
Donderdag 15 februari 1968
29e jaargang no. 47

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Kerkdiensten-

ZONDAG 18 FEBRUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. J. van Zorge

10.00 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop

Medlerschool
10.00 uur de heer M. C. W. Smit

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (5752) 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 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DD3NSTREGELING 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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Monique Elisabeth, dochter van B. H. Visser
en G. Stegeman; Hans zoon van B. Golstein en H. E.
van Slooten; Hendrikus Frank Bernardus, zoon van D.
J. Rouwenhorst en W. M. Mullink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Gerrit Robbertsen, 89 jaar, weduwnaar van
H. J. Hendriksen.

SPORT. EN SPELAVOND JONG GELRE

De dames en heren van de plaatselijke afdeling van Jong
Gelre hielden in café-rest. „'t Wapen van Vorden" een
druk bezochte sportavond.
De voorzitter van de heren, de heer R. Mennink, toonde
zich in zijn openingswoord over de goede opkomst zeer
verheugd.
De wedstrijden die op Jiet programma stonden waren
o.a. schieten, tafeltennissen, dammen, speerwerpen en
sjoelen. Voor de winnaars waren een paar aardige prijs-
jes beschikbaar gesteld, die na afloop door mejuffrouw
T. Pardijs, presidente van de dames, werden uitgereikt.
Bij de dames werden de prijzen als volgt verdeeld:
Tafeltennis: 1. mevrouw Koning-Pardijs; dammen: 1.
mejuffrouw D. Bogchelman; schieten: 1. mejuffrouw J.
Kornegoor; speerwerpen: 1. mejuffrouw N. Norde; sjoe-
len: 1. mejuffrouw E. Rooyakkers.
Bij de heren waren de verschillende uitslagen als volgt:
Tafeltennis: 1. H. Broekgaarden; dammen: 1. B. Ros-
sel; schieten: 1. G. Smeenk; speerwerpen: 1. J. Harm-
sen; sjoelen: 1. H. Bosman.

Telefunken - Nordmende

radio en teleuisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

WEHME - NIEUWS
Donderdagavond 8 februari bracht de Vorderse toneel-
vereniging Lekton het blijspel „Amor, Vlinders en Haai-
en" van Lode van Mare in de Wehme op de planken.
Het is een amusant stuk, waarin na vele verwikkelingen
alles tenslotte op z'n pootjes terecht komt.
Het stuk werd door de medewerkenden vlot gespeeld,
zodat ieder die de voorstelling bijwoonde, ook deze ,,Vor-
dense" avond zeer heeft genoten.
„Als je lacht, dan ben je rijk en gelukkig tegelijk." Dat
geldt zeer zeker ook voor de oudere generatie. Merci,
Lekton.

GROTE VERLOTING
BEJAARDENCENTRUM 'DE WEHME'
Onder het motto 'Jong voor Oud' zal het aktiekomite
dezer dagen starten met de verkoop van loten voor het
bejaardencentrum. Deze loten zullen u voor verkoop
worden aangeboden door de schooljeugd, tegen de prijs
van ƒ l,- per stuk. Met een lot hebt u maar liefst drie
kansen,, hetgeen het kopen van loten voor u alleen maar
aantrekkelijker maakt. Onder de prijzen bevinden zich
o.a. een bromfiets, een radio, wollen dekens enz. Prijzen
die niet voor de poes zijn. Verdere gegevens vindt u in
dit blad van 'contact' waar wij u graag naar verwijzen.
Lees daarom de advertentie en stel, door het kopen van
loten de schooljeugd en 'de oudjes' niet teleur!

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

15 februari Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

16 februari Uitvoering CJV toneelstuk „Route
Kopenhagen"

17 februari Idem aan 16 februari
20 februari Ledenvergadering Jong Gelre (he-

ren) in café Bloemendaal
20 februari Ledenvergadering Jong Gelre (da-

mes) in café-rest. „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit)
Herv. Vrouwengroep Dorp
Nutsavond
Herv. Vrou^fcigroep Wildenborch
Uitvoering ^(rdens Jeugdkoor in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
Carnaval „De Deurdreajers" in
zaal Schoenaker, Kranenburg
bal voor gehuwden

Carnaval zq^fcchoenaker
Carnaval zs&n Schoenaker
Carnaval zaal Schoenaker
Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw
Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in café-rest. ,,'t Wapen van
Vorden"
Propaganda feestavond Jong Gelre
Warnsveld
Idem aan l maart
Uitvoering gymnastiever. Sparta
in het Nutsgebouw. 's Middags
jeugduitvoering
Muziekuitvoering Concordia
Bazar bejaardencentr. ,De Wehme'
Idem aan 7 maart

Idem aan 7 en 8 maart
Ringdag Jong Gelre in Almen
Ringvoorjaarsvergadering Jong
Gelre in Almen
Beatbal in zaal Schoenaker

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.

Ondanks dat wij de gelegenheid geven om gratis
iedere week de datums op te geven van de diverse
evenementen in Vorden, houdt men, ons inziens,
toch te weinig rekening wat voor datums er reeds
vaststaan voor een of andere uitvoering. Zo geeft
nu de muziekvereniging Ooncordia op dezelfde
dag een uitvoering 'als de gymnastiekvereniging
Sparta. Dit moet toch onderling overlegt kunnen
worden, de verenigingskas blijkt toch al vaak ge-
noeg aan tekorten te lijden.

22 februari
22 februari

22 februari
24 februari

24 februari

25 februari
26 februari
27 februari
29 februari

l maart

1 maart

2 maart
2 maart

OLIEBOLLENAKTIE VOETBALVERENIGING
VORDEN PRIMA GESLAAGD
Ten behoeve van het nieuw te bouwen kleedlokaal hield
de voetbalvereniging Vorden zaterdag een oliebollenaktie
die een eclatant sukses is gewordeni.
De aktie was goed gepland, een achttal personen die de
vereniging een warm hart toedragen, stelden pro deo
hun auto beschikbaar en met behulp van een 25-tal
junioren werd het dorp huis-aan-huis afgewerkt. Boven,
dien werden de buitenwijken bezocht.

In een speciaal daarvoor ingerichte tent nabij het Markt-
plein werden ondertussen aan de lopende band oliebol-
len gebakken. De verkoop ging zo vlot, dat men het
bakken, inpakken en het geld inzamelen bijna niet bij
kon benen. Met inspanning van alle krachten lukte dit
toch en gelukkig was het sukses er ook wel naar. Toen
nl. de balans werd opgemaakt, bleken er 8500 oliebollen
verkocht te zijn, zodat er weer een behoorlijke duit in
het laatje kwam.
Het bestuur van de voetbalvereniging is eenieder zeer
erkentelijk die zich voor deze aktie heeft ingezet.
Wat de volgende plannen van Vorden zijn is op dit mo-
ment nog niet bekend.

Fa Helmink nam een nieuwe
meubeltoonzaal in gebruik!

