich ter gemeentesekretarie
aanmelden, waar ook inlichtingen worden
verstrekt.

WOENSDAG 17 JULI

Grote touwtrek-
wedstrijden

om het kampioen-
schap van Vorden
in het kader van het VW program.

Terrein café Mr Zon, aanvang 8 uur

Wij gaan meferacantie
VAN 15 T/M 21 JULI

*

Smederij

Henk van Ark

Deze week
Speciale aanbieding

Chroom

kinderstoelen
Prijs? f 32,50!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Zélf diepvriezen maakt uw leven
goedkoper, gemakkelijker
en luxueuzer!

E sta
DIEPVRIESKIST
inhoud 200 liter

485.-
Wat een besparing en wat een gemak!
Altijd plukverse groenten en fruit bij de hand tegen lage zomerprijzen. Vlees,
gevogelte ja zelfs complete maaltijden kunt u zelf invriezen,
met handig tafelblad. Afmetingen: HxBx D: 91x65X74

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Turtle autowas
ER IS GEEN BETERE

Het Verfhuis
J. M. UITEBWEERD

Ruurloseweg 35

handschoenen

Burgemeester Galléestraat

Begrafenisdienst N.H. Diaconie

Begrafenis Onderneming
A. de Jonge

Tijdens de vakantie
VAN 13 TOT 27 JULI

wordt u verzocht zich voor sterfge-
vallen te wenden tot

TELEFONISCH ZUTPHEN 05750-2931
MONDELING DE HEER J. PAPPERSE
Smidsstraat 10, Vorden

Nutsgebouw Vorden
WOENSDAG 17 JULI A.S.

dansen
m.m.v. de beatgroep
DAVID COPPERFIELD
STYLE

Aanvang 7.30 uur

Maaidorsen - Graanmaaien
Gaarne opgave van het aantal ha's.

Wij doen al het mogelijke dat de
oogst op tijd af komt.

Beleefd aanbevelend

B+ J* H* Seesink
Het Hoge 9 - Vorden

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

J. van Zeeburg

afwezig
I.V.M. VAKANTIE VAN 15 T/M
20 JULI 1968

Voor spoedzaken kantoor geopend 's morgens van
9 tot 12 uur

Elektr. verfspuiten
Het Verthuis
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Wij gaan met vakantie
VAN 15 TOT EN MET 22 JULI

ten Brinke
Zutphenseweg



OPRUIMING
donderdag 18 juli 's morgens om 8 uur begint onze

seizoenopruiming t+m* woensdag 24 juli,
dus 5 dagen een echte opruiming!

Dames rokken

v.a. 4.5O

Dames pyama's

v.a. 5.00

ZEER MOOI DAMAST
TAFELLAKENS

130 x 160 nu 8.50

DITO SERVETTEN

6 voor 6,25

Dames japonnen

v.a. 11.75

DAMESCAMISOLES

merk Novana . Norm. prijs
ƒ 4,95

nu 2.95

REUZEN BADDOEKEN
60 x 120 norm. prijs ƒ 6,50 nu

4.95

RESTANTEN vanaf

1.95

Dames blouses
voor echte

spotprijzen!

PRIMA PANTY NYLONS

met ingezet kruisje
ass. kleuren en maten

2.75

PRIMA OOGJESLUIERS

'grote maat 6 stuks voor

6.50

Nylon
dames jupons
met kantgarnering

1.75

VOORGEVORMDE B.H.'s

Pastunette alle maten

3.95

GEBLEEKTE FLANELLEN

LAKENS

helder wit

vanaf 6.95

Restanten gordijnstoffen en vloerbedekkingen

Ie KLAS

150 x 250 nu

180 x 250 nu

SLOPEN nu

8,95
10,90

2,75

PRIMA
MERKOVERHEMDEN

ass. maten
norm. prijs ƒ 17,90 nu

9.95

POLEYTHER MATRASSEN

80 x 190 nu

120 x 190 nu

33,95

67,75

ACRYL GEVULDE
BEDSPREIEN

gebloemd .met stroken 2-pers.

norm. prijs ƒ 53,75 nu

32,50

HERENPANTALONS
lichtgewicht Terlenka

maten 44 t/m 47

norm. prijs ƒ 34,75 nu

17,5O

GEBLOEMDE
GESTIKTE DEKENS

met tricot voering, extra grote

2-persoons

27,5O

HEERLIJKE
LICHTGEWICHT DEKENS

prachtige ruiten, nu maar

24,75

DAMES EN HEREN

BADSTOFSWEATERS

nu 8,95

NOG ENKELE

TAFELBLA

MET

maar 39,75

ZUIVER WOLLEN DEKENS

150 x 220 43,5O

190 x 230

extra groot

52,95

Ondergoederen
tegen zeer

lage prijzen

ZEER VOORDELIGE AAN-
BIEDING LAKENS

Kring-sportwedstrijden
DONDERDAG 18 JULI TE ALMEN ZWEMWED-

STRIJDEN, aanvang 19.00 uur.

