
Donderdag 7 maart 1968
29 jaargang no. 50

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

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 10 MAART

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen
13 maart Biddag 19.30 uur ds. J. H. Jansen

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

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen
Biddag: 19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

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 (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's mprgens

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

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 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. 8.37 -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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Géraldine Joséphine d.v. G. te Velthuis en J.
H. Weekhout; Frits z.v. H. Barendsen en H. B. Wagen-
voort.
Ondertrouwd: H. J. Broekman en B. J. Korenblik.
Gehuwd: W. J. Bartels en A. Albers
J. R. M. den Elzen en T. M. Jansen
Overleden: Castermans, Mina oud 82 jaar, weduwe van
F. J. Remmelink

JONG GELRE
KEEK ACHTER HET IJZEREN GORDIJN
De afd. Jong Gelre hield in hotel 't Wapen van Vorden
een druk bezochte gekombineerde ledenvergadering o.l.v.
mej. T. Pardijs, presidente van de afd. dames. In haar
openingswoord heette zij in het bijzonder welkom de heer
Meulenbrugge, vervolgens deelde zij mede dat de kursus
volksdansen op 5 maart niet bij café Lettink, doch bij
café de Zon 's avonds half acht, zal worden gehouden,
o.l.v. de heer Brom. Spreekster deed een beroep op de
heren ook aan deze kursus deel te nemen. Vervolgens
zei ze dat op zaterdag 9 maart bij hotel 'De Hoofdige
Boer' te Almen een ringmiddag en avond zal worden
gehouden met 's middags een exkursie waaraan de deel-
name ƒ 2,- bedraagt.
In genoemd hotel zal op 15 maart de voorjaarsringver-
gadering worden gehouden. Op 23 maart wordt in Musis
Sacrum te Arnhem de gekombineerde voorjaarsvergade-
ring gehouden.
Hierna deed de heer Meulenbrugge, aan de hand van
enige prachtige dia's enkele mededelingen aangaande
zijn Studiereis naar Rusland. Spreker wees er op, dat dit
een der grootste landen ter wereld is met 100 provincies.
In elk van deze provincies weer een ander klimaat, men
kreeg een prachtig beeld van het machtige Kremlin en
het grote Leninplein. Ook liet spreker enige prachtige
hotels zien welke beschikten over 800 bedden en een
Armeense leesbibliotheek, waar men keuze kan maken
uit 10.000 boeken. Bij dit alles kreeg men. ook het met
veel zorg afgewerkte graf van Stalin te zien en een
prachtige staatswinkel in een der vroegere paleizen van
de Tsaar. Tevens een operatheater welke plaats biedt
aan 6200 personen.
Aan het slot bracht mej. Pardijs de heer Meulenbrugge
dank voor het verzorgen van deze interessante en leer-
zame avond.

Geslaagde uitvoering Sparta

De partneroefening voor dames en heren junioren oogstten veel sukses tijdens
de uitvoeringen van gymnastiekvereniging 'Sparta' op j.l. zaterdag