De fa Helmink heeft dit weekend haar nieuwe meubel-
toonzaal in gebruik genomen. Deze showroom, die achter
het huidige pand is gebouwd, heeft een oppervlakte van
100 vierkante nieter. De gehele voor- en zijgevel bestaat
uit glas, zodat men van buiten een goed overzicht krijgt
van de kollektie meubelen, die in de showroom zijn uit-
gestald. Voorts bezit de heer Helminik in de showroom

een wandstelling voor kamerbreed tapijt. De kliënt kan
een ruime keuze doen uit o.m. 20 bankstellen (modern,
klassiek en oud-hollands), 11 slaapkamerameublementen
en diverse eethoeken en bergmubelen. Boven de show-
room is een grote opslagplaats. Het geheel is centraal
verwarmd. Wij wensen de heer Helmink veel sukses!
Opnieuw een aanwinst voor de gemeente Vorden.

VOORLICHTINGSAVOND STREEKVERBETERING
In café Eskes werd op initiatief van Streekverbetering
Warnsveld en het Provinciale Veevoederbureau een voor.
lichtingsvergadering belegd.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer Go-
tink, in het bijzonder welkom de heren ir M. P. de Jong
uit Wageningen en ir D. Oostendorp uit Bennekom. Ver-
der wees spreker er op dat men op het gebied van de
melkerij de top heeft bereikt, doch we moeten aktief
blijven.
Vervolgens behandelde ir De Jong het onderwerp de
voeding van melkvee. Hij wees op de verhoging van de
melkproduktie, er zijn koeien van 3000 kg maar ook van
5000 kg melk. De produktie is sterk afhankelijk van de
voeding. In de zomer vormt veelal het grasland hierbij
de basis, in de winter is dit voor 70 a 80% het geval.
Een goede weilandexploitatie komt de melkproduktie
ten goede. Zo is er in 1967 veel ruwvoeder van goede
kwaliteit geoogst, maar dit neemt niet weg dat er nog
veel verschil is in hooi en kuilvoer. Spreker wees er op
dat ook het lichaam van de koe medewerkt aan de ver-
werking van het voer, hetwelke ook betrekking heeft op
de melkproduktie. Bij voeder van mindere kwaliteit is
het moeilijk de produktie op peil te houden. Bij voldoen-
de ruwvoer wil de boer ook graag veel ruwvoer geven.

Doch er is verschil van koeien, de één neemt veel meer
op dan de andere, hetwelk in de melkopbrengst wel 7 kg
kan verschillen. Bij minder ruwvoer moet men meer
krachtvoer geven. Het ruwvoer van goede kwaliteit is
van groot belang. Hierbij moet men evenwel de zetmeel-
waarde niet verwaarlozen. Als er produkten zijn met
een» laag eiwitgehalte moet men zorgen dat het in orde
komt. Ook bij de droogstaande koeien moet men zorgen
voor voldoende eiwitvoer. Op het einde van de dracht
verdient het aanbeveling te voeren naar de topproduktie
dan blijven ze beter op een goede produktie. Bij een eers-
te kalfsvaars moet men rekening houden met het
krachtvoer van de jeugd. Slepende melkziekte is vaak
een gebrek aan te weinig zetmeel. Ook bij de vrucht-
baarheid kan de voeding een grote rol spelen. Hierbij
is over- en ondervoeding een grote faktor evenzeer een
te eenzijdige voeding.

Hierna sprak ir Oostendorp over het onderwerp de op-
fok van kalveren. Door gebrek aam arbeidskrachten
komt vaak de kalveropfok in het gedrang. De opfok met
melk vereist veel werk. Tot plm. 8 weken en daarna
ruwvoer met krachtvoer kan ook goede resultaten op-
leveren. Ook wees spreker op de zogenaamde worm-
ziekte bij weidegang van de kalveren. Het verdient aan-
beveling de kalveren om te weiden bij 12 op l ha In 4
blokken. Na het beweiden van plm. 14 dagen is eerst
maaien, in verband met de larven in het gras, aan te
bevelen en daarna weer beweiden. Spreker wees er op
dat de wormziekte ook sterfte tengevolge kan hebben.
Nadat enige vragen beantwoord waren, bracht de voor-
zitter de beide heren dank voor hun duidelijke uiteen-
zetting.

VORDENS JEUGDKOOR
Zaterdag 24 februari hoop het Vordens Jeugdkoor o.l.v.
mejuffr. Broekgaarden uit Warnsveld een uitvoering te
geven in oafe-resaurant 't Wapen van Vorden. Na de
pauze zal onder leiding van de heer Schierboom uit
Zelhem het Tienerkoor van Vorden enige nummers ten
gehore brengen. Zie advertentie in dit blad.

Voorjaarsmode
NIEUWE KLEUREN

NIEUWE MODELLEN

ZIE ETALAGES

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspeciallst



Ibers
SUPIRMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Hachévlees soogmm 148
Saucijzen of
Fijne verse worst 500 gram 198
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram
Runderstaart 500 gram 148

Bij aankoop van f 5,- vlees

500 gram, geen f LSS maar
^^ ̂ ^
OO

Laat onze chef slager uw diepvries vullen !

Voorhouten kant en klaar, in i^rties v.a. f3,60 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f 4,60 per kg

T-,.. -iFijne vleeswaren: HAUSMACHER 150

MM K»
59 cent

89 cent

Uit onze groente afdeling
Mooie cox orange
Kleiaardappelen
Elke tweede zak
Citroenen vol sap
Geschrapte worteltjes 500 gram 29

Sinaasappelen zonder pit en heerlijk zoet, 12 stuks 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.

2 kilo 89

21l2kilo 59

voor 3 9

5 stuks 69

2 pakjes

Filter zak j es

Pak mee dit voordeel!
39
69
79

Lolly's 10 stuks voor
Witte peper grote bus
Cacao 2 pakjes
Uit onze diepvries:

Haantjes ± 600 gram 179
Haantjes ± 950 gram 279

Aardbeien per blikje 69

Bij 2 pak 'Drie Mollen' koffie
pracht kop en schotel gratis!

Thee 2 pakjes 98
Chinese pinda's 2 zakken 98
Appelmoes 2 jampotten 69
Uhocoladehagel een heel kilo 295
Augurken jampot 69
Deerlijke appelsap 2 flessen 109
Puddingsaus 2 flesjes 89
Augurken literpot 98
Jus d'orange een fles voor 98

Baconchips 4 zakjes van 120 voor 89
Wijn een prachtige sierkaraf 480
Druivensap rood of wit, per fles 129
Haring in tomaat groot blik 79
Chocolademelk een literfles 69

Biscuits 2 pak 98
Ananas flink blik 79
Bloemenzeep 3 stukjes 69
Badzeep 2 grote stukken 98
Wafeldoeken 2 stuks 69

Abrikozen, perziken of perensap fles 129
Bij f5,- aan boodschappen

6 gevulde koeken voor slechts 89

LITERBLIK DOPERWTEN cmiddeifum 79 et
Elk tweede blik voor



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

HANS
B. Golstein
H. E. Golstein-

van Slooten
Astrid en Rob

Vorden, 12 februari 1968
De Hanekamp l

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de be-
langstelling bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

J. Boerstoel
M. A. H. Boerstoel-

Nieuwenhuis
Vorden, februari 1968
Insulindelaan 7

Jonge vrouw zoekt werk v.
d. morgenuren. Mispelkamp-
dijk 40, Vorden

Te koop: Landbouwwagen,
z.g.a.n. Aannemersbedrijf P.
C. Dalebout aan de direktie-
wagen Hengeloseweg Vor-
den

