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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 13 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
Bediening H. Avondmaal en dankzegging

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
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 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. 8.39 -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 (sigarenmagazfln en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Maurice Bemard Hendrik, zoon van T. Kloot-
wijk en H. B. M. Wieggers.
Ondertrouwd: O. T. Bakker en A. M. A. Wiggers; J. A.
Engels en M. G. T. Schoenaker.
Gehuwd: R. H. J. Engel en C. I. de Vries.
Overleden: Johannes Antonius Eykelkamp, 79 jaar, echt-
genoot van W. A. van Zantvoort; Petronella den Bree-
jen, 77 jaar, weduwe van P. Schreuders.

VORDENAAR HENK DIJKMAN LANDELIJK EN
GELDERS KAMPIOEN MRIJ RUNDVEEBEOORDE-
LING CPJ
Op de op het bedrijf van de heer H. J. ter Meulen te
Almen gehouden landelijke MRIJ-rundveebeoordelings-
wedstrijd, uitgaande van de CPJ, heeft de Vordenaar
H. Dijkman een schitterend sukses behaald. Hij wist
van de 17 deelnemers het hoogste aantal punten te be-
halen nl. 95 en verwierf daardoor het landelijk en te-
vens provinciaal kampioenschap van de CPJ.
De heer Dijkman ontving hierdoor de wisselbeker voor
de tweede maal, daar hij ook in 1967 deze beker won.
Tevens ontving de nieuwe kampioen een definitieve
herinmeringsbeker en herinneringsbeker voor het pro-
vinciaal kampioenschap.
De deelnemers, die voornamelijk uit Gelderland en Over-
ijssel kwamen, moesten een vijftal koeien op een juiste
volgorde plaatsen en de hoedanigheid van de dieren
stuk voor stuk bespreken. Juryleden hierbij waren de
heren H. J. Oortgiezen te Velp, technisch hoofdambte-
naar van het veeteeltkonsulentschap; F. Holtsteege te
De Steeg, hoofdassistent van het veeteeltkonsulentschap
H. Nijssink te Wierden en H. J. ter Meulen te Almen.
Op vrijdag 11 oktober a.s. zullen te Gemert N.Br. de
nationale MRIJ-rundveebeoordelingswedstrijden om het
kampioenschap van Nederland worden gehouden, uit-
gaande van alle drie plattelandsjongerenorganisaties.
Van de CPJ Gelderland zullen hieraan deelnemen de
heren H. G. Dijkman, Vorden; G. Schuurman, Halle;
K. Hamming, Halle en W. M. Hakkert, Laren. In to-
taal zullen uit het gehele land ca 50 a 60 jongeren
deelnemen.

Touwtrekvereniging Hedler wordt sportkombinatie
GROTE BAZAB SAMEN MET VOLLEYBALAFD.

De touwtrekvereniging Medler te Vorden heeft grote
plannen voor de nabije toekomst. De deze zomer opge-
richte afdeling damesvolieybal, een onderafdeling van
de touwtrekvereniging, heeft zo'n grote vlucht geno-
men, dat het bestuur van plan is om de naam van TTV
Medler om te dopen in Sportclub Medler.
Verder wil men medio november met gezamenüjke in-
spanning een grote bazar organiseren in zaal Eykel-
kamp, om de financiële lasten, die steeds hoger worden,
op te kunnen vangen.
Voorzitter, de heer J. Kinoef, deed deze mededelingen
op de gekombineerde ledenvergadering die in zaal Ey-
kelkamp werd gehouden en waarvoor grote belangstel-
ling bestond. Hij heette speciaal de dames welkom en
memoreerde hierna het afgelopen touwtrekseizoen,
waarbij hij speciale gelukwensen richtte aan het team
van Medler III, dat in de D-klasse kampioen werd en
dus zal promoveren naar de C-afdeling. Ook de oprich-
ting van een damesvolleybalclub in 't Medler, onder
supervisie van de TTV, verheugde hem ten zeerste. Hij
deelde mede dat deze avond speciaal was belegd om de
komende aktiviteiten in het winterseizoen te bespreken,.

Na de notulen van sekretaris, de heer J. Besselink,
bracht mejuffrouw M. Ribbers verslag uit over de stand
van zaken bij de volleybalafdeling. Op initiatief van
mejuffrouw G. Knoef werd op 28 april jl. de oprich-
tingsvergadering gehouden. Men was van mening dat
er voor de meisjes in 't Medler nooit wat te doen was
en men altijd naar Ruurlo of Vorden moest om ergens
lid van te worden. Men startte met 8 leden, hetgeen
thans tot 30 leden is gestegen. Mejuffrouw Ribbers
bracht veel dank aan het bestuur der touwtrekvereni-
ging, die hen- over de eerste moeilijkheden heenhielp en
zelfs een gedeelte van het sportveld gereed maakte als
speelterrein voor de dames. Het net werd betaald door
de touwtrekvereniging terwijl de fa Eykelkamp een
eerste bal bekostigde, waarvoor men zeer erkentelijk
was. De dames Wolterink en Hartman verzorgden aan-
vankelijk de training, doch dit zal nu voortaan door de
heer G. Bruyl worden verzorgd. Het bestuur van de
damesvolleybalclub bestaat nu uit: mejuffrouw G. Knoef
voorzitster; mejuffrouw M. Ribbers sekretaresse en me-
juffrouw S. Lenselink penningmeesteresse.
Er bestaan plannen om op het eigen sportterrein van de
vereniging aan de Ruurloseweg een clublokaal/kleed-
gelegenheid te bouwen. DoorB & W van Vorden is
reeds toestemming verleend.

Op zaterdag 16 november zal men een grote bazar or-
ganiseren, waarbij allerlei attrakties op het programma
staan o.m. schieten, spijkerslaan, raden gewicht van een
konijn en raden van de naam van een pop, balgooien,
rad van avontuur etc. Ook de volleybalclub zal met een
aparte stand komen.
Op zondag 13 oktober zal men in Eerbeek deelnemen
aan een voetbaltoernooi, dat door EHTC wordt geor-
ganiseerd.

Voorzitter Knoef deelde mede dat men het hoofdbe-
stuur der NTB wil voorstellen om in het seizoen 1969
enkele wijzigingen in het wedstrijdreglement aan te
brengen. Tijdens de Europese kampioenschappen te Bor-
culo is gebleken dat de Nederlandse touwtrekkers nog
te ver achterliggen op hun sportvrienden uit andere
landen. Wanneer men nog meer naar het internationale
niveau wil groeien, zal er volgens hem zeker in de A-
klasse een begin moeten worden gemaakt om met 8
man te trekken. Verder stelde de heer Knoef voor
voortaan ook in gewichtsklassen te trekken bv. 680 kg,
terwijl er geen tijdslimiet meer behoeft te zijn en er
onbeperkt getrokken moet worden. Tot nu toe was dit
drie minuten maximaal. Ook het tweemaal wisselen,
zoals reeds in de A-afdelingen is ingevoerd, kan nog
worden uitgebreid tot driemaal trekken bij beslissing.
Al deze voorstellen zullen bij het hoofdbestuur worden
ingediend.
De wekelijkse training zal zeer intensief ter hand wor-
den genomen, waarbij speciale aandacht aan de ont-
wikkeling der beenspieren zal worden geschonken en
de konditietraining. De sportkleding zal ongewijzigd blij.
ven dus oranje shirt en groene broek.
De dames van de volleybalafdeling zullen voortaan ook
keurig 'gekleed gaan, het wordt een oranje rok met
groene blouse. Men wil voorlopig nog niet in kompetitie-
verband spelen en nog een jaar wachten, totdat men
voldoende ervaring heeft. Wel zullen er een aantal wed-
strijden tegen andere vereniging worden gespeeld.
Er werd een nieuwe kaskommissie benoemd t.w. de
heren J. Weenk en J. Gotink. In het bestuur zal geen
wijziging komen.
Nadat de leden nog gelegenheid kregen om het plak-
boek van de vereniging, dat door enkele leden wordt
bijgehouden, te bekijken, dankte de voorzitter voor de
grote opkomst en sprak hij de hoop uit dat alle leden
zich ook tijdens het wintersejggen voor de belangen der
vereniging zullen inzetten.

FRAAIE SUKSESSEN VOOR VORDENAREN

Op de achtste fokveedag van de kring Berkeldal, welke
gehouden werd te Nettelhorst hebben verschillende
plaatsgenoten met hun inzen^ken mooie prijzen be-
haald. Rubriek pinken gebore^ltn l-l-'67 t/m 14-2-'67
Ie L. Nijendijk, Wildenfoorch. Rubriek pinken geboren
van 15-2-'67 t/m 4-3-'67 2c en 2d L. Nijendijk, Wilden-
borch (beste rubriek).
Op de jaarlijkse Gelderse schapenfokdag te Doetinchem,
georganiseerd door het schapenstamboek te Arnhem,
wisten verschillende leden van de schapenfokvereniging
Vorden en Omstreken eervolle prijzen te behalen. Ram-
men geboren in 1967: la 1864 S van Oude en Nieuwe
Gasthuis, Warnsveld. Tweetallen oudere ooien.: ld 2864
S van A. W. Bargeman, Boggelaar. Reservekampioen
werd nummer 2705; S van Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld in de rubriek tweetallen oudere ooien, ter-
wijl deze eigenaar eveneens een ld prijs verwierf met
nummer 2704 S. Bij de tweetallen ooien geboren in 1967
werden prijswinnaars: la nummer 851 lo en la nummer
846 lo van Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld; la
880 plus 881 lo van A. W. Bargeman, Vorden. Enkeltal
sterooien: la 828 plus S van Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld. Ib 276 plus S idem Ie 277 plus S van H.
Pijnenburg, Leesten. Fokkersgroepen: 1. Oude en Nieu-
we Gasthuis, Warnsveld. Algeheel kampioen van deze
fokdag werd eveneens het Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld met nummer 851 lo.