ZATERDAG 20 JULI TE WARNSVELD in de gymnas-

tiekzaal aan de Oranjelaan, aanvang 's morgens 9.45 uur

volleybal _ 100 meter hardlopen . verspringen - hinder-

nislopen . hoogspringen . 4 x 100 meter estafette - hink-

stap-sprong . 1500 meter heren _ 1000 meter dames.

Wij verwachten een grote
deelname van onze Vordenaren

Het bestuur.

ARCHITECTENBUREAU

van Houte
Nieuwstad 47

afwezig
VAN 6 JULI TOT EN MET
29 JULI

SPOEDGEVALLEN DE STEEGE 24

Wegens sterfgeval te koop rechtstreeks van par-
tikulier, in bijzonder goede staat verkerende

Audi 80
personenauto
januari 1967, 25.000 km gelopen.

BURG. DIJKMEESTERWEG 20 - ZUTPHEN
Hoek Coehoornsingel. 's Avonds tussen 6 en 9 uur

Doe in Vorden uw inkopen

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje
JOHANNA LAMBERDINA

(ANNEKE)
J. H. Gossink
J. H. Gossink-Bosch
Rob . Peter

Doesburg, 8 juli 1968
Veerpoortwal 27

Bij inschrijving te koop:
2,25 ha zware rogge in l of
2 percelen en l perceel
gerst. Briefjes inleveren
voor 16 juli 's avonds 8 uur
H. F. Schleedoorn,
Ockhorstweg 8, Wichmond

Te koop: Mooie zware big-
gen. L. W. Harmsen, Me-
melink Noordink Hengelo
Gld.

Te koop: G.o.h. bromfiets
Magneet 4 versnellingen
km stand 10.000. Wassink,
Almenseweg 56

Te koop: Dragend varken,
begin augustus aan de tel-
ling. H. J. Mooiweer, Dinde
E 5 telefoon 6647

Te koop: Jonge komjnen.
A. Hoebink, Eikenlaan

Voor goede
rijwiel reparatie naar:

RIJWEELBEDRIJF
TRAGTER

150 x 240

180 x 240

SLOPEN

7.5O1

8.75

2.30

Op alle andere artikelen 10 procent korting!

H.LUTH Koopcentrum Nieuwstad Vorden

GENIET DUBBEL VAN UW VAKANTIE MET EEN

OOK VOOR

draagbare radio

koelkasten, wasmachines,
centrifuges, televisie, radio enz.
IS HET ADRES

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P Dekker
TELEFOON 1253

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 23

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

Hardop gaf hij zichzelf het antwoord: „Lia is beslist geen verra-
dersnatuur. Zij mag gewiekst zijn en een scherp, het ogenblik be-
heersend verstand bezitten, een dubbelspeelster is ze niet". Maar
wat heeft dan die kaart van Kubizek en die orchideën beduid? Dit
is nog steeds een raadsel. Als ik morgen - morgen? Als ik vandaag
met Lia vlucht sta ik alleen tegenover Kubizek én tegenover Gloe-
de, want het is de vraag of de illegalen zich iets aan mij gelegen
laten liggen.
Het één nog het ander stemde hem vreesachtig. „Hoe sterk mijn
lichamelijke hart is, weet ik niet", dacht hij, „maar mijn emotionele
hart zal het tegen Kubizek uithouden". Hij stapte voorzichtig z'n
bed uit, hij zou het raam nu sluiten. De wind rukte hem krachtig
aan de haren. Verder gebeurde er niets. Er was niemand op dit
ogenblik. Hij herinnerde zich dat Morbleue gezegd had: „Als de
naam van pater „Post" is, dan heb ik Lia kunnen waarschuwen".
Juist: hij moest morgen eerst naar die kerk, waar hij samen met
Morbleue naar de gelovigen had gekeken, op Allerheiligen. Hij
sloot het raam. De mascotte stond te schudden aan de balustrade,
de mascotte boog z'n hoofd stijfjes in de wind, de mascotte stond
ineens recht overeind, fier als een man.