Te koop: Stierkalf roodb.
B. Wunderink telefoon 6735
Kranenburg

Te koop aangeboden: 2 Shell
butagasketels; l houten le-
dikant plus Auping spiraal,
2-persoons; l babycommode
l haard (kolen); l cocos
vloerkleed. Sikkens Mispel-
kampdijk 32, Vorden

Te koop: Meisjesfiets 6-10 j.
prima staat. J. W. Heerslnk
E 23, Linde Vorden

Te koop: l z.g.a.n. zwarte
leren jas, maat 54.
G. H. Struik, Burg. Gallée-
straat l

Te koop: Een Batavus
jongensrijwiel, sportmodel
zo goed als nieuw, leeftijd
12 tot 14 jaar. H. J. Mooi-
weer E 5 Linde tel. 6647

Te koop: 2 dragende var-
kens bijna aan de telling en
vers gedorst roggestro.
T. Leunk, Wildenborch

H.H. VEEHOUDERS
KLATJW-
BESCHEKMERS EN
TEPEL-
BESCHERMERS
vliegen de deur uit

LUIMES ZADELMAKERIJ
Vorden - Telefoon 1421

[ G . W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C.P.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

i ixx
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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GEERT KUIT

WDLLY BUUNK

hebben het genoegen u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen in het huwelijk te treden op vrijdag
23 februari a.s. om 14.30 uur in het gemeente,
huis te Vorden.

Zutphen, Beukerstraat 46
Vorden, Van Heeckerenstraat 16
februari 1968

Toekomstig adres: Van Heeckerenstraat 16,
Vorden.

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

X
X
X
X
X
X
W
u

Heden werd door de Here uit ons midden wegge-
nomeni, in de ouderdom van ruim 89 jaar, onze
geliefde vader, grootvader en oom

GERRIT ROBEERTSEN
weduwnaar van H. J. Hendriksen

Diep betreurd door ons allen.

Doetinchem: L. F. Brunsveld-Robbertsen
G. H. Brunsveld

Vorden: H. F. G. Robbertsen
H. Robbertsen-Huurneman

Rotterdam: H. J. Terwel-Robbertsen
J. Terwel

Doetinchem: F. E. H. Brumsveld-Robbertsen
J. B. Brunsveld

Steenderen: H. F. W. Hendriksen

en kleinkinderen

Vorden, 11 februari 1968
B 55

De begrafenis zal plaats vinden op D.V. donderdag
15 februari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden om 13.00 uur.

Daar het niet mogelijk is ieder persoonlijk te
schrijven en diep getroffen door de vele blijken
van deelneming, hulp en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn zo dierbare
vrouw en onze lieve moeder, grootmoeder en
zuster

HESTREA JOHANNA PETRONELLA
D'AUMERIE-NUMANS

betuigen wij u allen langs deze weg onze
hartelijke dank.

Apeldoorn: J. F. M. G. d'Aumerie

Beetster- C. P. L. Heida-d'Aumerie

zwaag: J. Heida

Ottawa J. H. ter Haar-Romeny-d'Aumerie

Canada: W. U. ter Haar Romeny

Den Haag: R. d'Aumerie
W. d'Aumerie-Groot

Hilversum: E. H. Visser-Numans
J. Visser

en kleinkinderen

Apeldoorn, 14 februari 1968

Aan allen, die tijdens de ziekte en na het overlij-
den van onze zo ininiggeliefde vrouw en moeder

GRADA BERENDINA EENINK

ons hebben bijgestaan, willen wij, in het bijzonder
aan dr Lulofs, mej. H. Baring en de beide wijk-
verpleegsters, buren, familie en vrienden, waaron-
der de Herv. Vrouwengroep Linde, onze hartelijke
en oprechte dank zeggen.

G. J. SneUink
Henk en Riek

Vorden, februari 1968
Linde E 46 „Bekman"

Vordens Jeugdkoor
ZATERDAG 24 FEBRUARI

optreden van het Jeugdkoor met
medewerking van het Tienerkoor

's avonds 7 uur in caf é-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

IKijken is kopenj
14 - 21 februari 1968

TOEGANG VRIJ

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Plastic

bestekbakken
Nu voor l l,(JO

Mooie kwaliteit

natuurzemen
plm. 50 x 48 cm l 4,25

plm. 42 x 40 cm f 2,95

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

i
> Kaas
Q IETS BELEGEN, iets aparts!

^ 400 gram 195 i

> Leverpastei
£ ZWAM, 3 blik

4?f
89 l

> Capucijners
£ literblik 491

VERHUISD
VEE. EN VARKENSHANDEL

J. Reintjes
van Tussellerveenweg 2 Lochem naar

't Wiemelink 47, Vorden
Telefoonnummer vanaf zaterdag 17 februari a.s.
05752 - 1828

VLOEIBAAR ALLESREINIGER

> GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Achter deze zaak hebben wij onze
spiksplinternieuwe meubeltoonzaal geopend!
De hier getoonde meubelen, vloerbedekkingen enz.
zijn een lust voor het oog, welke u
beslist eens moet komen zien.

Ter gelegenheid van deze opening
ontvangt u gedurende de gehele maand februari

10 PROCENT KORTING
op al onze artikelen.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514 Wij staan garant voor

uitstekende service!



g.

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

een nieuwe bril
DE MODE IN HERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN

IEDEREEN KIEST IN FEITE ZIJN EIGEN STIJL. VOORAL DOOR TOEPASSING VAN

DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
#U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril Wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Elektrisch koken nu
binnen ieders bereik!
Aanbieding

Elektrisch fornuis
4-plaats, waarvan één snelkookplaat, royale
oven met thermostaat, opbergvak voor bak-
blikken e.d., alles in- en uitwendig geëmail-
leerd. Prijs zonder af dekplaat

f 375,-
Tijdelijk bij aankoop een

waardebon van f 50,-
Bijvoorbeeld als tegemoetkoming voor aan-
schaf pannen of voor andere artikelen te
besteden in onze zaak.

Elektrisch fornuis
4-plaats met 2 snelkookplaten, oven met
grill, thermostaat en braadslede. Ruime op-
berglade. Tijdschakelaar voor automatisch
uitschakelen van oven of snelkookplaat.

Kompleet met afdekplaat

f 568,-
Tijdelijk waardebon ƒ 60,— of grillspit
GRATIS

Elektrisch fornuis
als boven omschreven doch met ty'dschakel-
automaat. Kompleet

ff 698,-
Tydelyk waardebon ƒ 60,— of grillspit
GRATIS

Deze serie fornuizen kunnen we u dagelijks
in onze winkel laten zien.

Installatie (zo mogelijk gratis) wordt door
ons zelf verzorgd.
VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
EN FOLDER

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

Moedercursus Groene Kruis
Op woensdag 21 februari begint om
2.30 uur in het Groene Kruis wjjkge-
bouw een nieuwe cursus babyverzor-
ging (moedercursus).