JAARVERGADERING JONG GELRE HEREN
Onder leiding van de heer R. Mennink hield de afdeling
Vorden van Jong Gelre heren in zaal Bloemendaal een
matig bezochte jaarvergadering. In zijn openingswoord
wees de voorzitter er op, dat 1968 een tamelijk bevre-
digende zomer had gehad. Bij het touwtrekken was de
afdeling Vorden kampioen. Ook de gehouden wedstrijd-
dag kon goed geslaagd worden genoemd. Verder deelde
spreker mede dat er voor het komende winterseizoen
verschillende aktiviteiten op het programma staan o.a.
een boekbespreking op 21 oktober a.s. door de heer
K. Hoeve uit Harfsen. In het hotel De Hoofdige Boer te
Almen zal op 22 oktober a.s. de Ringnajaarsvergadering
worden gehouden. De provinciale najaarsvergadering is
op 2 november a.s. te Arnhem. Spreker wekte de leden
op deze vergadering te bezoeken. Op 2, 3 en 4 januari
1969 volgt de cursus aan de Volkshogeschool te Eer-
beek. Verder zullen twee kulturele avonden worden ge-
organiseerd. De jaarlijks te houden feestavonden in
kombinatie met de afdelingen Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL en Jong Gelre dames zullen op 22 en
23 november a.s. plaatsvinden. Van de afdeling Apel-
doorn-Klarenbeek was een verzoek gekomen gezamen-
lijk een dropping te organiseren.
Uit het jaarverslag van sekretaris de heer Vruggink,
bleek dat de afdeling thans 99 leden telt. De penning-
meester, de heer Harmsen, kon een batig kassaldo me-
dedelen. De aftredende bestuursleden t.w. de heren W.
Vruggink en W. Winkel, werden herkozen. Tot leden
van het bestuur (afdeling sport) werden gekozen de
heren G. Kamperman en B. Harmsen, terwijl de heer
B. Rossel tot lid van de kontrolekommissie werd be-
noemd.
De heer W. Vruggink bracht als jongerenbestuurslid van
de KIVO verslag uit vna het wel en wee van deze ver-
eniging. Over het afgelopen boekjaar was de heer E.
Muller de trouwste vergaderingbezoeker geweest. De
voorzitter bood hem hiervoor als blijk van waardering
een boekenbon aan.
Vervolgens vertoonde de heer Rood uit Ampseni, na een
welkomstwoord door de voorzitter, enige dia's over zijn
reis en verblijf in Canada. De aanwezigen kregen een
prachtig beeld op het doek te zien van het fraaie land-
schap en verschillende gebouwen.
De voorzitter dankte de heer Rood voor zijn medewer-
king aan deze jaarvergadering.

EREHAAG VAN TOUWTREKKERS
Ter gelegenheid van het huwelijk van de heer J. Beren-
pas te Vorden en mejuffrouw A. Lijftogt te Hengelo G.,
vormden de leden van de J^wtrekvereniging Medler
een erehaag van touwen. D^bruidegom is nl. aktief
lid van Medler III. Een en ander trok veel bekijks en
werd erg gewaardeerd.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

14 okt. Gratis verlichtingskontrole bij gara-
ges Tragter, Kuypers en Gr. Jebbink

15 okt. Chr. Vrouwenbond lezing en film in
zaal Eskes

16 okt. Jong Gelre dames koffietafel in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

17 okt. Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
17 okt. Gratis verlichtingskontrole bij gara-

ge Kurz
18 okt. Gratis verlichtingskontrole bij gara-

ge Boesveld
18 okt. Spatborden witverven op het Markt-

plein
18 okt. Gert en Hermienshow verzorgd door

de ZD winkeliers
19 okt. Beatavond met Wally Tax and the

Outsiders en The Buffoons
20 okt. Gez. zangdienst in de Herv. kerk

m.m.v. Chr. zangkoor Excelsior
21 okt. Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in café Bloemendaal
22 okt. Jong Gelre Ringnajaarsvergadering

in Almen
23 oktober Vrouw en de reklame (NBPV)
31 okt. Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
2 nov. Amusementsavond NVV in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
9 nov. Prinsenbal in zaal Schoenaker
9 nov. Nutsavond (Toneelavond, blijspel)
9 nov. Vogelshow in zaal Lettink

10 nov. Vogelshow in zaal Lettink
13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
14 nov. Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
15 nov. Feestelijke ouderavond school 't Hoge
15 nov. Feestavond buurtver. Julianalaan
16 nov. Grote bazar in zaal Eykelkamp
19 nov. Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal

Eskes
22 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-

telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

23 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

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

WIE GAAT ER MEE

per GTW
NAAR DE GROTE

paardenmarkt te Zuid Laren
Nog enkele plaatsen vrij.

A.s. dinsdag 15 oktober, vertrek kwart voor acht
vanaf het kerkplein. Opgave zo spoedig mogelyk
bij sigarenmagazijn Eijerkamp, telefoon 1386

VEEL BELANGSTELLING VOOR
NAJAARSVERLOTINGSMARKT
Op de traditionele najaars- en verlotinigsmarkt werden
40 stuks runderen aangevoerd t.w. 8 voor de slacht en
32 stuks voor de fok en gebruiksvee. De prijzen waren
als volgt: slachtvee met redelijke handel eerste kwali-
teit van ƒ 4,— tot 4,25 per kg; tweede kwaliteit van
ƒ 3,60 tot 3,95 per kg; 3e kwaliteit van ƒ 3,30 tot ƒ 3,55
per kg. Worstkoeien van ƒ 2,70 tot 3,05 per kg. Ge-
bruiksvee met zeer matige handel, melk- en kalfkoeien
van ƒ 975,— tot ƒ 1500,—• per stuk. Drachtige vaarzen
van ƒ 965,— tot ƒ 1450,— per stuk; guste vaarzen van
ƒ 850,— tot ƒ 1025,—; mest- en weidevee van ƒ 900,—
tot ƒ 1200,—; pinken van ƒ 465,— tot ƒ 795,—. Er was
geen aanvoer van vette en nuchtere kalveren of wolvee.
Biggen 10 stuks met prijzen variërend van ƒ 65,— tot
ƒ 70,— (rustige handel).
Verder waren er op deze najaarsmarkt veel kramerijen
met galanteriën, textiel, vis, geslachte kippen, fruit,
groente en zuivelprodukten alsmede koek en gebak. Er
werden hier goede zaken gedaan. De belangstelling
voor deze markt was zeer goed, waaraan zeer zeker
de gratis verloting niet vreemd was.
Bij de niet-gratis verloting viel de hoofdprijs (een rund)
ter waarde van ƒ 1000,— op lotnummer 3623. De brom-
fiets viel op lotnummer 2719.

CROSSKAMPIOENEN DE GRAAFSCHAPRIJDERS
BEKEND

Nu alle wedstrijden voor het crossclubkampioenschap
van de Vordense motorclub verreden zijn is in de klas-
se A de heer J. Oosterink kampioen geworden. Hij be-
haalde 50 punten; 2. W. Bielderman 41 pnt.; 3. G. J.
Lenselink 41 pnt.; 4. H. Groot Tjooitink 39 pnt.; 5. D.
J. Pardijs 30 pnt. In klasse B werd de heer A. Boes-
veld met 50 pnt. kampioen; 2. G. H. Janssen 45 pnt.;
3. D. C. Droppers 18 pnt.; 4. J. Notten 10 pnt.; 5. H.
Takkenkamp 2 pnt.

De stand bij het clubkampioenschap betrouwbaarheids-
ritten is momenteel: 1. en 2. W. Bielderman en G. J.
Lenselink 29 pnt.; 3. J. Oosterink 27 pnt.; 4. L. Wie-
ringa 26 pnt.; 5. D. J. Pardijs 20 pnt.; 6. B. Rouwea-
horst 15 pnt. De stand bij het clubkampioencshap oriën-
teringsritten is momenteel bij de bromfietsen: 1. en 2.
Klein Winkel en Brandenbarg beiden 199 pnt. Bij de
auto's en motoren eigen leden klasse A is de stand: 1.
W. H. Rouwenhorst 198 pnt.; 2. J. Lijf fijt 195 pnt.; 3.
C. H. Kerkziek 186 pnt.; 4. Joh. Hissink 186 pnt.; 5.
G. J. van Ark 181 pnt.; 6. D. C. Onstenk 179 pnt. Bij de
eigen leden B klasse heeft D. C. Droppers de leiding
met 199 pnt.; 2. J. van Campen 191 pnt.; 3. Joh. Norde
185 pnt.; 4. G. J. Koerselman 180 pnt. Bij de niet-leden
heeft W. Geertman uit Lochem de leiding met 163 pnt.;
2. D. J. Denneboom, Deventer 163 pnt.; 3. A. J. ten
Hoopen, Lochem 159 pnt; 4. P. Reinders, Zutphen 154
pnt.; 5. Kraayenzang, Deventer 153 pnt.
Op zondag 20 oktober wordt de laatste rit, die meetelt
voor één van bovengenoemde kampioenschappen ge-
houden. De eerstvolgende oriënteringsrit waarvoor men
nog punten kan verzamelen voor het clubkampioen-
schap in de A en B klasse en voor niet-leden ia op zon-
dag 27 oktober a.s. Zaterdag 12 oktober vindt de Oost-
Gelderlandrit plaats waarvan de start en finish bij café
Schoenaker zijn. Dit is een betrouwbaarheidsrit voor
motoren en bromfietsen en kunnen alleen KNMV start-
bewijshouders deelnemen. Deze rit telt tevens mee voor
het kampioenschap van Nederland, 's Avonds is er een
dansavond.