De storm was nu minder goed te horen, maar Martin onderscheidde
desalniettemin de uiteenlopende geluiden van zijn bedrijvigheid, na-
bij en ver, terwijl tegelijkertijd het uitzonderlijk scherpe en selecte-

rende gehoor van de man de geruchten opmerkte in het huis, het
gaan van een deur, een waterkraan, en het brommen van een man-
nenstem: Gloede! Met snelle geluidloze sprongen stond Martin aan
de deur, die hij opende zonder gerucht. Hij hoorde hun stemmen
duidelijk: „En zeg me eens, heb je hem haar doen vergeten?" Stilte.
„Hoe was hij, geef eens antwoord!" Ingrids stem: „Er was iemand
op de balustrade! Hij heeft ergens op geschoten, hij zei van niet,
hij . . ." Stilte weer. Duidelijk hoorde hij Dr Gloede zeggen: „Du
meinst wohl das Werbeschild! Die Maskotte am Gitter?" Geen
antwoord. Haalde Ingrid haar schouders op of schudde zei van
neen? Hij hoorde de voetstappen, sloot de deur en schoot onder de
dekens.
Even geluidloos als Martin kwam Gloede door de deur, luisterde
naar de ademhaling van Martin, ging naar het raam en opende het
voorzichtig. Hij boog zich voorover om op het balkon te kunnen
zien. Meteen stonden de omtrekken van z'n figuur en van z'n
grote, kale hoofd grotesk tegen de muur en het plafond geprojec-
teerd, door een fel zoeklicht, dat hem verblind deed deinzen. Hij
sloot het raam met een klap.
Het zoeklicht dat drie sekonden had geschenen, voldoende om
vast te stellen wie het in zijn stralenbundel had gevangen, doofde.
Martin, die van mening was, dat hij zich nu niet langer slapende
behoefde te houden, riep, alsof hij wakker was geschrokken: „Wer-
da!" Een ogenblik later stond hij achter Gloede en duwde hem het
pistool hard in de rug.
Met een licht bevende stem antwoordde de ander: „Ik ben het,
Martin - en vlug er achteraan - ik had behoefte aan wat frisse lucht.
Losjes voegde hij er aan toe: ik herinnerde mij het schuifraam in
deze kamer, zie je. Het is niet koud vannacht, - het is zachter dan
vanavond."
Martin antwoordde, het motorgeluid buiten negerend: „Het stormt
iets minder hard als toen we gisteravond naar bed gingen, dat is
zeker."
Hoorde Gloede eveneens de wegrijdende auto? Hij keek Martin
opmerkzaam aan. Z'n hand ging naar zijn hoge voorhoofd, pein-
zend zag hij even vóór zich uit. „Ik zie dat je transpireert" zei hij.
„Heb je een zakdoek?"

Martin schudde z'n hoofd, hij had de zakdoeken op z'n kamer laten
liggen.
Gloede tastte in de zakken van z'n pyama: „Hier, neem deze, - die
is schoon . . .En neem me de storing niet kwalijk. Ik wil je verder
niet uit de slaap houden. Welterusten."

Martin had de zakdoek aangenomen. Hoewel hij vaststelde dat hij
niet transpireerde, wreef hij er zich mee over z'n voorhoofd en
over de slapen. De chemische geur, enigszins gelijkend op die van
een lotion, deed hem goed. Diep snoof hij deze goede reuk op. Hij
voelde zich kalm worden en gelukkig. Deze geprepareerde zakdoe-
ken had hij de hele avond gemist, terwijl hij, zo meende hij, ze
toch meer nodig had gehad dan ooit. Hij opende het raam. Er was
niets te zien, behalve de mascotte, die opmerkelijk stil was ge-
worden. Hij verbaasde zich over de algemene stilte. Het leek alsof
de vier winden zich in een uithoek van de aarde hadden terugge-
trokken voor beraad. Of was de wind werkelijk weggegaan? Nee,
wij bevinden ons kennelijk in een luwte. Hij is niet „teruggegaan
naar zijn schuilplaats", - hij is hulp halen, verse, snelle troepen.
Dit was een sterke, heilzame zakdoek. Hij gaf zich onbedachtzaam
over aan het weldadige aroma ervan, ademde in, vol behagen, wel-
dra duizelend van vreugde. Nu dacht hij anders over Dr Gloede.
Dr Gloede had het goed met hem voor: een goede chef. Hij zou
Lia helpen beschermen tegen de Gestapo, tegen mannen als Kubi-
zek. Wij moeten eindelijk eens weten waar zich het kind bevindt.
Het gaat alleen om het kind, de rest is bijzaak en komt vanzelf in
orde. De mascotte was stil. Hij was ook sympathiek, zoals hij keek,
met goede stralende ogen: de ogen van Dr Gloede, lichtend als
sterren. Hoe had hij toch, zij het slechts in gedachten, tegen een
man als Gloede kunnen rebelleren? Hij dacht: even ben ik op een
schadelijke weg geweest. Het is goed dat Gloede zoeven bij mij
is gekomen. Hij luisterde. Er was een licht gebulder aan de sche-
merige einder, ver voorbij de kartelrand van de daken. Hij boog
zich voorover om beter te kunnen horen, maar zijn oren waren
reeds vol van het geluid der storing, die plotseling optrad in de

(wordt vervolgd)
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