Gegadigden worden verzocht zich vóór die datum
op te geven bij de wijkzusters 's middags tussen
l uur en half twee aan het wijkgebouw of per tele-
foon no. 1487.

adidast
met de banden 3

voetbalschoen J
der kampioenen <

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Pastunette
strets

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

3 kansen op een lot van de Wehme!

Nu ook autorijles
inWichmond!

Theorielessen: elke donderdagavond
om 20.00 uur by café Krijt.

9ERKENDE VW RIJS

J. Schuppers jr
Vorden - Telefoon 1373

Opgave ook mogelijk:

AUTO BOESVELD
Vorden - Telefoon 1329

of donderdagsavonds tijdens de
theorie

De Puch bromfiets
MODEL 1968 IS ER,

SIERLIJK EN STRAK VAN LIJN

GA KIJKEN BIJ

Bromfietsbedrijf Tragter

Grote verloting
Bejaardencentrum 'de Wehme'

Onder het motto „Jong voor Oud"
zal dezer dagen het aktiekomité u
loten aanbieden waar u liefst

3 nummers
op aan zult treffen, dus

3 kansen
l nummer geldt als lotnummer waarop u een
bromfiets, draagbare radio, wollen deken, levens-
middelenpakketten enz. kunt winnen.

Het 2e nummer geldt voor het Rad van Avontuur
waar u dan gratis aan deel kunt nemen.

Met het 3e nummer kunt u gratis uw naam op het
aanwezige bord zetten waar u dan weer kans hebt
op een mooie prijs.

$*i*l
.•V £f H

^"^"l
MV^ '',,
kMOTTtauaA tf

voor een decoratieve Delfts Blauwe
ARAL tegel. GRAJISjia J2_x tanken
(minimaal 20 L benzine per keer)

De actie loopt
nog tot 1 maart

V.

DEELNEMENDE ARAL STATIONS:

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

Nu 15 celstofluiers
voor slechts f 1,25

*

Rozemarijn

TROGISTERU

Alleen by uw drogist ! ! !

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

Gediplomeerd drogist

M HIT ©©(S <g> VOOR
UW OLIEH AARD

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

De Raiffeisenbank
is goed _
voor u w geld... .Cj
i voor uw huis. /^\.

Niet iedereen krijgt elke dag te maken met
hypotheken. Toch kan het voorkomen dat ook u

opeens een beslissing moet nemen op dit gebied.
Als u een huis koopt bijvoorbeeld.

Het Is goed om ook dan naar de Raiffeisenbank te gaan
De Raiffeisenbank doet immers èlle bankzaken en kan u ook op dit gebied

dienen met betrouwbare Informatie en een ter zake kundig advies.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923
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Krintenwegge

Toen de bewoners van de Wehme zondagmorgen de kof-
fiezaal binnentraden lachte hen daar eeni pracht van een
„krintenwegge", die daar geëtaleerd stond, tegen.
Neen, neen, er was geen sprake van een jonggeborene
in dit huis, neen, er was iets anders aain de hand. De
chef-kok van hotel Bakker had op een verloting van
Vordens Mannenkoor het prachtstuk van een krenten-

JAARVERGADERING STIERENVER. DELDEN
De stierenvereniginig Delden hield in het café ,,'t Zwaan>-
t j e" een druk bezochte ledenjaarvergadering.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer J.
Bggink, mede dat het afgelopen boekjaar ten opzichte
van de vereniging een* alleszins bevredigend jaar was
geweest.
Uit het verslag van de sekretaris bleek dat de vereni-
ging thans 36 leden telt.
De penningmeester, de heer G. Jansen, kon een klein
batig kassaldo meedelen.
Het drachtigheidspercentage van de koeien stemde tot
volle tevredenheid. Door de stier Rob waren 315 koeien
gedekt. Het dekigeld voor koeien van de leden bedroeg
ƒ 6,50 per aandeel en voor koeien van niet4eden ƒ 10,—.
In verband met de weidegang werd in principe besloten
in 1968 geen jongveekeuring te houden.

DIREKTEUR G. BANNINK SPRAK OP
ABTB-AVOND OVER INTEGRATIE
In zaal Schoenaker hield de plaatselijke ABTB-afdeling
in het kader van het winterprogramma eea goed be-
zochte bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer
A. H. J. Zents.
In zijn openingswoord sprak hij de wens uit dat het
nieuwe jaar voor de afdeling, de bedrijven en de gezin-
nen een alleszins voorspoedig jaar mocht worden. Hij
gaf hierna het woord aan de heer G. Bannink, direkteur
van de CLV „Ons Belang" te Linde, die een inleiding
hield over het aktuele onderwerp de integratie.
De integratie, aldus spreker, bestaat al van voor de oor-
log, maar is de laatste tijd vooral aktueel geworden.
In de pluimveesektor is deze praktisch volledig tot stand
gekomen. We zien hier een goede samenwerking tussen
fokker, vermeerderaar, kuikenmester en afnemer. In de
varkenshouderij maakt de integratie goede voortgang,
hetgeen kwaliteitsverbetering met zich mee brengt.
Vooral in Gelderland en Overijssel wordt door samen-
werkingsregelingen tussen fokkers en mesters 'n krach-
tige stimulans aan de verbetering gegeven. In onze ge-
westen werken reeds vele duizenden fokkers en mesters
op basis van vrijwillige afspraken in ringverband samen.
In verschillende plaatsen, ook in Vorden e.o., is deze
samenwerking tussen fokkers en mesters inmiddels uit-
gegroeid tot een meer volledige integratie, in het kader
waarvan de biggen voor een voorschotprijs worden inge-
bracht op kostprijsbasis en de varkens volgens deze
normen worden afgeleverd.
Spreker behandelde ook de samenwerkingsregelingen
tussen fokkers en mesters t.a.v. de biggen en fokvar-
kens; de biggen worden nu rechtstreeks van de fokker
naar de mester verplaatst. De gegevens omtrent de her-
komst, het door de fokker verstrekte voer en de wijze
waarop de biggen zijn gevoerd, worden aan de mester
doorgegeven. Bovendien wordt van deze biggen de

brood gewonnen en kwam op het lumineuze idee het
brood aan de Wehme te schenken-. Hetgeen dan zondag-
morgen is geschiedt. Het koffie-uurtje werd er danig
door opgevrolijkt en iedereen zat te likkebaarden.

Hiermede wil maar gezegd zijn, dat de bewoners van de
Wehme de vriendelijke geste zeer apprecieerden.

slachtkwaliteit en zo mogelijk het voederverbruik nage-
gaan. De verzamelde gegevens worden dan aan de fok-
ker doorgegeven die hiermee een selektie op zijn uit-
gangsmateriaal kan toepassen. In de samenwerkings-
ringen worden de biggen ook naar kwaliteit uitbetaald,
verder wordt bevorderd dat de biggen zoveel mogelijk
gespeend worden verplaatst.
Spreker verduidelijkte zijn inleiding met verschillende
tekeningen e.a.
Nadat er nog een levendige diskussie ontstond over de
integratie, dankte de voorzitter de heer Bannink voor
zijn duidelijke en leerzame avond.