VEILIG VERKEER
De afdeling Vorden van het verbond voor Veilig Ver-
keer heeft ook dit jaar weer alle garagehouders in Vor-
den bereid gevonden mee te werken aan een gratis
verlichtingskontrole van alle motorvoertuigen. Deze ak-
tie zal dit jaar gehouden worden in de nationale ver-
keersweek welke gehouden wordt van 14 t/m 19 okto-
ber a.s.
Niet alleen de motorvoertuigen zullen deze week aan
hun trekken kunnen komen, ook de fietsers en brom-
fietsers kunnen hun wettelijk verplichte witte spatbor-
den welke niet meer in de vereiste staat verkeren gratis
laten verven op het marktplein en wel tijdens de markt
en na de middag.

Voor de schoolgaande jeugd zal dit op de scholen ge-
beuren, waar zo mogelijk ook de fietsen gekontroleerd
zullen worden op stuurinrichting, remmen!, bel, enz.
Voorts wordt aan alle fietsers en bromfietsers geadvi-
seerd hun defekte verlichting in orde te maken of te
laten maken. Vooral nu we het herfst- en winterseizoen
ingaan is het een eerste vereiste te zorgen voor een
goed rood brandend acherlicht en helder wit spatbord.
Voor verdere mededelingen zie advertentie in dit blad.

LEDENVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN
Onder leiding van vice-presidente, mevrouw D. Jansen-
van Soest, hield de afdeling Vorden van de Ned. Platte-
landsvrouwen in de zaal van café-rest. ,'t Wapen van
Vorden' een goed bezochte ledenvergadering. Inzonder-
heid werden welkom geheten de dames van Jong Gelre,
alsmede de actrice mejuffrouw Nel Kars uit Amsterdam
welke een programma bracht onder de titel .Vrouwen
in het spel'.
Mejuffrouw Kars presenteerde in haar solotoneel enige
ernstige gedeelten van diverse toneelstukken o.a. van

Shakespeare. Enkele vrolijke eenacters vielen zeer in
de smaak bij de dames. Zij wist haar publiek bijzonder
;e boeien zowel in ernst als in luim.
Na een dankwoord aan het adres van mejuffrouw Kars
wees de presidente tenslotte op de extra avond te hou-
den op 23 oktober a.s. met voorliching van de streek-
verbetering over ,Vrouw en de reklame'.



SUPERMARKT
presenteert:

Bij elk buk

Heinz soep
Klaasje, Pimpernel of
Barend de Beer wandpop

GRATIS!

Kwaliteit is ons devies!

Slavinken
Magere speklappen
Ons bekende SOGppakket

Fijne verse worst
Runderlappen

Heerlijke gekruide

Varkensrollade

3 stuks

500 gram

voor

500 gram

500 gram

500 gram

98
158
198

248

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:
1ste kwaliteit RUNDERVOORBOUTEN en RI^IDERACHTERBOUTEN

Diepvriesklaar zonder extra kosten!

Ham 150 gram 98 cent
Snij worst 150 gram 79 cent

Tongworst 100 granj^55 cent
Rookvlees 100 gram 65 cent
Anton Hunink's rook worst van 139 voor f 1,24

Uit onze groente afdeling
Pracht bloemkool per stuk 89
Gekookte bieten panklaar 500 gram 35
Panklare andijvie soo gram 29
Champignons 200 gram 89
Fijne handappelen 2 kilo 98
Heerlijke handperen bonne louise 2 wio 69

Uit onze diepvries:
Vissticks 10 stuks 109 Kroketten 3 stuks 59
10 bitterballen voor 79 Kabeljauw filets 400 gram 119
Spinazie pak 450 gram 59 Patates frites l kilo 139
Haantjes ± 900 gram 279 Nasi Goreng pak a 350 gram 79

4 dikke repen nu voor
Prince fourré grote rol
2 banketstaven voor
Krentebroden ovenvers

79
89
119
98

Chocolade marie grote rol 135
Sinaasappelkwast fles 88

DIVERSE SMAKEN JAMS
per pot slechts 79 cent

Groot pak sprits

nu voor slechts

i 9 cent

Zure haring 6-8 stuks
Rolmops 6 stuks
Zoute pinda's 300 gram

166
199
89

Sherry per fles 398
Ital. vermouth per fl. slechts 295
Goud-koffie per pak 19O

Elk tweede pak 125

Leverpastei 2 blik 98
Soepballen 2 blik 119
Bruine bonen literblik 59
Doperwten middelfijn literblik 79
Pindakaas per pot 89

2 f|l nl

witte of rode landwijn voor



Te koop: Leren dames jas
z.g.a.n.; 2 overali's, alles
geschikt voor motor of
bromfiets. Almenseweg 24,
Vorden

VERGADEREN
doet u doeltreffend bij

BOERSMA
Intieme vergaderzaal
beschikbaar voor plm.
20 personen

Maak zelf uw hou-
ten wand met

JONES GELAKTE
WANDPANELEN

Keuze uit negen
houtsoorten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: 4 jonge konjjnen.
A. J. Zweveiink, Zutphen-
seweg 57

Gevraagd: Lichte autowa-
gen en een paardekultivator
H. Smallegoor, Almense-
weg 58

Te koop: Suikerbietenkop-
pen en stoppelknollen.
Koning, E 3, Linde Vorden

Te koop: Z.g.a.n. langzaam -
wasser met verwarming en
wringer. A. J. Denkers,
Geesinkweg 3, Warnsveld,
telefoon 05750-2467

SCHOORSTEENPLATEN
al vanaf ƒ 28,—

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Ze spoedig mogelijk ge-
vraagd: Net meisje voor
huishouding en winkel.
5-daagse werkweek; 14 da-
gen vakantie per jaar.
Mevr. Stoffels, Raadhuis-
straat l, Vorden, tel. 1231

Te koop: G.o.h. kiuderfiets
leeftijd 6-9 jaar. Smidsstr.
10, Vorden

Breng uw stoomgoed naar
STOMERIJ VISSER
Wij zetten ook ritsen in pan-
talons, windjacks, rokken,
enz. Burg. Galléestraat 44,
telefoon 1670

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash A 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

GASCQMFOREN
vanaf 120.
cash & carry pril»

huishoud ruilbeurs

BETONTEGELS
30 x 30 cm

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

Jongen, 19 jaar, zoekt werk
voor 3 of meer dagen per
week. Inlichtingen bureau
van dit blad

Te koop: Roodbont vaars-
kalf. J. Groot Roessink,
B 44, Vorden

Te koop: Afgewende big-
gen. H. J. Decanije, Galgen-
goor

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Zoekt u voor uw geld t*n
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

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

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

TANK GAS
lage prijzen, aanleg gratis
G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWEELBEDRIJF
TRAGTER

Heden overleed door een noodlottig ongeval, na
voorzien te zijn van het H. Oliesel, mijn lieve
man en onze dierbare vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

JOHANNES ANTONIUS EYKELKAMP
echtgenoot van

Wilhelmina Albertha van Zantvoort

op de leeftijd van 79 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden:
Hengelo O.:

Vorden:

Hengelo O.:
Vorden:

Hengelo O.:
Vorden:
Vorden:
Vorden:

Tollebeek N.O.P

Maarssen,:
Vorden:
Vorden:

W. A. Eykelkamp-van Zantvoort
Fam. LÖventhal-Eykelkamp
Fam. Eykelkamp-Lebbink
Fam. Eykelkamp-Hoffman
Fam. Woltering-Eykelkamp

Fam. Eykelkamp-Wissink
Fam. Van der Logt-Eykelkamp
Fam. Eykelkamp-Lebbink
Fam. Eykelkamp-Stapelbroek

Fam. Eykelkamp-Klomp
Fam. Van Langen-Eykelkamp
Fam. Eykelkamp-Bokstart
Fam. Eykelkamp-Thijssen
kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 2 oktober 1968
't Elshof 6

De begrafenis heeft plaats gehad op het R.K.
kerkhof te Kranenburg, Vorden.

Gemeentebestuur
van Vorden
Burgemeester en Wethouders houden op woens-
dag 16 okt. a.s., des avonds van acht tot negen
uur, voor een ieder die hen wenst te spreken,

zitting in
het café Eykelkamp
E 108 alhier.

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN
GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeUreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Tot 15 oktober a,s*
op alle artikelen nog

DUBBEL animozegels
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN Z\JTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Chr* Nat* School
Het Hoge 42

Jaarvergadering
op woensdag 16 oktober a.s. om 8 uur
in de school.

Jaarverslagen. Bestuursverkiezing.
Bespreking te houden Unikollekte.