Het gezegde 'wie de jeugd heeft heeft de toekomst' is op
de gymnastiekvereniging Sparta zeer goed van toepas-
sing. Deze vereniging die zaterdagmiddag en .-avond
in het nutsgebouw haar j|^iijkse uitvoering gaf, telt
momenteel 260 leden, waai^Pl 200 jeugdleden.
Wanneer wij dan de uitvoering onder de loupe nemen
dan valt het grote hiaat op tussen de jeugdturners en
de senioren. Vooral bij de mann-elijke leden valt na de
groep jongens een groot gat. Zo bestond de herenafd.
zaterdagavond uit slechts 5 leden. Weinig met een paar
jaar geleden. Wij zullen daj^x>k nog wel enkele jaren
geduld moeten hebben om ^Bsparta weer een bloeiende
herenafd. te zien of er moeren zich nieuwe leden van
20 jaar of ouder aanmelden. Overigens dienen wij er
onmiddellijk aan toe te voegen,, dat de heren zaterdag-
avond beslist geen slecht figuur hebben geslagen.
Ondanks het feit dat het nutsgebouw zich nu niet be-
paald leent voor turnuitvoeringen (het blijft altijd passen
en meten) hebben wij toch kuonnen konstateren dat de
Spartanen zich bijzonder goed aan deze moeilijke om-
standigheden hebben aangepast en een uitvoering hebben
geggven die het aankijken beslist waard was. Natuurlijk
verliep niet alles even vlekkeloos, speciaal de opkomst
bij sommige oefeningen was soms een beetje rommelig.
Dit neemt echter niet weg dat het geheel een ruime
voldoende haalde.
Het turnfestijn begon zaterdagmiddag met een uitvoe-
ring van e jeugd. De voorzitster van Sparta mevr. Sik-
kens sprak, nadat de jongens en meisjes hun opmars
hadden gemaakt, een kort welkoms woord. Zij bracht
het gemeentebestuur dank voor het in orde maken van
de verschillende toestellen, terwijl de ouders van de
jongens en meisjes een komplimentje in ontvangst moch-
ten nemen, voor het feit dat zij veel aandacht aan de
kleding van de gymnasten hadden besteed.
De kleuters beten deze middag het spits af met een
zgn. vrije les die onder meer bestond uit kopjerollen,
over een stok springen kortom de meest elementaire
beginselen van de turnsport. De jongens I gaven een
demonstratie op de springkast, terwijl de jongens II
een oefening aan de lage brug ten beste gaven. Door de
meisjesgroepen werden gebracht o.m. een paardspring-
oefening en vrije oefening. De zgn. partneroefening van
de heren en de dames junioren (die tussen twee haakjes
dus eveneens meededen aan het jeugdprogramma) werd
zeer goed gebracht.
Het leukste van deze middag was ongetwijfeld het ope-
ningsnummer na de pauze. Het was leuk om te zien
hoe de kleuters zich kweten van hun 'twee emmertjes
water halen'. Het programma bestond verder uit brug-
oefeningen, lange mat, springkast etc. Deze oefeningen

werden uitgevoerd door de meisjes asp. I, II en III en
de jongens I en II. Zowel bij het middag als bij het avond
programma was de leiding in handen van de heer J. A.
Wassink uit Doetinchem^Serda Hellwegen had de lei-
ding van de kleuters. ^^
's Avonds sprak de voorzitster een speciaal welkoms-
woord tot het erelid de heer Lettink. Drie kinderen, die
wegens ziekte niet aanwezig konden zijn, werden door
mevr. Sikkens een spoedig hertsel toegewenst. De pad-
vinders werden dank gebracht voor het verzorgen van de
programma's. Mevr. Sik^^is was blij dat Gerda Helle-
wegen, na haar ongelul^^id vorig jaar, weer bijna in
topvorm was. Het ligt inrre bedoeling dat de vereniging
a.s. zomer deelneemt aan de jeugd- en kringdag. Ook
zal waarschijnlijk aan de Avondvierdaagse in Zutphen
worden deelgenomen, terwijl er eveneens plannen be-
staan voor een vakantiekamp in Beekbergen.
Het programma dat hierna volgde begon met een vrije
oefening van de meisjes III die er niet geheel 'uitkwam'.
Hetzelfde kan gezegd worden van de vrije oefening van
de jongens aspiranten. De vrije oefening van de meisjes
III en de lage brug van de meisjes IV kwamen daaren-
tegen wel goed uit.
De dames van Sparta kwamen met een oefening op de
evenwichtsbalk. Dit wel zeer moeilijke onderdeel bleken
de dames vrij goed onder de knie te hebben. Spekta-
kulair was zonder enige twijfel het 'tafelspringen' van
de heren. De vrije oefening van de jongens II en het
nummer op de lange mat van de meisjes aspiranten
werden goed uitgevoerd evenals de oefening op het paard
waarmee de dames het programma voor de pauze af-
sloten.
Na de pauze werd begonnen met een vlot door jongens
en meisjes afgewerkte kastspringoefening. De heren
bleken op de hoge brug niet bang te zijn. Hun oefening
werd goed uitgevoerd. Op de brug met ongelijke leggers
voelden de dames zich eveneens goed thuis.
Een kompliment aan het adres van de dames senioren
moet beslist gemaakt worden. Dit dan voor hun vrije
oefening die zij tot in de puntjes verzorgd uitvoerden.
De partneroefening van de dames en de heren was even-
als 's middags een sukses. De meisjes IV brachten een
vrije oefening evenals de meisjes aspiranten. Boksprin-
gen door de meisjes III en een vrije oefening door de
dames besloten het programma.
De heer Wassink mocht na afloop uit handen van mevr.
Sikkens een enveloppe met inhoud in ontvangst nemen.
Voor mevr. Wassink waren er bloemen. De conciërge
van het nutsgebouw de heer A. Wentink werd evenmin
door de voorzitster vergeten.

