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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur gezamenlijke zangdienst met de Geref.

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. van der Sijs van Warnsveld

19.00 uur gemeenschap, zangdienst in de Herv. kerk
ds. J. H. Jansen en ds. J. B. van der Sijs

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDD3NST 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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3D—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).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Raymond, zoon van G. Kuit en W. H. Buunk;
Wilma, dochter van D. Wentink en G. Drenth.
Ondertrouwd: W. Schutz en T. G. Meenink; G. J. Be-
renpas en J. B. Lijftogt.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Garritjen Abbink, 65 jaar, echtgenote van
H. Olthof.

Gezamelijke zangdienst
ZONDAG 25 AUGUSTUS IN DE
HERVORMDE KERK

Voorgangers: Ds. J. H. Jansen en
ds. B. J. v. d. Sijs.
Organist: Adr. Bol.

Met medewerking van
„DE ZINGENDE ZUSJES"

Aanvang ^ uur
Deuren open half zeven

RINGWEDSTRIJDDAG IN VORDEN
De ringwedstrijdmiddag van de Ring Berkelstreek die
telkenjane wordt gehouden, zal dit jaar worden georga-
niseerd door de afdeling Vorden van Jong Gelre.
De wedstrijden zu'llen worden gehouden op zaterdag 24
augustus nabij het Bosmanshuis in het buurtschap Hack-
fort.
Zowel voor de dames als de heren staan er interessante
wedstrijden op het programma. Voor de dames is er
o.m. bloemschikken, flessen verven, houtskool tekenen,
corsages maken en een modeshow. Voor de heren zijn
er wedstrijden in trekkerbehendigheid, bromfietsbehen-
digheid en schieten. Verder zijn er vrije wedstrijden voor
dames en heren o.a. zaklopen en trekkersleeën. Ook
worden er touwtrekwedstrijden gehouden. De wedstrijd
in veebeoordeling en boerderijenbouw wordt op donder-
dag 22 augustus gehouden.

Achtkastelenrit van de Graafschaprijders
uitstekend geslaagd

De zgn. Achtkastelenrit die de Vordense motorclub De
Graafschaprijders zaterdag en zondag hebben georgani-
seerd, is in alle opzichten geslaagd. Het was voor de
organisatoren jammer dat Pluvius alles in het werk
heeft gesteld om roet ini het eten te gooien, doch geluk-
kig voor De Graafschaprijders gelukte dit maar ten
dele.
Van heinde en verre zijn de deelnemers naar Vorden
getogen om dit tweedaags motorsportfestijn mee te ma-
keni. Zaterdagsmorgens tegen elf uur kwamen de eerste
deelnemers van de sterrit binnen. Het was nl. zo dat de
Achtkastelenrit in feite uit drie verschillende ritten be_
stond waaraan aan elk afzonderlijk kon worden deelge-
nomen. Zij die aan de sterrit deelnamen konden op elke
plaats in Nederland vrijdagavond na 12.00 uur starten.
De deelnemers hadden tot taak 200 km te rijden (brom-
fietsen 100 km) en moesten dit aantonen d.m.v. bv.
stempels, briefkaarten van politie, NS, brandweer, etc.
Zoals gezegd kwamen de eerste deelnemers zaterdag-
morgen tegen elf uur binnen. Uit Groningeni, Sneek,
Terneuzen, ja zelfs uit Essen (Dld.) zag men de rijders
de finish passeren. Hieronder vele motoren. Totaal na-
men aan de sterrit 41 personen deel, hetgeen voor de
eerste keer een sukses mag worden genoemd. En dan
nog te bedenken dat het weer van vrijdag op zaterdag
verre van ideaal was.
Zaterdagmiddag om 14.00 uur vond de start plaats van
de toerrit over een afstand van 65 km. Hieraan namen
54 rijders deel, ook gezien de weersomstandigheden bo-
ven verwachting. Alle deelnemers waren vol lof over de
perfekte organisatie en garandeerden het volgende jaar
met veel meer deelnemers te komen. Alle deelnemers
ontvingen de sterrit- en/of toerritplaquette. Naast deze
achtkastelenherinnering stelde de OK benzinemaatschap.
pij zgn. benzinebonnen beschikbaar. Overigens heeft de
OK zich niet onbetuigd gelaten want mede door haar
medewerking konden deze evenementen slagen.
Zaterdagavond volgde er bij café Schoenaker het acht-
kastelenbal, waarbij de voorzitter van De Graafschap-
rijders, de heer B. Pardijs, de aanwezigen welkom heette.
Het is een daverend feest geworden. De heer W. Biel-
derman reikte tijdens deze feestavond de extra prijzen
uit. De motorclub Apeldoorn ontving de eerste prijs als
zijnde de club met het grootste aantal deelnemers. Mar-
tinistad uit Groningen ontving de tweede prijs. De brom-
fietsclub met de grootste^fcelname was de BMC De
Verkenners uit Eefde. Zij ̂ Pg tevens de prijs voor de
KNMV club met het grootste aantal deelnemers. De
verst wonende deelnemer was de heer C. Schule uit Ter-
neuzen, terwijl de oudste deelnemer {motorrijder) de 67-

jarige heer H. Rona uit Groningen was. Buitenlandse
club: Motorsportverein Essen uit Duitsland.
Namens het VW-Vorden waren ook verschillende prij-
zen beschikbaar gesteld, welke door haar vertegenwoor-
digers, de heren Bielderman en Eijerkamp, werden uit-
gereikt. Bij dit alles mag niet onvermeld blijven de
medewerking die De Graafschaprijders hebben onder-
vonden van B & W van Vorden, de kasteeleigenaren
en de plaatselijke politie.
De zondagmorgen begon met een ochtendwandeling o.l.v.
de heer J. J. v. d. Peyl. 40 personen namen hier aan
deel. De tocht voerde de deelnemers door de bossen en
landerijen van het Medler en het Onstein.
's Middags verschenen ca 100 personen aan de start voor
de 50 km lange oriënteringsrit. Start en finish van deze
rit was bij café Schoenaker evenals de toerrit.
Alle evenementen stonden onder leiding van de heren
H. G. Klein Brinke en H. A. Wolsheimer.

Er werd tijdens deze oriënteringsrit gereden in een
A en B klasse. De B klasse was ingesteld voor minder
geroutineerden en was uitsluitend van belang voor de
klassering. De heer Bielderman reikte na afloop de prij-
zen uit.
Bij de bromfietsen ging de eerste prijs naar G. J. Faber
uit Zutphen; 2. H. W. Klein Winkel, Vorden; 3. G. J.
Brandenbarg.
Motoren A klasse: 1. D. J. Tuitert, Harfsen.
Idem B klasse: 1. K. Vogel, Haarlem; 2. R. Turba,
Haarlem.