Wat verder ter tafel komt.

Trouwe opkomst wordt zeer op pnjs
gesteld.

2 blik spar-erwtensoep nu f 1*49 10 procent
l rol choco Marie 110 et — 10%
4 pakjes Spar margarine 159 et — 10%
l vacuüm rookworst 109 et

100 gram casselerrib van 119 nu 85 cent
150 gram lunchworst 78 et
l blik haringfilets van 89 et voor 75 et
l zak aardappels 59 et
l kilo bananen 89 et

l pot reine victoria pruimen slechts 98 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

dag

radio tijd
OF U NU VOOR EEN DRAAGBARE
BATTERIJRADIO OF NETRADIO
KIEST,
RADIO KUNT U NIET MISSEN !

Draagbare radio
met FM vanaf

f 99,50

Radio
voor netaansluitinig met FM vanaf

f 198,-

Aanbieding
PHILIPS RADIO ƒ 399,—

voor f 299,'
RADIO-PLATENSPELER ƒ 329,-

voor f 198,

TELEFUNKEN — PHILIPS

KOMT U ZELF MAAR LUISTEREN

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

A.S. ZATERDAG 12 OKTOBER BRENGEN WIJ U
EEN

op 2000 vierkante meter verkoopruimte in onze meubel
expositie de Graafschap, Dominiesteeg 14, Ruurlo.

MAAKT OOK U EENS KENNIS MET HET G.S.
MEUBEL EN MET DE ENORME KOLLEKTIE.

Fa Luimes-Lammers
Burg. Galléestraat 32 . Vorden

GEVRAAGD:

net meisje
voor huishouding en/of winkel.
5-daagse werkweek

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

WAT GEZELLIG ZO'N NIEUW

MET BIJPASSENDE

bankstel of clubjes
.SSENDE

tafel en bergmeubel
Wij hebben ze in diverse prijsklassen
voorradig.

Zie onze grote voorraad.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

en*** dubbele Animozegels

Ja, groot is de keus voor
de jeugd. Zij vragen ook
passende, stijlvolle en
doelmatige kleding.

Kom eens aan !

Vakkundig personeel
staat klaar om u behulp-
zaam te zijn bij de keus
. . . ^ en wij zijn beslist
voordelig

BETEKENT
GEZELLIGE LEESTIJD

Haal eens een

Keuze uit liefst 120
titels w.o.
avonturenromans
detectives
jeugdpockets
puzzles-sport en spel
techn. en wetenschappen
vanaf 1,50

Gedurende de maand
oktober bij elk Prisma-
Pocket 5 ZD ZEGELS
EXTRA

Telefoon 1553 Dorpsstr. 6 - Vorden

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG 14 OKTOBER TOT EN MET
MAANDAG 21 OKTOBER IS DOOR VAKANTIE
GESLOTEN

Bakkerij Kerkhoven
De werkende bakkers bezorgen hun afnemers normaal door, dus in uw
buurt komt een bakker, mogelijk kunt u uw brood bezorgd krijgen.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING
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Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Elgen-
gemaakte vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie, dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine - Rijwiel-
en bromfietshandel

Nieuwstad 24, tel. 1274

Best brood dat brood van

Schurink
Nieuwstad . Tel. 1384

Baby. en kleuterhuig

Jeannette
Vorden . Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloaeweg 45-47

Benzine en oliën

Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANTJFAKTUREN

DAMESKONFEKTIE

Nieuwstad 4 - Tel. 1396

Fa Sessink
Huish. artikelen _ Speel-
goederen _ Gereedschap.

Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658

W. B. Kurz
Autoshop
Burg. Galléestraat 48
Vorden . Telefoon 1644
en 1326

A. Wiggers
Smedery - Huishoudel.
artikelen

Linde Vorden, tel. 6730

Inwoners van Vorden
en omgeving opgelet!

Hier volgt een belangrijke mededeling:

Chocolaterie-levensmiddelen-frisdranken

filiaal Schuppers
Burg. Galléestraat 46 - Telefoon 1877

Geeft nu ook extra voordeel namelijk

Hoef ijzerspaarzegels!
Hoefijzerspaarzegels zijn meer waard
want op ELK besteed kwartje ontvangt
u één zegel, op elke twee kwartjes
2 zegels dus

voor 50 cent twee zegels
waardoor uw kaarten eerder vol zijn en
u weet het: hoefijzerspaarkaarten
zijn geen guldens maar

rijksdaalder j waard!
LET OP LET OP
Om u met ons HoefijzerspaarsjBsem bekend te maken, ont-
vangt iedere klant die op vrijdag 11 en zaterdag 12 okt.
in onze zaak voor tenminste f 5,- of meer besteedt als extra
attraktie :

250 gram

spekulaas CADEAU
(winkelwaarde 70 cent)

Attentie! Als klap op de vuurpijl

Op alles wat u donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 ok-
tober bij ons besteed:

DUBBEL zegels dus
DUBBEL voordeel!

En U weet het:
volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens maar

rijksdaalders waard
Dit alles vanaf donderdag 10 oktober bij:

filiaal Schuppers
Burg. Galléestraat 46 - Telefoon 1877

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 daar-
om uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS !

VOLGENDE WEEK WEER EEN GROTE VERRASSING VAN
HOEFIJZER-SPAARZEGELS !

H.H. Middenstanders ! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of tele-
fonische inlichtingen onder nummer 02158-3953

l

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. UITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

Fa G. 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

. Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561

Huish. artikelen _ Klein
JUbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij

Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen _ Konfek-
tie - Woninginrichting

Kranenburg . Tel. 6679

J. Wentink
Zutphenseweg 25

Juwelier

Koerselman
Huishoudelijke, artikelen
en speelgoed _ Kunstnij-
verheidsartikelen

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

H. W. Groot
Enzerink
Zutphensew. 21, Vorden
Telefoon 05752-1254

Bromfietsen, rijwielen en
naaimachines en acces-
soires (behoudens be-
schermde artikelen

A. H. A. HARTMAN

Café 'De Zon'
annex slij terij

Zutphensew. 24, Vorden
Telefoon 1236

Loodgietersbedrijf

Fa J. H. Willink
Het Hoge 26 _ Vorden
Telefoon 1656

j
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Speciale aanbieding!

Prima polyether matrassen
14 cm dik, doorgestikt bovenblad
80/190. Deze week

f 69,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VeiligjVerkeer Vorden

Gratis verlichtingskonfröle
bieden U:
GARAGE TRAGTER maandag 14 okt. 19-22 uur

GARAGE KUYPERS maandag 14 oktober
19-21 uur

GARAGE GROOT JEBBINK maandag 14 okt.
19.30-21 uur

GARAGE KURZ donderdag 17 okt. 19-21 uur

GARAGE BOESVELD vrijdag 18 okt. 18-22 uur

Gratis
spatborden witverven
op vrijdag 18 oktober tijdens de markt en na de
middag

A.S. ZATERDAG

Ratti l - S.S.S.E. 4
Eibergen

Aanvang 3 uur

VOOR:

MEUBELEN
VLOERBEDEKKING
GORDIJNSTOFFEN
MATRASSEN enz.

NAAR:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GROTE VOORRAAD

VOORDELIGE PRIJZEN

100% SERVICE EN . . .

DUBBELE Animo-zegels
OP ALLE ARTIKELEN !

Zij die mee willen doen aan

bejaardengymnastiek
in het wijkgebouw van het Groene
Kruis, kunnen zich aanmelden bij de
heer

F. J. SPIJKER

Ruurloseweg 17, Vorden, tel. 1696

RAAOHUiSSTR.. VORDEN



30e jaargang no. 29

Tweede blad Contact
10 oktober 1968

AANBESTEDING
Onder leiding van de Kon. Ned. Heide Mij vond dins-
dag namens de Hummelo-Enschedese Kunstweg ten ge-
meentehuize van Vorden de aanbesteding plaats voor
het aanleggen en verharden van de rondweg om Vor-
den ter lengte van 2,4 km met bijbehorende werken. Er
waren 19 inschrijfbiljetten binnengekomen. Ingeschre-
ven werd als volgt (van hoogste tot laagste):
N.V. Bruil, Arnhem
G. G. Bossink, Kampen
N.V. Enschede Bouwmij
B. J. Nusselder, Eist
N.V. Aann.bedrijf Te Siepe, Winterswijk
Dostal's aann.bedrijf, Vorden
E. Ribberink N.V., Hengelo O
N.V. Aann.bedrijf A. Dubbers, Malden ..
Aann.bedrijf Joh. Brands, Delden
H. Jaarsveld, Silvolde
N.V. Plegt, Vriezenveen
Fa J. Visser, Sliedrecht
Fa v. d. Hilst en v. d. Weerd, Eist ,
Fa Heijmans, Eist
P. C. Dalebout, Nagele
Bosma Ing. bureau, Assen
N.V. Fa H. van Asch, Soest
C.V. Fa Jasper Verlaat, Hardinxveld
N.V. te Siepe, Zwolle
Gunning in beraad.