ADJUDANT VAN OOIJEN KON. ONDERSCHEIDEN

Woensdag was het voor adjudant van Ooijen, groeps-
kommandant v.d. groep Vorden der Rijkspolitie een veel
bewogen dag. Wegens het bereiken van de funktio-
nele leeftijdsgrens (60 jaar) een leeftijd waarop een
politieman met pensioen gaat, werd in de raadszaal van
het gemeentehuis 's morgens officieel afscheid van hem
genomen, in tegenwoordigheid van zijn echtgenote, zijn
kinderen, politieautoriteiten, burgemeester, kollega's uit
de omliggende groepen, alsmede het onder hem staande
personeel.

De burgemeester heette alle aanwezigen van harte wel-
kom inzonderheid de scheidende adjudant, echtgenote
en verdere familieleden, waarbij hij mededeelde, dat de
groepskommandanten der rijkspolitie van Brummen
en Nijkerk bericht van verhindering hadden gezonden.
Zich richtende tot de adjudant begon de burgemeester
een opsomming te geven van zijn loopbaan vanaf het
begin tot heden. Hiervan stippen wij nog eens de be-
langrijkste data aan.
Begonnen als vrijwilliger op 20 maart 1930 bij de Rode
Huzaren te Den Haag, kwam de heer van Ooijen op 8
oktober 1932 in opleiding bij de Koninkl. Marechaussee.
Op 16 maart 1933 volgde overplaatsing naar Arnhem
bij de 3e divisie van de Marechaussee .Bij dit wapen volg-
de overplaatsing naar diverse gemeenten o.a. Bussum,

Doetinchem, Wageningen en Amsterdam. Dit laatste in
verband met de aldaar heersende relletjes.
Na het behalen van het politiediploma met aantekening
volgde in 1936 zijn aanstelling bij de gemeentepolitie
te Bussum tot november 1940. Betrokkene voelde zich
zeer aangetrokken tot de marechaussee bij welk wapen
hij te Groesbeek als marechaussee te paard op l novem-
ber 1940 werd geplaatst. Op l maart 1943 volgde de aan-
stelling als opperwachtmeester der Staatspolitie. Als
bereden marechaussee kwam de heer van Ooijen op 19
juli 1943 als postkommandant naar Eerbeek, in welke
plaats hij zijn hobby (ruitersport) kon uitleven. In het