Auto's B klasse: 1. H. J. Pardijs, Vorden; 2. R. Bras-
kamp jr, Geesteren; 3. G. Wienk, Hengelo (O.); 4. P.
H. Emsbroek, Vorden; 5. G. Kuipery, Doetinchem; 6.
Joh. Norde, Vorden; 7. G. te Veldhuis, Vordeni.
Auto's A klasse: 1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen; 2.
Lindeman, Emmen; 3. J. v. d. Barg, Delden; 5. D. J.
Denneboom, Deventer; 6. E. Wijers, Doetinchem; 7. D.
C. Onstenk, Vorden; 8. W. Geertman, Lochem; 9. A. v.
d. Velde, Stadskanaal.

Algehele beste prestatie de heer W. H. Rouwenhorst uit
Zutphen die daarmee in het bezit kwam van de OK-
beker en de draagbare radio welke mede dankzij de fa
Ebbers uit Lochem, beschikbaar kon worden gesteld.
Nu dit motorsportfestijn weer achter de rug is en in
alle opzichten is geslaagd, zullen de mannen achter de
schermen t.w. de sekretaris-penningmeester de heer D.
J. Rouwenhorst alsmede^te heren H. G. Klein Brinke,
H. A. Wolsheimer, D. J^pardijs, J. H. Bakker en W.
Bielderman waarschijnlijlffniet lang aarzelen om deze
Achtkastelenrit het volgend jaar weer te organiseren,
waarbij wij hen nu alvast sukses toewensen.

Eet nu goedkoop fruit!
rei. 6811 Fruitteeltbedrijf Medler

FOK- EN KONTROLEVERENIGING MOSSELS
BELANG GAAT OVER NAAR CENTRALE

De fok- en kontrolevereniging Mossels Belang hield in
zaal Schoenaker een zeer druk bezochte algemene le-
denvergadering onder leiding van voorzitter, de heer
B. F. Bennink.
Het belangrijkste agendapunt was de ovengang naar de
centrale. Na langdurige diskussies werd uiteindelijk met
algemene stemmen besloten naar de centrale over te
(gaan. In verband met de aanschaffing van een com-
puter is het thans extra moeilijk dat er fokverenigingen
zijn die niet bij de centrale zijn aangesloten. Het is de
bedoeling dat men in de loop van dit jaar de overgang
geleidelijk zal laten verlopen.
De fok. en kontrolevereniging Mossels Belang heeft dan
in feite opgehouden te bestaan. De vereniging telde tot
nu toe 25 leden en is hiermee een van de laatste fok- en
kontroleverenigingen ter plaatse die is opgegaan in de
centrale

WERKTUIGENVERENIGING OAB KOCHT NIEUWE
HOGEDRUKPERS
Op een buitengewone ledenvergadering besloot de coöp.
werktuigenvereniging Ons Aller Belang te Mossel om
vanwege het steeds toenemende aantal te maaien ha's
een hogedrukpers aan te schaffen. Deze werd gekocht
van de CLV Ons Belang te Linde voor de prijs van
ƒ 9600,— merk Massey Ferguson. De nieuwe machine
is inmiddels in gebruik genomen.
In verband met deze aankoop werd tevens besloten om
een kredietverhoging aan te vragen van ƒ 12.000,—.

25-JARIG AMBTSJUBILEUM
De heer J. Schuurman, adjunkt-kommies Ie klas van de
Rijksbelastingen herdacht donderdag 15 augustus het
feit waarop hij voor 25 jaar in dienst trad.
Wegens zijn gezinsomstandigheden werd de dag in hui-
selijke kring doorgebracht. Zijn superieuren brachten in
de morgenuren een bezoek waarbij de inspekteur woor-
den van waardering sprak en de gebruikelijke envelop-
pe met inhoud werd overhandigd. Tevens werd zijn amb-
telijke loopbaan voor het voetlicht gebracht. Begonnen
in 1943 te Ommen, verwisselde hij in 1946 deze voor
Vorden, daarna te Hengelo Gld. (buitendienst) en thans
te Zutphen bij de binnendienst op de belastinginspektie
sedert november 1965 wegens opheffing van de aktieve
dienst.
Ook buiten zijn ambtelijk werk vervuld de jubilaris nog
veel verdienstelijk werk. Zo is hij sedert 1948 penning-
meester van de afdeling Vorden-Hen<gelo Gld. van de
Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel, tevens is hij
jarenlang lid en bestuurslid, waarvan de laatste jaren
als penningmeester, van de Chr. zangvereniging Looft
de Heer te Hengelo Gld.
Het jubilerende echtpaar mocht tal van bloemstukken in
ontvangst nemen. Het verdere van de dag werd in fa-
miliekring doorgebracht. Enige bestuursleden van de
zangvereniging en van de afdeling Vorden-Hengelo Gld.
van de NCBO brachten, onder aanbieding van stoffelijke
blijken van waardering, de gelukwensen over. Onder de
aanwezigen merkten wij tevens op ds. en mevrouw Van
Tiel alsmede enige oud-kollega's.

£
SSELS BELANGSTIERENVERENIGIN

OPGEHEVEN

De stierenvereniging Mossels Belang, die juist deze
maand 40 jaar bestaat, is ter ziele. Op de algemene le-
denvergadering, welke onder voorzitterschap van de
heer B. F. Bennink in zaal Schoenaker werd gehouden*,
werd hiertoe besloten. Het knelpunt was de minder
rooskleurige financiële stand van zaken.
Nadat een en ander reeds meermalen op bestuurs- en
ledenvergaderingen was besproken, werd na rijp beraad
de opheffing van de vereniging als de beste oplossing
gezien. De stier Frida's Robin, welke tot nu toe was
gestationeerd op het bedrijf van de heer G. Berenpas,
zal aan de GOS worden verkocht voor ƒ 2500,—.
Besloten werd om na aftrek van de nog lopende kosten,
het eventueel resterende kassaldo te verdelen. Dit ge-
beurd na verloop van ongeveer een jaar.
De voorzitter dankte alle deden en het bestuur voor de
trouw en medewerking die zij steeds hadden betoond in
de afgelopen 40 jaren.

71 DEELNEMERS AAN ACHTKASTELENTOCHT

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden heb-
ben woensdagmiddag toch nog 71 personen aan de Acht-
kastelentocht deelgenomen. Van heinde en verre waren
mensen naar Vorden gekomen om aan deze tocht deel
te nemen. Wel een bewijs dat de acht kastelen nog
steeds „in" zijn.
Aan de avondwandeling werd ditmaal door 14 personen
deelgenomen. Beide evenementen worden deze maand
nog eenmaal gehouden en dan is het gebeurd voor dit
seizoen.