691.000,-
686.000,-
681.400,-
680,000,-
676.000,-
672.000,-
670.000,-
669.000,-
668.000,-
647.000,-
638.500,-
624.700,-
624.000,-
622.000,-
619.500,-
598.000,-
596.000,-
589.000,-
561.000,-

RIJVEREN1GING .GRAAFSCHAP' GING NAAR
HENGSTENPARADE

51 leden, donateurs en relaties van de landelijke rijver-
eniging ,De Graafschap' hebben op voorstel van de ere-
voorzitter, de heer W. A. v. d. Wall-Bake een bezoek
gebracht aan de hengstenparade in Warendorf (Dld.).
Onder de deelnemers aan deze excursie bevond zich, on-
danks zijn hoge leeftijd, de heer Wunderink sr (ere-lid
van de vereniging).
In Warendorf zag het gezelschap een afwisselend pro-
gramma dat diverse mogelijkheden liet zien bij de af-
richting van hengsten ook als gebruikspaard. Het gaf
de deelnemers een dieper inzicht in het grondbeginsel
der hippische sport, het kontakt tussen man en dier,
kortom de kombinatie zowel ,onder de man' of in het
tuig. Men moet dit zien en beleven het is de vere reis
zeker waard, aldus luidde de konklusie van het bestuur
van de .Graafschap'. Indien mogelijk wordt de excursie
in de toekomst herhaald.

EERSTE PRIJS BEN WAGENVOORT

De heer Ben. Wagenvoort van de landelijke rijvereniging
,De Graafschap' werd tijdens samengestelde wedstrijden
in de lichte klasse in Neede met Enuza als eerste ge-
plaatst.

VOETBALVERENIGING VORDEN HIELD
LANGDURIGE JAARVERGADERING

De voetbalvereniging Vorden hield ditmaal de najaars-
vergadering in de nieuwe kantine. Dat men in de ver-
eniging een open oor heeft voor eikaars problemen mag
worden afgeleid uit het feit dat de vergadering ruim
viereneenhalf uur duurde !
De vice-voorzitter, de heer J. Koster, die het eerste ge-
deelte van de vergadering voor zijn rekening nam, vond
de belangstelling voor deze bijeenkomst gering. Dat viel
hem speciaal bij deze eerste .thuiswedstrijd' in de nieu-
we kantine tegen. Voorts deelde de heer Koster mee dat
er op 16 november a.s. een oliebollenaktie zal worden
gehouden, terwijl het bestuur ook nog een verloting (5000
loten) in petto heeft. Op 21 december volgt waarschijn-
lijk een dansavond. Al deze aktiviteiten hebben ten doel
het tekort dat is ontstaan door de nieuwe kieedgelegen-
heid aan te zuiveren.
De penningmeester, de heer H. B. Emsbroek, stelde de
leden uitvoerig op de hoogte over de financiële afwik-
keling. Zo zijn aan gelden binnengekomen (akties etc.)
ruim ƒ 17.000,—; in dit bedrag zit inbegrepen een be-
drag van ƒ 525,— dat door een van de aktiefste leden
die de vereniging kent, de heer Joh. Stapper, in zijn
eentje d.m.v. een oud-papieraktie is ingezamled. Ver-
der heeft de gemeente Vorden ƒ 10.000,— geschonken
terwijl er van de Ned. Sportfederatie inmiddels ƒ 3000,—
is ontvangen. Alles bij elkaar ƒ 30.000,—. De begroting
van het gehele komplex is geraamd op ƒ 45.000,—. De
vereniging heeft bij de KNVB een lening aangegaan
van ƒ 10.000,—. Wij hebben een tekort van ƒ 5000,—,
aldus de penningmeester. D.m.v. bovengenoemde akties
hoopt men deze ontbrekende gelden z.s.m. bijeen te
hebben,. Voorts beschikt de vereniging dan ook nog al-
tijd over gironummer 1020186 waar eenieder die dat
wil een bijdrage voor het kleedkamerfonds kan storten.
De voorzitter, de heer Kuyper, wees er op dat de ver-
eniging zich nu grote verplichtingen op de schouders
heeft gelegd, waaraan moet worden en waaraan wij
beslist kunnen voldoen. Per jaar gaat er zo'n ƒ 7500,—
omstaan in de vereniging. De voorzitter wees op de to-
to die zo'n belangrijke bron van inkomsten vormt voor
de vereniging. De gemeente heeft zich ook van zijn
beste zijde laten zien. De heer Kuyper was van mening
dat dit o.m. komt door de wijze waarop de vereniging de
jeugd van Vorden opvangt. Dit heeft indruk gemaakt
bij het gemeentebestuur. De voorzitter bracht de ver-
schillende jeugdleiders dan ook hartelijk dank voor de
door hen verrichtte werkzaamheden.
Wanneer wij nu kijken wat voor bezittingen wij heb-
ben, dan is het zonder meer duidelijk dat wij er finan-
cieel goed voorstaan. Sinds 1963 is de vereniging er
flink op vooruitgegaan, wij hebben nu twee elftallen in
de Ie klas, hebgeen de heer Kuyper een ongekende weel-
de vond !
Over het punt training en trainingsgelden was de heer
Emsbroek verre van tevreden. Hij vroeg zich af of het
geld dat voor de trainer wordt uitgegeven, wel voldoen-
de rente afwerpt, omdat de opkomst van de spelers op
de trainingsavonden over het algemeen wat tegenvalt.
Het bestuur deed een beroep op de spelers hierin ver-
andering te brengen.
Uit het jaarverslag van de heer G. W. Eijerkamp bleek
dat de vereniging momenteel 280 leden telt. De pres-
taties van de verschillende elftallen was het afgelopen
seizoen goed. Tijdens seriewedstrijden behaalden zowel
senioren, als juniorenelftallen fraaie prijzen. De pupil-
lenmiddag in Steenderen was een sukses. I.v.m. de
nieuwe kleedgelegeniieid werden de heren J. Uenk en
G. Ribbink dank gebracht alsmede die leden die zich
hiervoor vaak hebben opgeofferd. Gemeente-architekt
J. v. d. Broek werd dank gebracht voor zijn aandeel in
de werkzaamheden rondom de nieuwe velden. De heer
Lijftogt werd dank gebracht voor de wijze waarop hij
de toto verzorgd. Het meest verheugend uit het jaar-
verslag was wel de vermelding dat A. Nijenhuis, die
anderhalf jaar geleden een zware beenbreuk opliep tij-
dens de wedstrijd tegen Eibergse Boys, zijn werkzaam-
heden weer met halve dagen heeft kunnen aanvangen.
Voorzitter Kuyper deelde mede dat hij volgend jaar zal
aftreden als voorzitter, hetgeen hij reeds tijdens de voor-
jaarsvergadering had aangekondigd. Deels door mijn
werkzaamheden en deels door het feit dat ik in Zut-
phen woon, kan ik weinig voor de vereniging doen, al-
dus de voorzitter. Het bestuur werd uitgebreid met de
heer Oost. De heer Kuyper zal als voorzitter aanblijven

tot augustus 1969 wanneer het 40-jarig bestaan zal
worden herdacht. Tevens zal dan het nieuwe kleedlokaal
officieel worden geopend. Voor het 40-jarig jubileum
zal een feestkommissie worden benoemd.
Op verzoek van de plaatselijke EHBO zullen enkele le-
den van de vereniging deelnemen aan de EHBO-cursus.
De vereniging zal de helft van de kosten voor haar re-
kening nemen. De heren Stoltenborg en Brandenbarg
zullen de verzorging van het clubblad voor hun reke-
ning nemen.
Hierna nam de vereniging afscheid van de heer B. C. H.
Grothe, die wegens verandering van werkkring de ver-
eniging gaat verlaten. Voor al hetgeen hij voor Vorden
en met name de jeugd heeft gedaan, werd hij hartelijk
door de voorzitter dankgezegd. Hij bood de heer Grothe
een blijk van waardering aan.

GERT EN HERMIEN TIMMERMANSHOW

Naar wij vernemen zal de Gert en Hermien Timmerman-
show een groot sukses worden, de ZD winkeliers, welke
deze avond organiseren, hebben nog enkele kaarten
tegen normale betaling beschikbaar. Ook kunt u natuur-
lijk kaarten krijgen d.m.v. de volgeplakte zegelkaarten
Wij maken onze lezers er op attent om niet te wachten
tot de laatste avond maar verzekert u voortijdig van
kaarten en u bent er eens een heerlijk avondje uit.
Voor zaterdagavond staat er het grote beatfestijn op het
programma. De jeugdige bealiefhebber wordt hier een
uniek beatprogramma voorgeschoteld wat zijn weerga
niet kent nl. Wally Tax and the Outsiders en The Buf-
foons. Men verwacht een grote belangstelling en er zijn
nu reeds 600 kaarten verkocht zodat men er snel bij
moet zijn wil men nog van deze avond genieten.