KLEUTERS SPAARDEN VOOR DE MISSIE
De kleuters van de Maria Goretti kleuterschool op de
Kranenburg hebben hun spaaraktie voor de Memisa af-
gesloten met een mooi bedrag van ƒ 47,—. een prachtig
resultaat.

KONTAKTAVOND VORDENS MANNENKOOR
WERD EEN SUKSES
De 17e kontaktavond van het Vordens Mannenkoor,
welke zaterdagavond in za^jBakker werd gehouden,
is een sukses geworden.
Na een kort inleidend woord ooor de voorzitter, de heer
A. Bielderman, welke inzonderheid welkom heette de
burgemeester, de beschermheer van het koor de heer.
H. L. Emsbroek, alsmede de gemeentesekretaris, de heer
Plas met hun dames, riep op verzoek van de voorzitter
burgemeester Van Arkel de jfenwezige koren t.w. het
Doetinchems Mannenkoor, h6^B.K. Kerkkoor Cantemus
Domino te Vorden, het Vordero Dameskoor en de LJs-
selzangers uit Zutphen alsmede het Vordens Mannenkoor
een hartelijk welkom toe in Vorden.
De kontaktavond van het Vordens Mannenkoor is, aldus
de burgemeester, een tot voor enkele jaren een jaarlijks
terugkerend evenement, dat zich steeds in een grote be-
langstelling van de zangliefhebbers mocht verheugen.
Door het overlijden, begin 1966, van dirigent D. Wolters,
van het Vordens Mannenkoor, die jarenlang de spil was
waar alles om draaide en die tijd noch moeite spaarde
om dit koor zo hoog mogelijk op de muzikale ladder ge-
plaatst te krijgen, kon er in de jaren 1966 en 1967 helaas
geen kontaktavond worden gehouden. Spreker wilde
gaarne vanaf deze plaats nog eens zijn grote erkentelijk-
heid en diepe bewondering uiten voor al hetgeen de heer
Wolters tal van jaren in het belang van de volkszang,
zowel voor het Vordens Mannenkoor als voor het Vor-
dens Dameskoor heeft gedaan. De burgemeester juichte
het toe dat vanavond onder leiding van zijn nieuwe diri-
gent, de heer Wissink, Vordens Mannenkoor de traditie
heeft hersteld door opnieuw een kontaktavond te hou-
den.
Een speciaal woord richtte de burgemeester tot het
Vordens Dameskoor, een novum, aldus spreker, want op
een avond als deze waren tot nu toe uitsluitend mannen-

stemmen te beluisteren, met de woorden: „Dames ik
vind het moedig van u, het tegen de mannen te durven
opnemen. Stel ons niet teleur, want onze verwachtingen
omtrent uw prestaties zijn hoog gespannen."
Wegens het 35-jarig bestaan van het Eibergens Mannen».
koor kon dit koor helaas niet aanwezig zijn. Namens
alle aanwezigen in de zaal wenste de burgemeester dit
koor van harte geluk met dit jubileum. Tenslotte wenste
spreker allen een genotvolle avond toe.
Zoals wij van genoemde koren gewend zijn, bleek ook
deze avond weer op hoog peil te staan. Ieder koor zong
een drie- of viertal nummers welke allen met luid ap-
plaus werden beloond. De samenzang van alle mannen-
koren, als sluiting van het zanggedeelte, oogstte evenals
vorige jaren,, veel waardering.
De beschermheer van het Vordens Mannenkoor, de heer
Emsbroek, dankte tenslotte alle koren voor hun mede-
werking en spoorde de Vordense mannen aan lid van het
koor te worden.
Met een gezellig dansje werd deze kontaktavond be-
sloten.

GROOT SUKSES VOOR VORDEN

Op de hondententoonstelling, welke zondag jl. in Win-
terswijk werd gehouden door de Winterswijkse Kynolo-
gen Club, is als beste hond van de tentoonstelling ge-
kozen de Vordense Briard, (Franse herdershond) Ores-
to de la joie d'Elise, eigenaar de heer P. van Eijkeren,
Kranenburg.
Als beste uit de tentoongestelde Briards, welke allen uit
Vorden kwamen, moest Oresto kampen tegen de beste
Duitse herder, Belgische herder, Dobberman, Pincher,
Rotweiler, e.d., ook hier werd hij als beste verkozen.
Bij de kamp tegen alle rassen bewees Oresto wederom
zijn superioriteit.
De spanning steeg ten top toen uiteindelijk een keus
gemaakt moest worden tussen de beste teef én de beste
reu van alle ingezonden honden. Oresto echter ging ook
ditmaal weer blij gemoed en kwispelend het strijdperk
in en verzuchtte: „Ik kwam, ik zag, en ... overwon!"
(Ingezonden door de Vordense Hondenclub.)

JAARVERGADERING PKV VORDEN
In café-restaurant „'t Wapen van Vorden" kwam de
pluimvee- en konijnenverenaging PKV Vorden dinsdag-
avond in vergadering bjjeen.
De heer G. W. Tragter, waarnemend voorzitter, wenste
in zijn openingswoord de leden alsnog een gelukkig 1968
en sprak de hoop uit dat 1968 een goed fokseizoen mocht
worden.
De sekretaris vermeldde in zijn jaarverslag dat er drie
vergaderingen waren gehouden en dat het ledental thans
22 bedroeg.
Uitvoerig werd gesproken over verhoging van de kon-
tributie. Besloten werd dit punt op de eerstvolgende
vergadering aan de orde te stellen^ zodat bij aanneming
de verhoging op l januari 1969 zal kunnen ingaan.
De aftredende bestuursleden, de heren Barink, Doornink
en Goldenbelt, werden herkozen.
Na inning van de kontributie over 1968 werd met de
leden die prijzen hadden gewonnen op de tentoonstelling
te Groenlo afgerekend. De meeste van de geldelijke prij-
zen werden vrijwillig in de verenigingskas gestort.
Namens de heer Horstman dankte de heer Tragter voor
het ontvangen bloemstuk ter gelegenheid van zijn 25-
jarig huwelijksfeest, van de vereniging ontvangen.

VEEL BELANGSTELLING VOOR OPERETTE
OPENBARE LAGERE SCHOOL DORP

De o. 1. school dorp, waarva^de kinderen van de 6e klas
elk jaar een operette opv^Bn, heeft dit jaar haar oog
laten vallen op het sprook^sspel „Er loopt door 't ge-
hucht", een toneelspel dat 11 jaar geleden reeds met
veel sukses door de jongelui opgevoerd werd.
Donderdagavond, tijdens de eerste voorstelling, kon het
hoofd van de school, de heer Brinkman, een groot aan-
tal belangstellenden welkom heten. O.a. was burgemees-
ter A. E. van Arkel met ̂ ^ echtgenote aanwezig.
De kinderen hebben het p^Jrek niet teleurgesteld want
het toneelspel kwam goed uit de verf. Het toneel was
leuk aangekleed.
In een apart huisje (voor het toneel) vertelt Petemoei
een verhaal aan een klein meisje, hetgeen dan op het to-
neel te zien is. Petemoei zelf spreekt dan de verbindende
tekst uit. In het eerste bedrijf maakten de aanwezigen
kennis met twee prinsessen Astra en Atra waarom de
hele geschiedenis draait. Astra, hetwelk Ster betekent,
is een zonnetje voor haar omgeving. Atra, hetwelk
symbolisch Duisternis beduidt, is in alles haar tegen-
beeld.
In het tweede bedrijf werd Astra door haar zuster uit
de weg geruimd, mede door toedoen van de toverkol An-
neke-tanneke. Astra wordt omgetoverd in een boeren-
meisje. Zus Atra wordt voor haar daad gestraft en ver-
groeit tot een kromme boom.
Nadat in het derde bedrijf de metamorphose boeren-
meisje-Astra had plaatsgevonden, kwamen in het vierde
bedrijf alle draden samen.
Alle jongens en meisjes hadden de hun toebedeelde rol-
len goed ingestudeerd en deden het bijzonder leuk. Een
woord van lof aan het onderwijzend personeel is hier
dan ook beslist op zijn plaats. Meester Brinkman zorg-
de aan de piano voor de muzikale begeleiding.