ZONDAGVOETBAL

FORSE NEDERLAAG VOOR VORDEN IN
OEFENWEDSTRIJD

Vorden I heeft zondagmorgen een oefenwedstrijd ge-
speeld tegen Sp. Neede II. Het was voor de geelzwarten
met recht oefenen geblazen, want de wedstrijd eindigde
in een pijnlijke 6—l nederlaag.
Zowel aanvallend als verdedigend werd er bij Vorden
onsamenhangend gespeeld. De thuisclub daarentegen
maakte een goede indruk en speelde over alle linies be-
ter. Na tien minuten werd het l—O door een doelpunt
van de linksbinnen van Neede. Bij één der volgende tal-
rijke Neede-aanvallen beging Arfman binnen de beruch.
te lijnen een overtreding. De toegekende penalty werd
resoluut ingeschoten 2—0. De Vordense voorhoede liet
het in deze periode volkomen afweten en wist zich vrij-
wel geen kansen te scheppen tegen de goed ingrijpende
Needse achterhoede. De imidvoor van de thuisclub be-
paalde de ruststand met een fraaie kopbal op 3—O.
Na de hervatting hetzelfde spelbeeld. In de Vordense
achterhoede begreep men elkaar veelal niet, waardoor
er voor de Needse voorwaartsen verschillende goede
scoringsmogelijkneden ontstonden. Met name de midvoor
profiteerde hier een paar maal uitstekend van. Met de
regelmaat van de klok werd de stand tot 6—O opgevoerd.
Vlak voor tijd beging één der Needebacks binnen het
strafschopgebied een overtreding tegen Buunk. Uit de
toegekende penalty wist Hendriksen tenslotte de eer
voor Vorden te redden.

Verhoging
advertentietarief
Door de verhoogde papierpryzen en de loonronde
juli 1968 is het ons niet meer mogelijk om de mil-

voor advertenties te handhaven.

Per l september wordt deze 10 cent per millime-
ter per advertentiekolom. Vergeleken by andere
kranten is dit nog zeer laag, doch wü willen pro-
beren dit te handhaven. Mocht echter het aantal
advertenties teruglopen, dan zijn wij genoodzaakt
om Contact huis-aan-huis te gaan verspreiden,
d.w.z. zonder plaatselijk nieuws daar hierdoor de
porto 8 cent per krant minder wordt.

Door het invoeren van een huis-aan-huissysteem
daalt de advertentiewaarde aanzienlijk, want aan
advertenties in een abonnementenblad wordt meer
aandacht gegeven. Wij hebben nog geprobeerd
om met de voorlichtingsdienst van de PTT tot
een andere vorm van verspreiding te komen, doch
dit is niet mogelijk gebleken.

W\j vertrouwen er op dat onze adverteerders voor
deze situatie begrip zullen hebben.
Belangstellenden maken wij er tevens op attent
dat de verspreiding van folders gehjk met Con-
tact niet meer mogelijk is. De gehele zending per
PTT moet gelijkluidend zjjn. Dit geldt dus ook
voor buitenlanders enz. Wel is het toegestaan als
aan deze eisen wordt voldaan.

Mocht u over een en ander nog informaties ver-
strekt hebben, dan staan wij graag tot uw dienst.

De redaktie.

WISSELEND SUKSES VOOR VORDEN II EN III
Vorden II speelde zondagmorgen in Warnsveld, tijdens
de seriewedstrijden, tegen De Hoven III. Dit werd een
door beide ploegen matig gespeelde wedstrijd die ein-
digde in een l—l gelijkspel.
De Vordenaren waren gedurende de gehele wedstrijd
iets meer aan de bal, doch veelal werd er slordig ge-
plaatst. Jos Dostal kreeg een prachtige gelegenheid de
score te openen toen luj de Hovendefensie in de luren
legde. In vrije positie schoot hij echter langs. Aan de
andere kant verrichtte doelman Golstein enkele fraaie
reddingen. Tien minuten voor de pauze nam De Hoven
een l—O voorsprong toen zowel Golstein als Maalderink
mistastten bij een hoge voorzet van links, waarna de
rechtsbinnen van De Hoven kon scoren.
In de tweede helft een iets beter Vorden, mede doordat
H. Dostal (die voor de rust nauwelijks in het spel was
betrokken) nu meer bespeelbare ballen kreeg. Vijf minu-
ten voor tijd smaakte de beste Vordenspeler Jan Bes-
selink het genoegen om met een fraaie goal de ploegen
naast elkaar te brengen l—1. Na het nemen van straf-
schoppen werd Vorden uiteindelijk winnaar.

Vorden III speelde twee wedstrijden. Tegen De Hoven
III behaalden de geelzwarten een gemakkelijke 3—O
zege. Smit gaf Vorden met een fraaie kopbal een l—O
voorsprong. Aan de andere kant kreeg De Hoven een
penalty toegewezen die even/wel werd gemist. In de
tweede helft brachten achtereenvolgens Stokkers en
Golstein de eindstand op 3—0.
De tweede wedstrijd die Vorden tegen Pax in speelde
eindigde in een 3—O nederlaag. Binnen vijf minuten was
de stand reeds 2—O door fraaie doelpunten van de Pax-
midvoor Van Dam.
Na de hervatting opnieuw een beter spelend Pax. Mid-
voor Van Dam bracht de eindstand uiteindelijk op 3—O.

KOMPETITIE-INDELING LAGERE ELFTALLEN
VORDEN
Het vijfde elftal van Vorden is het a.s. seizoen inge-
deeld in de 4e klas N tesamen met Hercules IH; Be
Quick V; Voorst VI; Zutphania V; Sp. Brummen V;
Juventus V en Oeken V.
Vorden VI komt uit in de 4e klas M met o.a. Warns-
veldse Boys IV; Hercules H; De Hoven VII; Oeken III;
Sp. Brummen VI.
Vorden AI ontmoet het komende seizoen de volgende
tegenstanders: De Hoven AI; Voorst AI; AZC AI;
Wilhelmina SSS AI; Zutphen AI; Sp. Brummen AI;
Almen A I; Steenderen A I en Pax A I .

Vorden AH speelt tegen Sp. Eefde AI; Zutphania AI;
Zutphen All; Warnsveldse Boys AI; Hercules AI;
Sociï AI; Baakse Boys AI en Keyenburgse Boys AI.
Vorden BI speelt tegen: Zutphen BI; Hercules BI;
Voorst BI; Zutphania BI; AZC BH; Wilhelmina SSS
B I; Almen B I; Steenderen B I en Baakse Boys B I.
Vorden Bil komt uit tegen: Zutphen BH; Hercules
Bil; Be Quick Bil; Zutphania BH; AZC B Hl; Wilhel-
mina SSS Bil; Sp. Eefde BI; Warnsvldse Boys BI en
Sociï B I.
Vorden Cl is ingedeeld bij: Sp. Brummen Cl; De Ho-
ven Cl; Voorst Cl; Wilhelmina SSS Cl; Almen Cl;
Zutphania Cl; Zutphen Cl en Cupa Cl.
Vorden CII speelt tegen Sp. Brummen CIII; Wilhelmi-
na SSS CIII; Zutphen CII; Steenderen CII; Almen
CII; AZC CII; Be Quick C II.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getranslstoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813



SUPERMARKT
presenteert:
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Kwaliteit is ons devies !