WINTERPROGRAMMA NUT TE VORDEN

Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Mij tot
Nut van 't Algemeen heeft het winterprogramma be-
kend gemaakt.
Dinsdag 5 november wordt in de koffiekamer de jaar-
vergadering gehouden. Tevens zal een film over Vorden
vertoond worden. De eerste Nutsavond is zaterdag 9
november. De Hoveniers uit Bilthoven zullen dan het
blijspel van Somerset Maughen .Heeft Constance ge-
lijk ?' opvoeren. Woensdag 11 december komt de heer
L. van Beek uit Balk een lezing houden met kleuren-
dia's en bijpassende muziek over zijn reis per auto via
Moskou naar de Kaukasus en de Krim. Zaterdag 25
januari volgt de derde Nutsavond die door Vordense
krachten zal worden verzorgd. 12 februari komt de
kommissaris van politie uit Zwolle, de heer Bergsma,
een lezing houden over .Gevaren die de kinderen bedrei-
gen in het maatschappelijk verkeer'. De laatste Nuts-
avond vindt plaats op zaerdag 29 maar. Het .Vordens
Toneel' zal dan het blijspel opvoeren ,De vergeten doch-
ter' van Miek Sprendel.
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ZONDAGVOETBAL

VORDEN LIEP OVER FORTUNA HEEN 8—1

De voorhoede van Vorden, die^^ laatste weken nogal
mank ging aan schotvaardighWr heeft tegen Fortuna
uit Winterswijk laten zien dat het ook nog wel doelpun-
ten kan maken. Met de cijfers 8—l werd het toch wel
zeer zwak spelend Fortuna in de pan gehakt.
De thuisclub speelde met invallers voor de gebroeders
Besselink waardoor de linkervleugel nu gevormd werd
door B. Stokkers en H. Oost. De geelzwarten waren
al dadelijk suksesvol toen de snelle rechtsbuiten J. Kos-
ter uit een dieptepass de bal oppikte om vervolgens kei-
hard te scoren l—0. Enkele ogenblikken later snelde
Oost door de Fortunadefensie om via de onderkant van
de lat te scoren. De Winters wijkers brachten er verde-
digend zowel als aanvallend bitter weinig van terecht
zodat doelman Berkelder voor het eerst in deze kompe-
titie een gemakkelijke middag had. Een door Dostal
genomen hoekschop werd door Nieuwenhuis ineens vol
op de wreef genomen 3—0. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft ging het schuttersfeest onverminderd
door. Na tien minuten werd het 4—O toen Hendriksen
uit een voorzet van Dostal de roos trof. Bij een van de
sporadische tegenaanvallen liet Berkelder de bal glip-
pen 4—1. Uit een cornerbal van Stokkers kopte Oost
vervolgens nummer vijf tegen de touwen. Koster maak-
te het halve dozijn vol toen de Fortunadoelman de bal
losliet. Even later stelde dezelfde speler Oost in de ge-
legenheid er 7—l van te maken. Vlak voor tijd bracht
Nieuwenhuis de eindstand op 8—1.

DE HOVEN Hl — VORDEN II 5—2

Vorden II, nog steeds spelend zonder de geblesseerde
doelman Golstein en Buunk, en deze zondag ook zonder
de gebroeders Van de Logt, heeft in de Hoven de eerste
nederlaag in deze kompetitie geleden.
Op een uiterst zwaar veld speelde de thuisclub deze
middag absoluut beter. Na vijf minuten was het reeds

-O toen de linksbinnen uit een hoekschop fraai in-
kopte. Nadat het Vordendoel nog een paar maal net
voor doorboring was gevrijwaard, werd het plotseling

-l toen de Hovendefensie voor buitenspel bleef staan
waardoor Golstein kon scoren. Een fout in de Vorden-
defensie werd door de rechtsbinnen van de Hoven goed
afgestraft 2—1. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft kregen de Vordenaren in het begin
nkele goede kansen, doch er werd slordig mee omge-

sprongen. Doordat de Vordense achterhoede telkens te
ver opdrong, waardoor er grote gaten vielen, bleek ie-
dere aanval van de Hoven gevaarlijk. Hiervan werd
goed gebruik gemaakt want al spoedig was de stand
4—l, waarna Golstein tegenscoorde 4—2. Nadat de
rechtsbinnen er op fraaie wijze 5—2 van had gemaakt,
werd Vorden in de slotfase een penalty toegewezen. De
Hovendoelman stopte het schot van Hengeveld evenwel
fraai.

VORDEN IV — SHE III 1—1
De thuisclub, die de gehele wedstrijd een veldmeerder-
leid had, wist niet voldoende gebruik te maken van de
vele kansen. Weliswaar namen de geelzwarten met l—O
de leiding, doch bij de rust was de balans weer in even-
wicht. Ondanks verwoede pogingen van de thuisclub in
de tweede helft, bleef het bij l—1.

SOCII H — RATTI II 4—2
In een stevige partij voetbal wisten de Sociï-reserves de
puntjes thuis te houden door met 4—2 van Ratti II te
winnen.
In de eerste helft ging de strijd goed tegen elkaar op;
Ratti slaagde er in om binnen tien minuten de score
:e openen O—l, maar onmiddellijk na de aftrap was de
stand weer gelijk. Via de paal schoot de Sociï-midvoor

in de roos l—1. Sociï verhoogde de voorsprong geleide-
lijk en schoot de bal nog tweemaal achter doelman Roei.
vink. De uit kleine spelers bestaande Ratti-achterhoede
had tegen de veel grotere Sociï-spelers weinig kans; de
kopduels werden uiteraard in het voordeel der thuis-
club beslist. Vlak voor rust kon Ratti-midvoor Koers
uit een mooie boogbal van rechtsbuiten Heuvelink de
stand op 3—2 brengen.
Na de thee waren beide partijen aan elkaar gewaagd.
Na een half uur spelen stelde Sociï de zege veilig door
tijdens een schermutseling voor het Ratti-doel voor de
vierde maal raak te schieten 4—2.

ANGERLO VOORUIT III — RATTI Hl 4—2

Ratti III moest het opnemen tegen de koploper in haar
afdeling en verloor eervol met 4—2, wat gezien de ge-
speelde wedstrijd zeker geen slecht resultaat was.
Ratti kon voor de rust al een verdiende voorsprong ne-
men toen rechtsbuiten Lichtenberg de bal hoog in de
linkerhoek deponeerde O—1. Daarna bleef de Ratti-ploeg
wel sterker, maar doelpunten kwamen er niet meer.
In de tweede helft scoorde de Angerlose midvoor al
spoedig de gelijkmaker l—l, waarna doelman Hoebink
weer moest vissen voor een keihard schot van dezelfde
speler 2—1. Via de linksbuiten van de gastheren werd
het 3—1. Ratti wijzigde haar opstelling, wat een klein
sukses opleverde. Via het been van Kasteel werd de
stand 3—2. Vlak voor tijd van deze sportieve wedstrijd
schoot Waarle in eigen doel vanuit een over links ge-
nomen hoekschop 4—2.

ZATERDAGVOETBAL

A.S. zaterdag speelt Ratti I thuis tegen SSSE IV Ei-
bergen. De opstelling is als volgt: Doel H. Hoogheim;
achter W. Wesselink, C. Wissels en A. Geurts; midden
H. van der Linden, H. Rutgers; voor T. Klootwijk, J.
Dijkman, H. Reindsen, G. Tenten, J. van Bommel.
Ratti II, welke haar eerste wedstrijd speelt, krijgt het
meteen zwaar te verduren. Ze spelen nl. uit tegen Dees-
kensveld I. De opstelling is als volgt: doel D. Klein Gel-
tink; achter P. Baakman, B. te Lindert, G. Hartemink;
midden A. Wieggers, H. Hartman; voor B. Bretveld,
J. Arendsen, H. Kappert, G. de Greef, J. Lichtenberg.

VOETBALPROGRAMMA

Zaterdag: Ratti I—SSSE IV; Deeskensveld I—Ratti H;
Sociï Al—Ratti Al; Ratti Cl—Sociï Cl. Zondag: Ratti
I—Markelo Hl; Keyenborgse Boys IV—Ratti II; Ratti
UI—Hummelo en Keppel V.

Het voetbalprogramma voor Vorden luidt voor het a.s.
weekend als volgt:
Ratum I—Vorden I; Vorden H—WVC Hl; Vorden UI
—Zutphen IV; Hoven V—Vorden IV; Oeken UI—Vor-
den VI; Wilhelmina SSS BI—Vorden BI; Vorden B2—
Zutphen B2; Voorst Cl—Vorden Cl.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld: Roozendaal—Hesselü^O—2; Esselink—Hulstijn
2—O; Heuvink—Wesselink 5P&; Offereins—Hulshof O
—2; Van Ooyen—Rossel 2—O; Jansen—Dimmendaal O
—2; Wansink—Hoenink 2—0; Offereins—Hulstijn l—1.

Enige en Algemene kennisgeving

Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze in-
mig geliefde man en vader

Dr Ir DUCO DE WAAL

landbouwattaché bij H.M. Ambassade te Brussel
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Commandeur in de Dannebrog orde
van Denemarken

en in de orde van St. Olaf van Noorwegen

Oud 56 jaar.

A. L. de Waal-du Celliée Muller
J. W. de Waal
B. J. de Waal
R. de Waal

Vorden, 8 oktober 1968
„Rentmeestershuis" E 133

De rouwdienst wordt gehouden maandag 14 okto-
ber '68 in de Ned. Hervormde kerk te Vorden om
13.00 uur, waarna de begrafenis om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaats
hebben.

Heden werd, nog geheel onverwacht, van ons
weggenomen onze lieve moeder, behuwd- en
grootmoeder

JENNEKEN KLEIN TIESSINK
weduwe van Derk Jan Harmelink

op de leeftijd van 64 jaar.

Holten: C. E. Ruiterkamp-Harmelink
J. G. Ruiterkamp

Nijmegen: J. W. Stronks-Harmelink
Th. Stronks

Laren: E. J. Harmelink
G. A. Harmelink-Goorman
en kleinkinderen

Laren, 8 oktober 1968
Deventerweg B 98

De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater-
dag 12 oktober a.s. om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden, na een rouwdienst wel-
ke aanvangt om 13.00 uur in de Ned. Herv. kerk
aldaar.