Aan het slot van de avond bedankte de heer Tiessink,
als lid van de ouderkommissie, alle kinderen voor hun
mooie spel en het onderwijzend personeel voor alle
moeite die zij zich hiervoor hebben moeten getroosten.
Rest nog te vermelden dat de kostuums en de decors
weer als vanouds keurig waren verzorgd.
In de pauze werd een verloting gehouden waarvoor ver-
schillende prijzen beschikbaar waren gesteld.
Voor de tweede uitvoering was de belangstelling nog
groter dan voor de eerste avond. Vermeld dient te wor-
den dat ditmaal veel jeugdigen aanwezig waren die zich
uitermate rustig hebben gedragen,, wat bij andere uit-
voeringen vaak niet het geval was. Dus een pluim, voor
de jeugdige bezoekers.

NVV AFDELING VORDEN BEZORGDE
KINDEREN EEN LEUKE MIDDAG
Uitgaande van de plaatselijke afdeling van het NVV
werd er in zaal „'t Wapen van Vorden" zaterdagmiddag
een gezellige bijeenkomst belegd voor de kinderen van
de leden.
Medewerking aan deze kindermiddag verleende het ge-
zelschap George Beekio uit Apeldoorn. Een muzikale
clown zorgde er voor dat de stemming er bij de kinde-
ren al gauw in zat. Het liedje Mien waar is mijn feest-
neus, bleek bij de jeugd ook al „in" te zijn. De sprekende
pop Sjakie onderhield zich op amusante wijze met de
kinderen, terwijl de poppenkast zowel voor als na de
pauze in de smaak viel.
Voldaan en met nog een presentje op de koop toe, gingen
de kinderen na afloop huiswaarts.

TWEE ECHTPAREN 55 JAAR GETROUWD
Woensdag 14 februari herdacht het echtpaar H. J.
Arendsen en G. Arendsen-Breuker de dag waarop het
voor 55 jaar in de echt werd verbonden.
De diamanten bruidegom (78) en de bruid (80) maken
het nog goed. De bruidegom die in zijn volle leven steeds
hot vak van rietdekker heeft uitgeoefend, verricht thans
nog enkele dagen per week bosarbeiderswerkzaamheden.
Het echtpaar bezit 6 kinderen, 29 kleinkinderen en 6 ach-
terkleinkinderen.
Het diamanten echtpaar D. J. Luijmes (81) en B. Luij-
mes-Teunissen (84) waarvan de bruidegom reeds vele
jaren van zijn pensioen geniet als beambte bij de NS en
nog steeds het wachthuisje van de NS op de Kranenburg
bewoond, wenst deze dag in alle stilte door te brengen
in eigen familiekring.
Wij wensen beide echtparen nog een rustige levensavond
toe.

DE MAMMOETWET
Dinsdagavond was er een ouderavond in de bijzondere
school op Het Hoge. De ouders van de leerlingen, van de
zesde klas waren bijeen om te luisteren naar een uiteen-
zetting van het hoofd van de school, de heer A. J. Zee-
valkink, over de wet op het voortgezet onderwijs. Deze
ouders zijn er direkt bij betrokken als hun kinderen van
de lagere school gaan, want per l augustus 1968 wordt
de mammoetwet ingevoerd.
Er werden nogal wat vragen gesteld en de ouders waren
dankbaar dat zij op deze prettige wijze op de hoogte
werden gebracht van hetgeen er gaat veranderen en
wordt verbeterd.
Na afloop van de vergadering werd de verbouwing be-
zichtigd. Alhoewel alles nog niet geheel voltooid is, wa-
ren allen het er over eens, dat een en ander een belang-
rijke verbetering betekent. Het verschü met wat het ge-
weest is, is ook groot. Beneden is een prachtig, fleurig
lokaal gemaakt en boven is een schitterende ruimte ge-
creëerd, die voor verschillende doeleinden gebruikt zal
worden.

VOETBALUITSLAGEN

Terborg I—Vorden I 3—3; Vorden III—AZC V 5—3;
Vorden IV—Zutphania IV 2—1.
Ratti I (zaterdag)—SKVW IV 1—2; Ratti I (zondag)—
Markelo III 5—2; Be Quick V—Ratti II l—3; Steen-
deren III—Ratti in 4—1.

VOETBALPROGRAMMA

Zaterdagvoetbal Zelos III—Ratti I; Ratti BI—Socii BI.
Zondagvoetbal Ratti I vrij; Voorst III—Ratti II; Ratti
III—Keyenburgse Boys IV.
Vorden I—Aalten I; Eibergse Boys III—Vorden II; Vor-
den III—Warnsveldse Boys III; Be Quick V—Vorden V;
Wilhelmina SSS A I—Vorden AI; Zutphen, A 2—Vorden
A 2; Vorden B l—Zutphen B l; Vorden B 2—Steenderen
BI.

Doordat er nog enkele rouwadvertenties by kwamen,
moesten de sportverslagen van voetbal, dammen etc.
deze week blyven liggen. Red.

NUTSBIBLIOTHEEK
Door omstandigheden zijn de openingstijden van de nuts-
bibliotheek voor vrijdag 16 februari gewijzigd. Zie adv.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 13