4 slavinken halen 3 betalen
Magere speklappen soogram
Magere varkenslappen soo gram
Varkensfricandeau 500 gram
Verse worst ot saucijzen 500 gram 198
Runderstooflappen soogram 248

Alleen a.s. woensdag Gehakt soo gram 189

Ham 150 gram 98 Saks. levUworst 150 gram 69
Boerenmetworst 200 gram 98 Gek. mager spek 150 gram 69

Uit onze groente afdeling
Tomaten

(export kwaliteit)

Grote perssinaasappelen

Goudgele andijvie

Sappige handperen

Pracht perziken

heel kg 89

10 voor 1 39

heel kg 39

heel kg 59

10 voor 1 39

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

UNOX KIPPENSOEP elk tweede blik voor half geld!

Pracht zalm per blik 159
Zoute pinda's 250 gram voor 89

Goudkoffie

Koffiespeculaas groot pak 98
Zak met chocoladewafels voor 89
Penny wafels 10 stuks 89
Grote zakken chips van 70 voor 95
Bonbons 200 gram 119
5 grote chocoladerepen voor 79

PRODENT

TANDPASTA

3 halen 2 betalen!

Doperwten fijn literblik 1O9
Spinazie literblik 69
Margarine 4 pakjes 99
Shampoo gezinsflessen 89

Uit onze diepvries:
Patates frites l kilo
Spinazie 450 gram
Kroketten 3 stuks
Vissticks 10 stuks
10 bitterballen voor

149
69
62
119
89

Kabeljauwfilets 400 gram 129

Abrikozen literblik 119
Koffiemelk literfles 149
Krentebroden ovenvers 98
Custard dubbele pakken 65
Maggi kippesoep 2 zakjes van 118 voor 98

Ze zijn er weer!

Gezinspakken A.H.O. specnlaas
deze week slechts



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ca-
deaus, ter gelegenheid van
ons huwelijk ontvangen, be-
tuigen wij allen onze harte-
lijke dank.

J. H. A. Pijpers
M. H. G. Pijpers-

Hissink
Vorden, augustus 1968
Stationsweg 6

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank aan allen
voor de vele bewijzen van
belangstelling en medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en onze moeder en
grootmoeder

GERRITJE
KETTELARIJ-EGGINK

Fam. Kettelarij
Vorden, augustus 1968
„Waggelink" B 14

Aan allen die hun medele-
ven hebben betoond tijdens
de ziekte en deelneming na
het overlijden van mijn lieve
vrouw en onze zorgzame
moeder, behuwd- en groot-
moeder
JENNEKEN KREUNEN-

HORSTMAN
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
W. A. Kreunen

Vorden, augustus 1968
D 40

DR. DE VRIES
AFWEZIG
vrijdagmorgen
23 augustus 11 uur
tot zondagavond 25
augustus 23.00 uur

Dr. Lulofs neemt waar

Gevraagd: Perceel weiland
in koop of huur. Brieven
onder no. 22-1 bur. v.d. blad

SCHOORSTEENPLATEN
105 x 120 cm
vanaf ƒ 28,— p. stuk

Doe-het-zelf centrum
Haringen

Te koop: Renault R 8 1965
35.000 km gelopen ƒ 2150,—
bij G. J. Buunk, Het Hoge
19, Vorden

Te koop:
2 meisjesfietsen 7-10 jaar;
l kinderf iets 5-7 jaar;
l Gazelle damesbromfiets;
1 Solex;
2 z.g.a.11. damessportfietsen
l idem herenfiets.
Verder reklamefietsen van-
af ƒ 148,50
Rijwielbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Shetland pony
hengst veulen; blauwe
schimmel. J. W. Heersink,
E 23, Vorden

Te koop: Aardappelen.
Steenblik Delden
telefoon 05753-1770

Te koop: In prima staat
verkerende zwarte kolen-
convector Davonette 17.000
cal. wegens aanschaf gas.
J. Bosch, Zuivelweg 14
Hengelo Gld.

Te koop: Dragende gelten
bij G. Berenpas, Boggelaar
9, Wamsveld

Te koop: Dressoir en divan
Almenseweg 5

Te koop: Jonge konijnen
3 maand oud Vlaamse Reus
kerngezond. Mengerink In-
sulindelaan 19

Te koop: 1-roedige berg m.
zinken kap in prima staat.
D. Beek, Het Hoge 61

KEUKENKASTEN
vanaf ƒ 31,50

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop:

boerenkool- en
andij vieplanten

D. Klein Geltink Klein Gar-
mel, Vorden

Heden overleed, nog geheel onverwachts, onze
ininiggeliefde vrouw, moeder en oma

GARRITJEN ABBINK
echtgenote van Herman Olthof

op de leeftijd van 65 jaar.

Dat zij ruste in vrede.

Vorden: H. Olthof

Arnhem: J. L. Visschers-Olthof
H. Visschers

Vorden: B. G. J. Olthof
D. Olthof-Camperman

Vorden: H. Olthof
A. H. Olthof-Sigger

en kleinkinderen

Vorden, 18 augustus 1968
D 52 k

De begrafenis zal plaats vinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden op donderdag 22 augus-
tus om 14.00 uur.

Hedeni overleed, zacht en kalm, onze lieve zuster
en schoonzuster

GARRITJEN ABBINK
echtgenote van H. Olthof

in de ouderdom van 65 jaar.
.' :

Diep betreurt door ons allen.

H. J. Decanije-Abbink
H. Decanije

W. Obbink-Abbink
H. Obbink

D. Bouwmeester-Abbink
F. H. Bouwmeester

H. Bouwmeester-Abbink
G. J. Bouwmeester

Vorden, 18 augustus 1968

Wist u,
dat u voor een klein bedrag per
maand, zonder vooruitbetaling in het
bezit bent van een

KOELKAST P
Een telefoontje en wij bezoeken u
vrijblijvend.

Vandaag bestelt, morgen thuis

Fa Smeitink
GOOR . TELEFOON 3109

Matrassen
POLYETERMATRASSEN

in viele diktes en kleuren. Voordelige
prijzen, veren kussens.

Komt u eens zien

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

ZONDAG 25 AUGUSTUS 1968

Motor-wegraces
CIRCUIT VARSSEL

Hengelo Gld.
Aanvang 12 uur.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS
TRAINING VAN 10 TOT 4 UUR

Voorverkoop kaarten:
Sigarenmagazyn Eyerkamp, Vorden

Grote pony-
en paarden-
markt te
Hengelo G

OP WOENSDAG 28 AUGUSTUS

MARKTKEURING VAN WELHS- EN
NEW FORESTVEULENS

KEURING VAN VEULENS
van de Shetland ponyfokvereniging „IJsselstreek"

EN KEURING VAN FJORDENPAARDEN
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek.

Tevens grote
M.R.IJ. fokdag

uitgaande van de K.I.V.O. en de
f okvereni gingen.

Afstammelingen aanwezig van de goedfokkende
stieren Bom s, Hugo en Neeltje's Sjaak. Mooie ge-
legenheid voor aankoop van goed fokmateriaal.