GERT EN HERMIEN
TIMMERMAN
presenteren vrijdag 1 8 oktober a.s. aanvang 8.00 uur
's avonds de komplete t.v.-show,
waaraan medewerken:

Gert en Hermien Timmerman
jack Reinders
Reggy van de Burght
De Frontalini's
Het trio Gert Timmerman
Tony Sottee
Frans de Groot

Er zijn nog vrije kaarten beschikbaar. Vanaf morgen
verkrijgbaar a f6,- bij sigarenmagazijn Boersma of bij
café Eskes. Haast u!
VERWARMDE TENT!

VoSie Z.D.-zegelkaarten blijven ook na de show
f 2,50 waard!

Spaar zegels



HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Hjftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, VeldwQk

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Dieselolie . Huisbrandolie
Petroleum
speciale lage prijzen!
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

DAMESPYAMA
Een heerlijto, vrouwelijke, warme
brushed-nylon pyama voor het kille
najaar.
In de modekleuren: cobolt, geranium,
azalé en bleu. Nu heerlijk 4Q Kfl
slapen voor slechts lOiüU
maten: S.M.L

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

l Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Kom bij ons eigentijdse
dameskleding maken In 'n
leuk gezellig atelier.

Voor diverse werkzaam-
heden kunnen we weer
meisjes plaatsen!
Kom vrijblijvend eens in-
lichtingen vragen overdag
of 's avonds.
Confectiebedrijf

D. J. LAMMERS
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

Voor alle soorten RTJW-
VOEDEKS als hooi, stro,
bierbostel, aardappelvezels,
enz. bellen naar:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

OLIETANKS
spotgoedkoop !

O. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

GEVRAAGD:

Volslagen
loodgieter
gas- en waterfitter

Leerling
loodgieter
gas- en waterfitter

LOODGIETERSBEDRIJF

FA G. J. TAKKE
Palmberg 13 - Zelhem - Telefoon 08342-1364

Unieke aanbieding!

Hatema Orlon dekens
grote 2-persoons maat.
Zolang voorradig

f 32,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

!HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Aktie Aktie Aktie
Overal in de wereld is strijd en aktie.

Het gaat om gebiedsuitbreiding of het op-
dringen van een ideologie, soms ook om
het doorzetten van een zinloos idee of uit
verveling.

Wij voeren aktie om u kennis te laten
maken met onze eerste klas produkten en,
tegen een prijs, dat als u niet besteld, u
een dief bent in uw eigen portemonnaie.

Petroleum 14 cent
Dieselolie 14 cent

Gaskachel
kompleet met gas f 65,-

Vraagt ons aan voor HBOI.
Onze produkten! zijn ten volle
ge garandeert.

GAS. EN OLIEHANDEL,

KEUNE
Telefoon 1736

GOED GEKLEED GAAN
WIL NIET ZEGGEN ALLEEN
MAAR DE JUISTE KLEREN
DRAGEN.

MET ZORG GEKOZEN

en
BEHOREN EVENEENS DAARTOE.

Gaarne zijn we u behulpzaam bij het
kiezen van het juiste model.

In beide artikelen vindt u bij ons een
grote kollektie.

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

adidas
met de je:l banden!»

voetbalschoen l

Wapen, en sporthandel

Martens
sieeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden 2 -
jftf V \J 3 r Winterswijk ï ^5*. A>(Winterswijk)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER ...

DINSDAG

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

158

198

158
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RD3- OF

SCHOUDERKARB. 500 gram 290

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 225

GEHAKT 500 gram 198

HAMKAAS 200 gram 110

MIX 200 gram 100

BOTERHAMWORST ... 200 gram QQ

KALFSPATEE 200 gram HQ

HEIDEHONING 250

BLOEMHONING 175

ZUURKOOL 500 gram 30

FIJNE ROOK WORST .. . 250 gram 98

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Blanke
colaglazen
6 stuks voor de ongelofelijke prijs

van slechts 115

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Dames rokken,
vesten en pullovers

U WEET HET,

GROOT ASSORTIMENT

. . . VOORDELIG IN PRIJS

EN KWALITEIT

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Vordense
Winkeliersvereniging

Ledenvergadering
OP DINSDAG 15 OKTOBER IN
HOTEL BAKKER (Jachtzaal).

AANVANG 8 UUR.

Aller opkomst dringend gewenst in verband met
de a.s. Sint Nicolaasaktie.

Het bestuur.

Ook voor u hebben wij de middelen
voor een hypotheek beschikbaar

RENTE

AFSLUITPROVISIE i/8%
BOVEN ƒ 25.000,— Vu%

MINIMUMAFLOSSING 2-5%
( a f h a n k e l i j k van het onderpand)

VERSTERKTE AFLOSSING TOEGESTAAN

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1888 — Postgiro 86 29 23

als de fokker
SUPER START
voert ...kan de mester

niet achterblijven

fokker en mester voeren
winstgevend en met succes
SUPER START

voort tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wkhmond® (05754) 270

'/////////J&ST/////////A

GEMS METAALWERKEN N.V.
POSTBUS 2 VORDEN GLD.

GEVESTIGD 1830 heeft plaats voor

A) Tank- en ketelafwerkers
- afpersen - spuiten - bitumeren - isoleren.

B] Prima elektrisch lasser
G) Leerlingen ILT.S.)

o.a. voor de koperslagerij.

Zij, die de aanleg en de interesse daarvoor hebben kun-
nen gratis worden opgeleid tot NVL-elektrisch lasser,
tot argon-arc-lasser en koperslager.

Dl leerling tekenaar
(centrale verwarming), basisopleiding LTS of gelijk-
waardig vereist.

Sollicitaties met vermelding van de funkties A, B, C of D gaarne
aan bovengenoemd adres.



radio ew tel&vióie

• u Dl GUG VClD Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-3813

SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752 -1541 (overdag)

Bouwfonds

l VIVO-Najaarsaktie f
9 • 16 oktober 1968

O <i
> Huishoudjam
o

>
5

GRATIS 30 VIVO-ZEGELS
VIVO, per pot 1281

Rookworst
vacuüm, per stuk

Fritessaus
Remia, emmer ó 1000 gram

GRATIS 50 VIVO-ZEGELS

Levertraancapsules
GRATIS 200 VIVO-ZEGELS

flacon

o Instantpudding l AA £
wmi 'vi tel la' 3 pak tijdelijk van 123 voor H ĵĵ P ^fjF ^JlI
> VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELIJK SPAREN! O

VrVO-KRUDDENEERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

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

35 jaar 'HCt $611061161111111$' 35 jaar

Wij vieren feest vanwege het 35-jarig bestaan der zaak

Heel Vorden en omgeving laten wij meeprofiteren!
Van donderdag 10 t.m. zaterdag 19 oktober:

inl Uprocent korting of i dubbele Z.D.-zegels
ALLEEN A.S. ZATERDAG

ALS SPECIALE ATRAKTIE
Bij aankoop van 10 paar nylons
a ƒ 1,49 per paar

1 gratis entreekaart!
VOOR DE GERT EN HER-
MIEN TIMMERMANSHOW

ALLES OP HET GEBIED VAN DAMES-,
HEREN- EN KINDERSCHOEISEL

Fa Jansen
Dorpsstraat 34 . Vorden

Eet nu goedkoop fruit!
VERKOOP VAN

hand* en moesappels
Iedere zaterdag van 8-12 uur aan de
schuur bij kasteel ,'t Medler'.

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

«litteeltbedrijf Medler
. LUCASSEN . D 153 . Telefoon 6811

Fietsen en bromtietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

ZEILJACKS
ANORAKS
PONCHO'S
FIETSCAPES
REGENPAKKEN EN
-BROEKEN

Ook in de nieuwe modekleuren,
water, en wlnddicht, ijzersterk
gelaste naden

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

U wilt graag uw meubelen
opnieuw bekleed hebben?

GAARNE WILLEN WIJ U HIERIN

ADVISEREN EN OPGEVEN WAT

DE KOSTEN ZIJN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHbNSEWEG TEL.05752-1514

Welk meisje
wil tegen vergoeding

baby-sittenP
Kan eventueel ook blijven slapen.

Mevr* van Houte
Nieuwstad 47 - Vorden - Telefoon 1269

GRONINGER STIJLGROEP EN

OXFORD KOSTUUMS

Winterjassen
Autocoats
Terlenka jassen
Kolberts
Pantalons
enz,

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VORDEN

Auto-verhuur
(Donder chauffeur)
'i Lefocn 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

DIESELOLIE
15 et per liter, kwantum-
korting
G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Kleding keus

voor de

vrije tijd

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIOE UITSCHUIF.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 14 sporten

Doe-het-zelf centrum
Ilarmsen

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Retexturingsbedrjjf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorme aanvraag
ook gedurende deze maand
mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

weerbestendig.
Keuze uit verschil-
lende maten en kleu-
ren

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Voor wol en handwerken naar LUTH, Nieuwstad - Vorden



Denk aan de oliebollenaktie Jeugdcentrum
Koop a*s* zaterdag zo'n heerlijke zak oliebollen en u steunt het jeugdcentrum*
Alle medewerkers(sters) worden verzocht om 9 uur aanwezig te zijn bij het
bejaardencentrum 'de Wehme\

Dr vd. Hoog
twen cosmetica

Heeft 'n jonge huid verzorging Twen daycream, Twen night-
nodig? Wis en zeker! Maar met cream, Twen milkj Twen lotion,
eigen cosmetica. Dit zijn ze: Koop ze.