KORT BEGRIP
Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionnage, „Abwehr" genaamd,
is op jacht naar het dochtertje van een joodse chemicus, die de duitsers willen
dwingen tot medewerking ten behoeve van de duitse oorlogsvoering en wel door
zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken. Toen Martin bij het huis van de
verzetsman, Adri van Ulzen, foto's maakte van een zwartgelokt meisje, ontmoette
hij Lia van Beinum. Hij en Lia worden verliefd op elkaar. Als Van Ulzen merkt
dat Martin een duitser is die voor Hitler werkt, terwijl hijzelf, evenals Lia, deel-
neemt aan het verzet, is het conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin,
in opdracht van zijn chef, Dr Gloede, er achter komen waar zich het joodse
meisje bevindt. Bij Van Ulzen is Martin, als gevolg van zijn ontmoeting met Lia,
het spoor bijster geworden. In het huis van Ir Van Mastrigt was het kind wel,
maar is met zijn onbekende helper ontkomen. Daarna hebben we kennis geno-
men van Lia's verhaal aan haar vriendin Reina. Toen Martin vroeg, welk kind
ze tijdens hun eerste ontmoeting bij zich had, zei Lia: Patricia van Ulzen. Dat
was niet waar: Martin heeft nagegaan en vastgesteld dat Van Ulzen geen kinde-
ren bezit. Gevolg: hun eerste ruzie. Intussen is voor het eerst de figuur lan
Kubizek, Hauptsturmführer SS, genoemd. Martin kende Kubizek al van tijdens
de oorlog in Normandië. Bij een bombardement op diens auto is Kubizek blijk-
baar niet omgekomen. In het nu volgende deel houdt Martin, samen met Fraulein
Ingrid, huiszoeking bij Van Ulzen. Hij vindt een bloemengroet met een kaart van
Kubizek, aan Lia. Vervolgens raakt hij in gevecht met een SS'er van Kubizek
en wordt tenslotte door Gloede aan de tand gevoeld aangezien het geduld van
de chef ten einde is. Hij wil dat Lia wordt gevangengenomen. Met chemische
middelen moet Lia worden gedwongen antwoord te geven op de vraag waar zich
het kind bevindt. Zo staat Martin voor een verschrikkelijke keuze: Lia gevangen-
nemen betekent haar verliezen. Lia behouden betekent overlopen naar de illega-
liteit en dus verraad aan duitsland.

Terwijl Enny naar een kruik zocht, kwam Adri terug. „En?" vroeg
Lia, „wat zei meneer Snijders ervan?"
Er was een twinkeling van humor in z'n ogen toen hij antwoordde:
„Meneer Snijders heeft geen inspiratie. Hij heeft geen sigaren meer,
zelfs geen Belgische tabak," hij zegt: „Dacht je dat ik het alléén

weet?"
„Hij verwees me naar Sokrates." Hij zei: „Laat het maar aan de
intuitie van deze dames over. Alles wat ik weet is, dat ik niets
weet."

De nacht (nadat ze met Reina bij Van Ulzen was) bracht Lia door
in haar kamer aan de Groothertoginnelaan. Ze lag in haar bed en
luisterde naar de geluiden van de storm, die groot en luidruchtig
woedde aan haar raam. De wind was het laatste uur tot stormkracht
aangewakkerd, — hij was telkens overal en telkens even nergens, -
in vlagen en vallen meldend de mare van een wild en dreigend duis-
ter. In de betrekkelijke stiltes klepperde ergens een raam: het was
of iemand de ijzeren klopper liet vallen op de voordeur. Op een
zeker ogenblik dacht Lia werkelijk dat het de Gestapo was: de
nachtelijke klop op de deur is steeds de macabere groet geweest
van het terreurregime, dat het daglicht schuwt en, van de nood
een ondeugd makend, zich van het kleed der duisternis bedient om
de vrees voor zijn komst volledig en verlammend te doen zijn.

* * *
Als kind had Lia geslapen onder het lage dak van 'n arbeidershuisje,
vlak bij het geweld van de storm, maar toch er buiten, het tieren
en dreigen van de storm in de oren, maar toch 'in vrede slapend',
als in Gods veilige hand. Maar nu, nu ze groot en volwassen ge-
worden was, nu was de vrede ver. En toen ze een ogenblik wég-
dommelde, kreeg de nacht voor haar een gezicht. Het was het ge-
laat, dat ze één keer had gezien, het blanke gezicht met de heldere
blauwe ogen in contrast met het ravenzwarte haar en de mooie maar
wrede mond, die haar, Lia, een schunnigheid had nageroepen.
Klaar wakker geworden dacht ze erover na. Het was waarschijnlijk
de vrouw, die, samen met Martin, van Ulzen's huis had doorzocht,
zoals de buren meenden te hebben gezien. De vrouw die hij, 'deze
Ingrid had genoemd toen ze op hem wachtte bij de Kommandatura.
Deze vrouw had nog geen kwartier geleden, voor Lia's huis gestaan,
net nadat ze met Reina door de tuinen het huis van achteren was
binnengekomen. Lia had de vrouw zien staan, in een maanverlicht
moment onder zware, gejaagde wolken, onheilspellend! Wat zocht

die vrouw, 'deze Ingrid' hier? Wat anders dan vast te stellen of zij,
Lia, thuis was — of thuiskwam! Reina had er hartelijk om gelachen:
'Hen je mal schatje'. Dacht je dat ze voor jou kwam? Die griet
wacht zeker vast en op één of andere hoge mof, zal je zien schatje."
Kn, alsof het zo gelijktijdig moest gebeuren, was er een kleine auto
opgedoken, langzaam vaart minderend, stoppend, vlak vóór hun
huis. Met een schok had Lia zich de vraag gesteld én meteen die
vraag onderdrukt: 'Heer, geef dat het Martin niet is'. En Goddank!
't Was een kleine kale man geweest, een kleine man, met een groot
kaal hoofd.

Ja, Reina had gelijk gekregen. 'Deze Ingrid' was bij de kleine, kale
man in de auto gestapt en weggereden — zelf achter het s tuur . . .
Kon ze Martin nu maar eens bereiken en hem vertellen wat Adri
die avond had gezegd. Al was het maar één zin, deze: 'Adri kan
het regelen Martin, dat je met mij onderduikt, maar dan moet hij
je zelf spreken, hij of Ir van Mastrigt'. Maar ze had Martin in tien
dagen niet gezien: O, Heer, ik wil in uw bestel geloven, ik smeek u,
dat ik hem gauw mag weerzien, — dat hij, — dat hij ... aan onze
kant komt, ik beloof niet lichtzinnig, maar dan zal ik om te be-
ginnen in de kerk trouwen!"
'Was er iets veranderd in het weer, was de storm ineens tot stilte
gevallen? Lia lichtte haar hoofd op van het kussen: weer klepte
de deur, of was het een raam? Of kwam het heel doodgewoon door
de honger, die de laatste maand, vooral de laatste tien dagen sinds
Martin was weggebleven altijd knaagde? ,Heer, wat is de oorlog iets
verfoelijks, iets onzegbaar wreeds, met zulke tegenstanders als van
nazi-duitsland, die „de voorzienigheid" aanroepen en tegelijk niets
en niemand, geen God noch mens, noch kind, ontzien! Zij zijn niets
beter dan de ontwerpers van de Galupkampen in Rusland, ze zijn
slechter want dezen roepen bij hun slavenjacht de Voorzienigheid
niet aan. Heer, geef een einde aan onze beproevingen. Ik bid u om
geloof in Uw Almachtige, Alomtegenwoordige kracht.

(wordt vervolgd)



AUTO'S BOTSTEN
Donderdagmiddag tegen 12 uur gebeurde er op de
kruising nabij de Schuttestraat een ernstig ongeluk, door-
dat twee auto's in volle vaart op elkaar inreden. Vanaf
Linde (Bonenkamp) reed de houthandelaar R. uit het
Medler met zijn volkswagen in de riching der viersprong
(weg Ruurlo-Hengelo). Van links naderde met grote
snelheid een vrachtauto. Op de kruising kwamen beide
auto's met elkaar in botsing, omdat de vrachtwagen-
bestuurder geen voorrang verleende. De vrachtauto week
uit naar links eni kwam op de kop in een sloot terecht.
Ook de Volkswagen maakte dezelfde manoeuvre en kan-
telde ook links in de sloot.
Dokter De Vries verleende de eerste hulp. Van de inzit-
tenden van de vrachtwagen kreeg de vader een attaque.
De beide inzittenden van de Volkswagen werden naar
Zutphen vervoerd, beide met vrij ernstige verwondingen.
De auto's waren total loss.