Marktvereniging

Inschrijving
danslessen
DANSSCHOOL

li H.J.Kroneman
Inschrijfgeld ƒ 2,50

Doeltreffend
voor uw voetbaluttrusting !

Wapen, en sporthandel

Marten:
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Nutsbridgeclub
Liefhebbers van bridge gelieven zich, voor zover
ze zich nog niet opgegeven hebben, zo spoedig
mogelijk aan te melden bij de heer

EIJERKAMP, Zutphenseweg 2 (telefoon 1386) of
btf een van de andere bestuursleden.

Het Nutsbestuur

3 doosjes Greenspot nu 98 et
1 pak café noir van 98 et voor 85 et — 10%
2 zakken mini-fruit van 110 et voor 98 et — 10%

4 pakjes spaivmargarine nu 159 et 10%
l pak Siam rijst van 92 et voor 79 et — 10%
150 gram pariser lunchworst 75 et
500 gram jonge kaas 209 et
l blik Spar kippesoep nu 79 et

22 EN 23 AUGUSTUS:

l kilo bananen voor 89 cent
23 EN 24 AUGUSTUS:

500 gram ossestaart 175 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

iUi

de lichte brommer
die even goed rijdt,
remt en veert
als een zware

maar z'n prijs is weer licht
f. 499,-. Kom een proefrit, die
naar meer smaakt, maken bij:

GASCQMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry prijs

Bromfietsbedrijf
A. G. TRAGTER

huishoud ruilbeurs

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE

INDIENSTTREDING:

a* Jeugdige
ongeschoolden
tot 20 jaar

b* Ongeschoolden
30 tot 50 jaar

FA B. H. GROOT BRAMEL
& ZN C.V.
HOUTZAGERIJ . VORDEN . TEL. 05752-1351

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG 26 AUGUSTUS TOT EN MET
MAANDAG 2 SEPTEMBER IS WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

Bakkerij Schurink
De werkende bakkers bezorgen hun afnemers gewoon
door. Dus in uw buurt komt een bakker, mogeiyk kunt
u uw brood bezorgd krijgen*.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING
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Op 1 september bestaat onze zaak 10 jaar.

Om ook u van dit jubileum te laten profiteren, geven wij 10 dagen lang
(van vrijdag 30 augustus t.m. 10 september)

10 PROCENT KORTING
op al onze artikelen!

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR (

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen

BEEKBERGEN

Met onze steunpunten in Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Epe
en Beekbergen bestrijken wij een gebied waarin onze 14 goed
geoutilleerde servicewagens snel ter plaatse zijn om bij even-
tuele storing in uw elektrische apparatuur kleinere defecten

direkt te verhelpen of - bij grotere mankementen - het apparaat onmiddellijk naar de
dichtstbijzijnde werkplaats van onze eigen technische dienst te brengen.
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Deze dienst beschikt over gespecialiseerde technici voor elke groep artikelen, zoals
specialisten voor radio en radiocombinaties

idem voor televisies (zwart/wit en kleur),
idem voor bandrecorders en grammofoons,
idem voor wasautomaten en koelkasten.

Bovendien hebben wij onze eigen antenneploegen en gespecialiseerde monteurs voor
het aansluiten van wasautomaten. Daarom zijn wij niet afhankelijk van mensen die niet
bij ons in dienst zijn.
Deze specialisatie garandeert u een deskundige reparatie, waarvan de tijdsduur wordt
verkort, hetgeen voor u de nodige besparing in tijd en geld betekent.
Onze grote serviceorganisatie maakt het mogelijk praktisch alle onderdelen van alle
apparaten in voorraad te houden. Alleen op deze manier kunnen wij de meest doel-
treffende en snelste service bieden.
„Snellere en betere service" wordt vaak ten onrechte gebruikt, maar bovenstaande
argumenten zullen u zeker overtuigen dat wij met recht een deskundige, vlugge en voor-
delige service garanderen.

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050

Adverteren doet verkopen

een
échte

grammofoon
tlaat

Bij ARAL weel u metéén waar u aan
toe bent. Telkens als u uw auto of
bromfiets vol tankt met één van de
voortreffelijke ARALprodukten kunt u
een heuse, volwaardige grammofoon-
plaat kopen (45 toeren EP). In smaak-
volle, kleurige hoes. Voor maar 95 cent.

Keuze uit platen met sprookjes, met
kinderliedjes, met populair-klassiek
en met dixieland. Voortreffelijke aan-
vullingen 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:

Delden (Ambt): Motel „Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)
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PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL DE TIMPE
GAAT VAN START

Hoewel de Prot. Chr. kleuterschool De Timpe reeds en-
kele weken geopend was, gaf het bestuur van de school
dinsdagavond gelegenheid aan iedere belangstellende de
school te bezichtigen welke geplaatst is aan Het Wie-
meltnk in plan Boonk.

Onder de talrijke aanwezigen troffen wij aan het voltal-
lige gemeentebestuur, het bestuur van de bijz. lagere
school in het dorp, een aantal leden van de raad alsmede
de aannemer, schilder en loodgieter welke het gebouw
een fraai aanzien hebben gegeven.

Bij het binnentreden komt men allereerst in een ruime
hal, die toegang geeft tot het klasselokaal, de kinder-
toiletten, de kamer voor het personeel, terwijl hiernaast
een ruime bergplaats voor het kleutermateriaal is ge-
bouwd. Buiten treft 'men een ruime zandbak aan, terwijl
binnen het modernste speelgoed aanwezig is.

Het bestuur mocht veel geschenken in ontvangst nemen
terwijl een groot aantal bloemstukken de feestvreugde
verhoogde. Naar ons werd meegedeeld, is de school on-
der leiding van me j. Van de Meene met 32 kleuters van
start gegaan, terwijl de Prot. Chr. kleuterschool De
Springplank aan de Schoolstraat begonnen is met 65
kleuters.
Zowel het bestuur als de gemeente Vorden kunnen bo-
gen op een mooie aanwinst, vooral voor de bewoners
van plan Boonk.

, '«Mi
J. KOSTER LEIDER VAN VORDEN I

Het komende seizoen zal de heer J. Koster als vaste
leider van het eerste elftal van de voetbalvereniging
Vorden gaan fungeren. De heer W. Berkelder zal de
taak als grensrechter op zich nemen.

WWNA I — RATTI I 2—3

Ratti I trok zondag naar Apeldoorn, waar men tegen
WWNA I een verdienstelijke wedstrijd speelde, die na
veel spanning met 2—3 door de groenwitten werd ge-
wonnen.

De eerste helft verliep in neergutsende regenbuien,
waardoor veld en spelers doorweekt werden. Het natte
veld was er mede oorzaak van dat WWNA (2e klasser)
al dadelijk tegen een O—l achterstand aankeek. Links-
binnen Bijen, die de bal vanuit het middenveld prachtig
opbracht, passeerde handig enkele tegenstanders en kon
ook de Apeldoornse doelman, die in de modder bleef
steken, met een laag schot in de linkerhoek verrassen
O—1. Ratti bleef sterk in de aanval, maar verdere resul-
taten lieten nog even op zich wachten. Aan de andere
kant had Huitink geluk, toen een door de vrijstaande
WWNA-midvoor gelost schot nog net over de lat ging.
C. Koers, die de geblesseerde F. Baakman verving, kon
uit een corner van rechts de stand op O—2 brengen.

Na een half uur ontstond er een kritieke situatie voor
het Rattidoel waarbij M. Jansen in eigen doel schoot
l—2. In stromende regen speelde men verder en toen
linksbuiten Overbeek bij een schermutseling voor het
Apeldoornse doel de bal te pakken kreeg, maakte hij
geen fout en scoorde l—3.

Na de thee ontketenden de WWNA'ers een hevig offen-
sief dat na tien minuten luwde. Ratti kwam nu ook meer
aan bod en wist gevaarlijke situaties voor de Apldoornse
veste te creeëren. Het sukses bleef echter uit.Na een
half uur wist de snelle rechtsbinnen van de gastheren,
de eindstand op 2—3 te bepalen.

RATTI n — DEO U 0—3

De Rattireserves speelden zondagmiddag een vriend-
schappelijke ontmoeting tegen DEO II, waarbij de be-
zoekers uit Borculo een verdiende O—3 overwinning be-
haalden.

DEO II, dat dit jaar vanuit de 4e klas promoveerde
naar de 3e klas GVB, beschikte over een bijzonder ak-
tief elftal. Het begin was voor de groenwitten die enke-
le mooie aanvallen opbouwden, maar het doel nog niet
konden vinden. Na een kwartier moest doelman Roel-
vink van Ratti een veer laten want bij een doorbraak
kon de DEO-midvoor de stand op O—l brengen. Ratti
moest nu vaak het initiatief aan de gasten laten men
kreeg nog wel enkele scoringskansen, maar de afwer-
king was slecht. Tien minuten voor rust maakte de
DEO-linksbuiten handig gebruik van een fout in de Rat-
ti verdediging O—2.

Na de hervatting stelde DEO de zege veilig toen een
hard ingeschoten bal via het been van een Rattispeler
achter Roelvink in het net verdween O—3.

DE RATTI-ELFTALLEN IN DE NIEUWE
KOMPETITIE 1968-1969

De nieuwe indeling voor de voetbalkompetitie 1968-1969
is dezer dagen bekend gemaakt.
Ratti I komt uit in de 3e klas N en krijgt als tegenstan-
ders: Eibergse Boys V; GS V H (Gelselaar); Klein
Dochteren I (Lochem); Markelo Hl; Reuni IV; SVBV
I (Barchem); Vios Beltrum Hl; Witkampers III Laren;
DEO II (Dijkhoek), welke laatste ploeg naar de 3e
klas promoveerde en de plaats van Longa IH inneemt.

Ratti H speelt in de 4e klas R met de volgende elftal-
len: Keyenburgse Boys IV; Pax V; Steenderen Hl; So-
ciï II; Angerlo Vooruit II; Baakse Boys II; Drempt
Vooruit II; Wolfersveen n.

Ratti III is ingedeeld in de 4e klas Q met de volgende
clubs: Pax IV; Steenderen IV; Keyenburgse Boys III;
Sociï III; Baakse Boys IH; Angerlo Vooruit III en
Drempt Vooruit Hl.

In de afdeling zaterdagmiddagvoetbal komt Ratti I uit
in de 3e klas G met: AZSV V (Aalten); AZSV VH;
SSS E IV (Eibergen); DZSV Hl; Sp. Haarlo IH; SK
VW III (Winterswijk); EGVV H (Geesteren); Dees-
kensveld I (Rekken) en DZC I (Doetinchem).

Waarschijnlijk zal er nog een tweede Ratti-team aan
het zaterdagvoetbal deelnemen, terwijl ook de junioren
met een of meer elftallen aan de jeugdkompetitie deel-
nemen. Hiervan is de indeling nog niet bekend. De A
en B pupillen zullen evenals andere jaren weer gezamen-
lijk spelen in de onderlinge pupillenkompetitie met o.m.
Sp. Lochem; Witkampers; SVBV Barchem en Klein
Dochteren en waarschijnlijk Ruurlo.

WATERPOLO
GOEDE RESULTATEN VORDENSE TEAMS
EERSTE PRIJS VOOR DE DAMES EN TWEEDE
PRIJS VOOR DE HEREN

De Vordense waterpolovereniging heeft zondag met 2
zeventallen; deelgenomen aan een toernooi dat werd ge-
organiseerd door De Vogel uit Voorst.
Deelnemende ploegen bij de dames waren: Voorst; Eer-
beek en Vorden. De dames van de Waterratten uit Brum-
men waren afwezig.
De heren H van Vorden waren ingedeeld bij De Water-
rotten; OKK en De Vogel.

De dames van Vorden speelden de eerste wedstrijd te-
gen de organiserende vereniging. Het werd een 7—l
nederlaag voor Voorst. Jet Smit bracht de stand met
goed gerichte schoten op 2—O waarna Truus Oonk voor
een 3—O ruststand zorgde. In de tweede helft bracht
Jet Smit de stand op 4—O en Truus Oonk op 5—O, waar-
na de thuisclub de eer wist te redden 5—1. Truus Oonk
bepaalde de eindstand tenslotte op 7—1.

Tegen Eerbeek behaalden de Vordense dames een 8—O
overwinning. Jet Smit was in deze wedstrijd zeer goed
op dreef en scoorde 6 x. Bij de rust hadden de Vordense
dames door haar toedoen een 3—O voorsprong. Jet Smit
3 x en Truus Oonk 2 x zorgden tenslotte voor een 8—O
eindstand.
Vorden werd zodoende poulewinnaar met De Vogel op
de tweede plaats en OKK op de derde plaats.

De heren H van Vorden speelden de eerste wedstrijd
tegen De Vogel I. Dit werd een 4—l overwinning. Bij
de rust hadden de Vordenaren een l—O voorsprong door
een doelpunt van Johan Holsbeke. Direkt na het begin-
signaal van de tweede helft bracht Holsbeke de stand
op 2—O, waarna de midvoor van Voorst tegenscoorde
2—1. In de slotfase brachten Johan Holsbeke en John
Anema de eindstand op 4—1.

Tegen De Waterrotten uit Brummen speelde Vorden H
met 4—4 gelijk. De Brummenaren startten met een of-
fensief dat in twee doelpunt^fcfesulteerde. Nog voor de
rust kon John Anema tegerS^pren 2—1. Na de hervat-
ting bracht Appie Wentink de partijen naast elkaar 2—2
waarna Brummen met 2—3 de leiding nam. Johan Hols.
beke scoorde 2 x achtereen zodat Vorden de achterstand
had omgezet in een 4—3 voorsprong. Vlak voor tijd
werd het gelijk. JE

De ontmoeting tegen EerbeHlindigde in een 2—2 ge-
lijkspel. Appie Wentink gaf Vorden een l—O voorsprong
maar nog voor de rust werd het gelijk. In de tweede
helft nam Eerbeek een l—2 voorsprong, waarna Appie
Wentink de partijen definitief naast elkaar bracht.
Bij de heren ging de eerste prijs naar De Waterrotten
uit Brummen. Vorden werd tweede, Eerbeek derde ter-
wijl De Vogel de laatste plaats bezette.

Zowel bij de dames als heren kregen de poulewinnaars
een wisselbeker met daarnaast een herinneringsbeker
overhandigd. Vorden II ontving als tweede prijs 'n me-
dalje. De Vordense dames kregen naast de hierboven
vermelde eerste prijs bovendien nog een beker overhan-
digd voor het feit dat het team van alle deelnemende
ploegen de meeste doelpunten had (gescoord.

INVITATIES VOOR POLOCLUB

Het eerste herenzevental van de Vordense zwemclub
heeft een uitnodiging ontvangen om zaterdagmiddag 24
augustus deel te nemen aan een waterpolotoernooi in
Wijhe dat wordt georganiseerd door WZC.
Het eerste dameszevental en de heren H gaan zondag-
morgen 25 augustus naar Brummen waar wordt deelge-
nomen aan een toernooi dat wordt georganiseerd door
De Waterrotten.

DAMMEN

DAMCLUB HIELD GONGWEDSTRIJDEN

De Vordense damclub DCV heeft inmiddels een begin
gemaakt met de oefenavonden. Voor deze eerste club-
avond in café Eskes, organiseerde het bestuur zgn.

gongwedstrijden waaraan met veel enthousiasme door
de leden werd deelgenomen.
Er werden in totaal vijf poules gevormd van elk vier
spelers, waarvan de nummers één overgingen naar de
finale. G. ter Beest; A. Wassink; B. Wassink; H. Klein
Kranenbarg en B. Nijenhuis maakten onderling uit wie
zich winnaar van deze gongwedstrijden mocht noemen.
Bertus Nijenhuis (ook „normaal" kampioen van DCV)
toonde zich de sterkste.

Deze week zal een begin worden gemaakt met de on-
derlinge kompetitie. In groep A zullen 12 spelers uitko-
men (het eerste tiental plus reserves). De overige spe-
lers worden in groep B ondergebracht. Het ligt in de
bedoeling in groep A een normale kompetitie te spelen
en in groep B een halve kompetitie met een thuiswed-
strijd tegen DVD I uit Doetinchem.

Vloerbedekking
in vele soorten en kleuren

Tapijt
voor slaapkamers in pastelkleuren
en voordelig vakwerk

H. Luth
Koopcentrum Vorden

Voorkom bederf!
Een koelkast houdt uw levensmid-
delen véél langer vers.

*Koelkast
155 liter, tafelmodel van ƒ 368,—

nu f 328,-

Koeljust
170 liter^astmodel van ƒ 478,—

nu ff 350,-
KOELKA^TEN EN DIEPVRIE.
ZERS, ^bli ELK GEZIN DE

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Dansschool
Houtman

A.S. ZATERDAG 8 UUR IN ZAAL
SCHOENAKER 2e INSCHRIJVING
DANSLES EN SAMENKOMST
LEERLINGEN.

Stork ventilatoren
uoor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

LEUKE PLASTIC

Prullemand
slechts 95 et

ROYALE MAAT

Wasmand
£2,15

Roerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

27 aug. Ledenvergadering Vogelvriend in
zaal Bloemendaal

31 aug. Zomeravondzang in de muziektent
(door Dameskoor, Excelsior en
Mannenkoor)

31 aug. Oriënteringsavondwandeling Medler
31 aug. Oranjefeest Wildenborch

4 sept. Gezamenlijke koffietafel Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen

6 sept. Oranjefeest Medlertol
7 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in oafé-
rest. „'t Wapen van Vorden"

20 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw

27 sept. Volksfeest te Linde

28 sept. Volksfeest te Linde

2 oktober Lezing Bond van Plattelandsvrouwen

13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

31 AUGUSTUS 7.30 UUR DANSLES LUDGE-
RUSGEBOUW TE VIERAKKER

Concordia
HENGELO G

A.S. ZONDAG 25 AUGUSTUS NA
AFLOOP WEGRACES

Dansen
met het „LOLAND TEAM"

Bezoekt ter gelegenheid van de
Oostenrijkweek vrijdag, zaterdag en
zondag onze

Oostenrijkse wijnbar!

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 26

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

Nu was in deze zelfde nacht, waarin de storm sprong over zee en
eiland, de schaduw van Kubizek gevallen over verscheidene men-
sen, die wij kennen. Adri van Ulzen, de bedachtzame verzetsman,
had het al voorspeld: „Lia, deze Kubizek laat 't er vast niet bij
zitten, dat jij hem maar wat hebt wijsgemaakt. Hij zal willen heb-
ben, wat jij hem hebt beloofd. Beloofd, onder dwang van omstan-
digheden, waarin je echter door eigen schuld bent verzeild geraakt.
Nu zullen we proberen hem weg te lokken. Naar het Staphorster-
veld, 't Is natuurlijk niet gezegd, dat hij er in trapt. Maar als hij
daar komt, dan keert hij niet terug. Ook niet als hij twintig man
zou meenemen ! Jij moet hier weg Lia. Morgen al. En je zult niet
meer mogen weten waar zich het kind bevindt. Tenzij het morgen
met je mee zou kunnen gaan."
Ook Lia had deze nacht de dreiging van het onheil gevoeld, in haar
huis aan de Groothertoginnelaan, toen op 'n keer de motoren van
overvalwagens rumoerden, boven het bulderen van de Noordwes-

terstorm uit.
En hadden Ingrid en Martin soms ook Kubizek's reuzenschim ont-
waard, in het bruisende donker, plotseling torenend boven de bord-
papieren mascotte op het balkon ? Was hij het zelf geweest, SS-
Haupsturmführer, lan Kubizek, één van de beruchtste Gestapo-
gorilla's tussen Odessa en Narvik ?
Ook had Dr Gloede meteen intuitief Kubizek's arm vermoed bij
het oplossen van het vraagstuk wie het was geweest, die zijn Ab-
wehr-officier, Martin van Anreh, deze nacht bij herhaling had be-
dreigd. Zo was de naam van de gevreesde SS-er in veler gedachten
geweest, maar niemand had hem duidelijk gezien of met hem ge-
sproken, - behalve een kleine, gezette man, die lenig en vlug in zijn
bewegingen was; van een trage maar messcherpe intelligentie; -
overigens de geringste en onopvallendste van allen.

Door de nachtelijke straten vol stormgerucht reed de zwarte Horch.
Een zijruitje van de wagen vertoonde het spinneweb van een kogel-
inslag. Achter het stuurwiel zat een man van enorme statuur, de
kleinere man naast hem ging nagenoeg schuil in de schaduw van
de reus. Als de kleinere man opzij keek, zag hij tegen de tijdelijke
verheldering van de lucht alleen de enorme silhouette en het profiel
van de kop, maar toen de maan een ogenblik van achter de zwarte
wolken tevoorschijn gleed, zag hij de zwarte uniform van het doods-
kop-regiment, met de zilveren bliksems: de dubbele sigrunen van
Hitler's Schutz-Staffcl. Naar gewoonte ging de reus luidruchtig te
keer, pochend op zijn kracht, bovendien, als gevolg van het lawaai
van de storm, nu bulderend dat het een aard had. Hij had, zo
schreeuwde hij, zoeven bijna de halve wereld op zijn dak gekregen.

Mannen hadden met gezamenlijke krachten een heel balkon opge-
nomen en het op hem, Kubizek, trachten neer te smijten.
„Hoeveel mannen ?" vroeg de kleinere man, gillend.
„Verscheidene !" bulderde de andere terug. Ja, hij had alleen ge-
staan tegenover velen. Tegenover allen alléén, zoals hij altijd alleen
zijn veten uitvocht en zijn zaken zelf opknapte.
„Jammer, dat ze jou daarbij deze keer niet eens om zeep hebben
gebracht" dacht de kleine, maar hij gilde weer boven de storm uit:
„En hoe is dat afgelopen, met dat balkon ?"
„Ah ! Ik was op mijn qui-vive, zoals ik steeds op alles bedacht ben",
gaf Kubizek brullend terug. „Ik ontweek het stuk steen ! Een for-
midabele achterwaartse sprong ! Iemand met minder atletische ont-
wikkeling dan ik, had zo een sprong nooit kunnen presteren, maar
was onder het puin bedolven. Niet alzo de oudste en vermoedelijk
ook jongste zoon van mijn moeder, - die ik overigens na mijn vijf-
tiende jaar nooit heb weergezien" voegde hij er merkwaardigerwijs
aan toe. „Niettemin werd ik nogal pijnlijk geraakt. Door een stuk
hout ! Poeh ! Een buil en een schram, een lidteken erbij ! Het geeft
niet: „Wat mij niet doodt, maakt mij sterker", zei Zarathustra.
Mijn aanvallers hebben zich in mij vergist dat is zeker. Hoewel ik
toegeef dat ik, voor 't eerst na lange tijd, geschrokken ben ! Ah !
Zij hadden stellig gedacht mij met behulp van de storm te verras-
sen, maar wat zij niet weten, niet kunnen weten, is, dat ikzelf de
storm ben die in deze nacht deze godvergeten plaats vervult met
vrees en beven. Zoals de SS de storm is, die uit de hand van onze
Führer uitgaat en over de landen van Europa jaagt, zo ben ik, Ku-
bizek, in deze plaats de wind, die het kaf van het koren scheidt.

(wordt vervolgd)



Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever 500 GRAM 150

Gehskt 500 GRAM 198

Speklappen 500 GRAM 12O

Prima koffie GRAM 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

500 GRAM

200 GRAM

198

98

Gehakt

Hamkaas

IV1 l X 200 GRAM

200GRAM boterhamworst 60

Aardappelen schillen ?

Dat kan anders!
De Tomado-schrapmachine

doet in 2 tot 4 minuten het vuile
werk voor u.

Tussen oude en nieuwe aardappelen
bestaat voor hem géén verschil. Alle
soorten aardappelen en worteltjes
zijn in korte tijd „panklaar".

Aanbieding
tot 1 september
Schrapmachine 2 kg ƒ 99,50

nu f 89,50
Schrapmachine 3 kg ƒ 117,50

nu f 105,-
EN U KUNT DAGELIJKS
DEMONSTRATIE VRAGEN IN
ONZE WINKEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vrijdag en zaterdag
RIBLAPPEN 500 GRAM

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

3.48
2.25
2.25

Voor de boterham
PEKELVLEES 150 GRAM

ROLPENS 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

GEBRADEN GEHAKT 150 GRAM

STEEDS VOORRADIG: VOOR- EN ACHTERBOUTEN TEGEN

VOORDELIGE PRIJZEN

En natuurlijk hoefijzerzegels!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

87
83
75
60

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

Bij het bergbeklimmen komt het er in de eerste plaats op aan
dat men zijn rechterbeen laat weten wat zijn linker doet.

Jean de Boisson

Gordijnstoffen

Gordijngarnituren
wij knippen ze gratis op patroon.

*Wij maken ze voor u, voordelig in
prijs

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

[ Eet nu goedkoop f ruit!
JB verkoop van

hand en moesappels
vanaf zaterdag 24 augustus
ledere zaterdag van 8—12 uur
aan de schuur bij kasteel
„'t Medler".

Iedere vrijdagavond vanaf
6.30 uur ten huize van
J. W. Lucassen

Fruitteeltbedrijf Medler
J. W. LUCASSEN - D 153 - Telefoon 6811

Vakantie
VAN 26 AUGUSTUS TOT
2 SEPTEMBER

Zaak blijft geopend

Foto Dolphijn

UITSLAG VERLOTING
De trekking van de verloting van de ponyclub
„DE SHETLANDRUITERS" TE HENGELO G.

heeft woensdagavond plaats gehad. Op de vol-
gende lotnummers is een prijs gevallen:

144 169 174 175 213 340 410 482 496
670 704 771 819 851 944 949 1230 1286

1295 1326 1327 1389 1483 1573 1599 1719 1722
1763 1801 1820 2213 2257 2265 2335 2354 2549
2614 2662 2767 2869 2935 3292 3675 3769 3853
3871

De prijzen kunnen, tegen afgifte van het lot, wor-
den afgehaald bij Wullink's schoeniiandel, Kerk-
straat 5, Hengelo G.

Autospuitbussen
vanaf ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEÜLEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lflftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwjjk

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77. Zutphen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

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

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

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

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

6- W. Eijerkamp
Vorden

LAGE VOERPRIJZEN
Weïdehooi, graszaadhooi,
alle soorten stro. Nu nog
natte bierbostel voor zomer-
prijzen !
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
slechts ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

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

Te koop: Dragende maal
met melklijsten. H. J. Riet-
man, Geesinkweg 15
Warnsveld

Te koop: Helft van een
jonge zeug. B. Wundertnk,
Kranenburg D 126
telefoon 6735

Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

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 f 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.

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
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

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

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

GEVRAAGD VOOR DIREKT:

hulp bij de afwas
(mannelijk of vrouwelijk)

volautomatische afwasmachine aan-
wezig.

TEVENS GEVRAAGD:

flink meisje
als hulp in de keuken.

Hotel Bakker
Dorpsstraat - Vorden

Bond voor
Staatspensionering
Afdeling Vorden

vraagt een

inkasseerder
Aanmelden bij H. Doornink C 142
Vorden