De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Vrijdag en zaterdag
BIBLAPPEN 500 gram

VERSE WORST 500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram

340
245
240

Voor de boterham
METWORST 150 gram

GEB. GEHAKT 150 gram

PEKELVLEES 150 gram

BOTERHAMWORST 200 gram

En natuurlijk hoefijzerzegels!

83
63
87
6O

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

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

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STEERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 18 13 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTHUKT1EWERKPLAATS Sinds 1914

Rubberlaarzen
Steeds in voorraad van maat 20 tot
en met 48.

OOK SPECIALE DESINFEKTIE-
LAARZEN MET GLADDE
ZOOL

WULLINKS
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Deze advertentie zo^fc een tientje kosten . . ,

Echt niet veel voor zo'n veelgelezen adverten-
tieblad als .Contact'!

Advertenties voor
alle couranten

GELIEVE U OP TE GEVEN

's MORGENS VOOR 12.00 UUR OF

ZO MOGELIJK 's AVONDS NA

18.00 UUR.

T. te Slarad. Kooi
Schoolstraat 11 - T^refoon 1297

Leden V.AJMLC.
'de Graafschaprijders'

KOMT ALLEN OP DE

dansavond
ZATERDAG 12 OKTOBER BIJ
Café SCHOENAKER.

Aanvang 8 uur.

Katholiek*
Maatsch* Gezinszorg
VORDEN—KRANENBURG

U allen kent het werk van onze Kath.
Gezinszorg: Hulp bieden daar waar
nodig is.

Maar om hulp te kunnen blijven bie-
den, vragen wij aan allen uw daad-
werkelijke steun in de vorm van een

financiële bijdrage
welke een dezer dagen weer van u
gevraagd wordt.

MOGEN WIJ WEER OP UW MEDEWERKING
REKENEN ?

Bestuur Kath. Maatsch. Gezinszorg.

WIJ TONEN II EEN KOMPLETE

T.V. kollektie
in kleur en zwart-wit

Philips kleurentelevisie in kleiner formaat 48 cm

f 2095.-
Philips grootbeeld kleurentelevisie

f 2350.-
HOGE INRUILKORTING
MOGELIJK.

VRAAG VRIJBLIJVEND PROEF-
PLAATSING

Televisie zwart-wit
48 cm beeld f 620.

59 cm beeld f OoU.

DAGELIJKS DEMONSTRATIE
AAN DE ZAAK

ERRES . PHILIPS . TELEFUNKEN
RADIO . TELEVISIE

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Laat uw zoon een vak leren
met toekomst!

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR

leerling zetter
leerling drukker
Goed loon.
Een dag per week gratis naar de
typografenschool te Zutphen.

TEVENS VRAGEN WIJ PER
l JANUARI

1ste klas drukker

drukken ©evers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 28

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.

„Merde. Sale boche l" schold Morbleue, terwijl hij venijnig van zich
afspuugde en zich telkens heftig met de vuist in de hand sloeg.
„Doof die kaars l" fluisterde hij. Na enig gemorrei met een deur,
kwamen ze in een ruimte, waar het naar vis stonk. Zij verschoven
een aantal dozen en vonden hun weg. In een goed gemeubileerde
kamer brandde een klein licht. De man liet zich zuchtend in een
chaise vallen. Hij keek de vrouw aan, wier haren grijs waren, maar
die een mooi, hoewel verdrietig, gezicht had: „Kijk, zei hij, - hij is
hier dus toch vanmorgen ook geweest. Hij wist de weg ook zonder
mij, die sloeber. Hij praat maar en hij pocht maar, en hij doet alsof
hij de grootste gek is die er op twee benen rondloopt, maar intus-
sen is hij helder en waakzaam ! Laten wij dit goed in gedachten
houden !"
„Deden we er verkeerd aan, André, dat jij kontakt met hem
zocht ?"
De man schudde beslist zijn hoofd: „Nee ! Zeker niet. Hoogstraten
en ik hebben steeds déze politiek gevolgd: Heb je reden om aan te
nemen dat een paard je een trap zal geven, en is er geen andere
weg dan achter hem langs te gaan, ga dan zo dicht mogelijk dat is
rakelings achter hem langs ! Zo doen wij dat met Kubizek. En zo
doen wij met Martin van Anreh, begrijp je ?"

„Ja, André. Hoogstraten wie is dat ook maar weer ?"
Het lag de man op de tong te zeggen: „Van Ulzen", maar hij be-
dwong zich, slikte en zei: „Wat je niet weet, kun je niet loslaten
als ze je verhoren in de tweede of derde graad, Magda !"
Zij vroeg opnieuw iets. Hij geeuwde en zweeg. Zij herhaalde: „Gaat
het Kubizek om het kind of - om mij ? Of jaagt hij nu soms op die
mooie blondine, die ik toendertijd in „Der Manager" de kaart en
de foto van de kleine Raquel heb gegeven ? André, hoe heette die
blondine ook maar weer ? Zij-met-de-stem, weet je ?"
Hij fluisterde: „Sstt! Namen noemen we niet. Ik weet, dat hij op
alles en op iedereen jaagt. Op die blondine ook, die komt ook aan
de beurt. En op haar geliefde, Martin van Anreh, vanavond nog.
Maar hij heeft pech gehad. Ze hebben hem daar wat op z'n kop
gegooid, waarvan zelfs hij geschrokken is ! En dat wil wat zeggen,
Magda, dat wil wat zeggen ! O, stellig zal hij die mooie blondine te
grazen nemen, als hij haar weet op te sporen. Daarna zal hij beiden
doden, de vrouw en de man Martin. Hij is zo werkzaam als de dui-
vel die Kubizek. Hij schijnt zelfs zonder slaap te kunnen leven,
deze don-Juanistische, perverse persoon ! Zo, Kubizek ! vervolgde
hij op een heel andere toon, dit kan ik je zeggen: als je haar zou
opsluiten, zal dit het begin van het einde voor jou zijn ! Je krijgt
ze allemaal op jouw dak. Ah ! Het wordt werkelijk tijd dat hij
doodgaat. Hij laat zijn schaduw vallen over allen die hem kennen.
Ik had de jongeman, Martin, beloofd iets voor hem te doen. Maar
ik ben moe, ik kan niet meer." Hij scheen de aanwezigheid van de
vrouw met het mooie, maar verdrietige gezicht te zijn vergeten.
Hij ontlaadde zijn zakken: conservenblikken, boter, een stuk spek,
lucifers.

Zij vroeg zacht: „Heb je de melk voor Raquel ?"
Hij wees op de tafel naar een busje melkpoeder.
„Het zal nodig zijn dat wij morgen vertrekken met het kind. Hier
is het geld. Zouden ze vannacht ergens zoeken, hetzij bij Reina, bij
de ingenieur, of bij Hoogstraten, dan jij en het kind daarheen.

Dit is altijd onze taktiek beweest: alles onderzocht en onderstebo-
vengehaald ? Mooi, dan gaan we daar onderduiken ! Die jongen,
Martin, hij begrijpt er niets van, maar dat duurt niet lang meer !
Zij begrijpen wel dat er een verrader moet zijn !"
„Als Hoogstraten vraagt of ik geld nodig heb . . . wat dan ?"
„Zeg je nee ! Maar niet zeggen hoe ik er aan kom. Dat het o.a. van
Kubizek is. Dat zou hij namelijk nooit toestaan. Ze zijn ontzettend
serieus in die dingen, Magda ! Als ik ga met Raquel, verwijder
dan zorgvuldig de sporen van het kind, begrepen ?"
Ze knikte instemmend. Na een poosje, terwijl hij bezig was een
boterham te beleggen met sardines, vroeg zij: „Zouden wij die
blondine moeten waarschuwen, André ?"
Hij at met smaak z'n boterham en schudde zijn hoofd. Zij zei dat
ze zo naar had gedroomd. Hij keek haar vragend aan.
Zij herhaalde: „Ik heb toen immers ook over haar gedroomd. De
andere dag zag ik haar. Bij Kubizek in „Der Manager". Nu heb ik
gedroomd dat zij gevangen genomen werd. Door Kubizek."
De man at rustig verder, likte zijn vingers af en zei geamuseerd:
„Zo-zo. Kijk eens aan ! Vielen er doden ?"
Zij sloeg de handen voor haar ogen en schudde haar hoofd in af-
weer.
Hij rolde zich, met één hand over z'n knie wrijvend, een sigaret
Tenslotte vroeg hij: „Was Kubizek bij de doden ?"
Zij knikte.
Hij lachte luid en rookte. „Wat zal hij geschrokken zijn, toen hij
merkte dat hij doodging ! Hou me vooral verder op de hoogte !"
besloot hij het gesprek. Hij mikte zijn sigaret met 'n enkele bewe-
ging, met het knippen van z'n vingers in de kolenkit. Hij stond op
en kuste haar. Haar gezicht verhelderde.
„Ik hecht geen geloof aan zulke dingen, lieve Magda" zei hij. Toen
vervolgde hij: „Maar als Kubizek bij de doden is, wil ik mijn stand-
punt misschien wel corrigeren."

(wordt vervolgd)