De vereniging ter bevordering van het land- en tuinbouw
alsmede het huishoudonderwijs op christelijke grondslag
hield in het grote lokaal van de Bijz. Lagere Landbouw-
school een goed bezochte jaarvergadering.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, opende deze avond
met het lezen van psalm 77 en gebed. Spreker wees in
zijn kort inleidend woord op het grote nut en belang van
dit onderwijs.
De sekretaris, de heer A. J. Mennink, deelde in zijn jaar-
verslag mede, dat het leerlingtal nog steeds toeneemt.
Ook trekt deze school nog veel leerlingen uit omliggen-
de gemeenten. Het leerlinigental van de Bijz. Lagere
Landbouwschool bedraagt thans 69 en dat van de Chr.
Huishoudschool 234.
Medegedeeld werd dat de klaslokaalruimte van de huis-
houdschool na de verbouwing al weer te klein is, zodat
een andere lokaliteit van de school als leslokaal dienst
moet doen.
De uitbreiding van de Bijz. Lagere Landbouwschool met
een natuurkunde en scheikunde prakticum lokaal en, een
melkkamer neemt vaster vorm aan. De hoop werd uit-
gesproken dat binnen niet te lange tijd deze lokalen in
gebruik mogen worden genomen en de leerlingen hier-
door een ruimere basisopleiding verkrijgen t.w. in de
land- en tuinbouw, industrie en aanverwante beroepen.
Verder worden aan beide scholen tal van goed bezette
cursussen gegeven.
De heer E. Knoef, penningmeester, mocht «en batig
kassaldo bekend maken. Tot leden van de kaskommissie
werden benoemd de heren J. Koning en H. Pelgrum.
Het aftredende bestuurslid, de heer G. W. Winkel, werd
herkozen.
Enige uit de vergadering gestelde vragen werden door
de heer G. J. Bannink, direkteur van de school, op be-
vredigende wijze beantwoord, waarna hij voorging in
dankgebed.

Heden overleed, zacht en kalm onze lieve man,
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

JAN ABFMAN
echtgenoot van M. Wassink

in de ouderdom van ruim 88 jaar.

Dat hij ruste in vrede.

Vorden: M. Arfman-Wassink

Vorden: J. G. Arf man
J. H. Arfman-Rietman

Vorden: G. J. Arf man
J. Arfman-Mennink

Vorden: Joh. Arf man
G. Arfman-Lindenschot

Laag Keppel: M. Arf man
B. Arfman-Abbink

Klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 13 februari 1968
Almenseweg 57

De teraardebestelling zal plaats vinden op zater-
dag 17 februari 1968 om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen,
onze geliefde broer en zwager

JAN ARFMAN

echtgenoot van M. Wassink

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

J. Rossel-Arfman
G. Rossel

Vorden, 13 februari 1968

carnaval
Deurdreaiers

VAN ZATERDAG 24 TOT EN MET

DINSDAG 27 FEBRUARI ?

Reklamedagen !
MAANDAG LuVbl 500 GRAM

DINSDAG UU M d KI 500 GRAM

WOENSDAG uP6KI3PP6l1 5°0 GRAM

DONDERDAG ÜCDOtU 500 GRAM

VRIJDAG VBTS G WOrSt 500 GRAM

Hele week!
Balkenbrij 5». «„AM
Erwtensoep met
V66I VIG6S EEN KM °

15O
198
150
198
225

7O

125

Vrijdag en zaterdag
500 GRAM

500 GRAM

Fricandeau v.d. ham
Haas ol ribkarbonade
Schouderkarbonade *» GKAM 21 o
Rundvlees 50. GK™ vanaf 248
Doorregen varkensrollade

500 GRAM ooneLcL\j

500 GRAM +

** GRAM

.»<>.«.«.
*» «.«•»

Een rookworst
Ham i3o GRAM
Boterhamworst
Heerlijke koffie
Maflarine ̂

Kaas 40 cent per 500 gram onder normale prijs!

M. K&jt

samen 100
loo
45

125
84

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

2 kg uien in een prullemand samen slechts f 2,95
3 grapefruits slechts 69 et
l rookworst a 425 gram van 198 et voor 169 et
150 gram siüjworst van 98 et voor 69 et
100 gram palingworst nu 45 et

20X zegelkorting op elk pak spar-margarine
500 gram Marie biscuits 98 et — 10%
l litersblik capucijners nu slechts 49 et
l groot pak speculaas 99 et — 10%

3 blik lomatenpiree van 72 voir 45 tent

REMMERS

De Wehme steunen? Loten kopen!

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Te koop: Dekrijpe Groot
Yorkshire BB zeugen en
mooi haverstro.
D. Lettink, Linde telefoon
05753 - 1526

TIENERKASTEN
hoog 120 cm
diep 40 cm
breed 76 cm
TIJDELIJK ƒ 39,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Te koop: Voederbieten.
H. J. Bosman Veldwijk
C 118

BONESTOKKEN
rikkens, balkenslieten, spo-
ren, eiken voor posten enz.
Het Kiefskamp
vervoegen bij P. de Rijk

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters
v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Uitverkoop houden wij niet,
doch goedkoper zijn wij
altijd.

Voeraardappelen,
bierbostel, aardappel-
vezels, hooi, stro

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224 (4 lijn.)
Zoerink . Vorden 05752-6813

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

Zoekt u voor uw geld een
VEDL.IGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—.
6i/2% RENTE

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

OVERHEMDEN-
BEPARATHC

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Krananbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L . v» u Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldw\jk

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven
wij ook gedurende deze
maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor drij-
mastern, onz. stoppen en
over hè md enr epar atie
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.

Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman
Lochemseweg 52 a

DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DE
NUTSBIBLIOTHEEK

vrijdag 16 februari
OPEN VAN

3.30 UUR TOT 4.80 UUR EN VAN
6 TOT 7 UUR

Ruil in!
Uw oude scheerapparaat
voor f 25,-120,- f 15,-

Philips
DRIEKOP
SCHEERAPPARAAT MET
TONDEUSE ƒ 85,—

MET INRUIL,

f65,-

Philips
DRIEKOP
SCHEERAPPARAAT
ZONDER TONDEUSE ƒ 69,90

MET INRUIL NU

f 54,95

Remington Selectric
SCHEERAPPARAAT ƒ 98,50

MET INRUIL NU

f 73,50

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Vandaar in Danion nylons
een keuze uit een waaier
van kleuren. Danion ny-
lons vanaf 2.25.

DANLON
PANTY-NYLONI
Nylons die ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
mod eti nten. 4.95 - 5.90

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

'Jong voor Oud' koopt deze loten!

A.s. zondag 18 februari

Vorden - Halten
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !