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

begin van 1944 werden de paarden van de marechaus-
see gevorderd door de Duitsers, zodat de dienst verder
te voet of per fiets moest worden gedaan.
Gedurende de bezettingstijd was de adjudant te Groes-
beek opgenomen in het verzetskomite o.l.v. burgemees-
ter Jhr van Grotenhuis. Daarna kwam hij te Eerbeek
in de verzetsbeweging, die in kontakt stond met de knok-
ploeg die in de Imbosch zat verscholen. Leider hiervan
was de heer Numan (bijgenaamd de Grote Gijs, thans
burgemeester van Harderwijk). Op l januari 1946 volg-
de de aanstelling als opperwachtmeester bij de rijks-
politie te Eerbeek, gevolgd door de benoeming te Deil
als Groepskommandant in april 1955 en op l mei 1956
als zodanig bevorderd tot adjudant. In deze funktie is
hij op l oktober 1957 te Vorden/ benoemd.
Het is van groot belang aldus de burgemeester, dat de
verhouding tussen de burgemeester en de groepskom-
mandant goed is. Op dit punt kan ik aldus spreker, ten
overstaan van het personeel behorende tot de groep van
Vorden, uit de grond van mijn hart verklaren, dat onze
verstandhouding niets te wensen overliet en is er naast
een ambtelijke, ook een persoonlijke band gegroeid.
Ook op verschillend terrein heeft de heer van Ooijen
zich verdienstelijk gemaakt voor de Vordense gemeen-
schap, zo vervolgde spreker. Hij dacht hierbij aan de
oprichting van een hier bloeiende afdeling der EHBO,
aan het bestuurslid zijn van de afd. Vorden voor Veilig
Verkeer, lid van de Vordense Damklub, als ouderling
van de Gereformeerde Kerk, als bestuurslid van de Ger.
Mannenivereniging en als bestuurslid van het Jeugdcen-
trum uitgaande van de gezamenlijke kerkgenootschap-
pen te Vorden.
Toch zijn er natuurlijk, volgens spreker, ook nog wensen
over gebleven, wensen, die zowel bij u als bij mij leven.
Zo hopen wij van harte, dat binnen afzienbare tijd, het
inkompleet van 2 man bij het personeel van de groep
Vorden wordt opgeheven. Ook is het noodzakelijk dat
er spoedig een nieuwe politieverordening tot stand komt.
De raadskommissie heeft deze op het ogenblik in studie
en spreker hoopte dat de gemeenteraad nog dit jaar tot
vaststelling hiervan zal kunnen besluiten.
Het stemde de burgemeester tot vreugde dat ook het
Hoogste Gezag in den Lande van haar waardering voor
het werk van u blijk heeft willen geven door aan u toe
te kennen de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau. Nadat de burgemeester de versier-
selen op de borst van de adjudant had gespeld, wenste
hij de heer van Ooijen en zijn familie van harte geluk
met deze welverdiende koninklijke onderscheiding.
'Draag hem nog vele jaren met ere' zo besloot de burge-
meester zijn redevoering.

'JONG VOOR OUD'

BAZAR OP .DEWEHME

Donderdag 7 maart om 7.30 uur

Officiële opening
door mevrouw van Arkel

Vrijdag 8 maart van 7-10 uur

Zaterdag 9 maart, 3-5 en 7-10 uur

HEEFT U AL EEN LOT GEKOCHT?

Vervolgens werd het woord gevoerd door de distrikts-
kommandant der rijkspolitie te Apeldoorn, de heer Jhr
B. W. F. de Beaufort die ook de verdiensten als politie-
man van de heer van Ooijen niet onder stoelen of banken
stak en hem een voorbeeld 'ter navolging' noemde.
Namens het personeel van de groep Vorden sprak opper-
wachtmeester de Jong zijn chef toe en dankte hem voor
zijn vertrouwelijke omgang en kameraadschap. Spreker
bood hem namens het persooneel een paar tuinstoelen,
een tafel en een parasol aan.
De burgemeester van Warnsveld sprak namens het ge-
meentebestuur en het te Warnsveld wonende personeel
van de groep Vorden, de heer van Ooijen toe, waaruit
bleek, dat ook de samenwerking tussen hem en de ad-
judant van Ooijen tot uiting kwam en. spreker zijn dank
betuigde.
De heer van Ooijen dankte aan het slot allen die tot hem
het woord hadden gericht en voor de ontvangen cadeaus
ook van zijn kollega's uit de omliggende gemeenten
(groepen).Mevr. van ooijen werd een prachtig bloem-
stuk aangeboden. De receptie die in de namiddag in
zaal 'Het Wapen van Gelderland' werd gehouden, werd
zeer druk bezocht. Naast de burgemeester en zijn echt-
genote merkten wij op de beide wethouders van Vorden,
de loco-burgemeester van Warnsveld met zijn echtgenote
vertegenwoordigers van vele plaatselijke afdelingen t.w.
EHBO, Motorklub, leden van de Geref. Kerkeraad, de
doktoren van Vorden, bestuur Vordense Damklub, enz.
De verdere dag werd in intieme kring doorgebracht.
Naar ons werd medegedeeld zal de heer van Ooijen zich
als ambteloos burger met zijn gezin in Vorden blijven
vestigen.Wij wensen hem tenslotte met zijn gezin nog
vele jaren van welverdiende rust toe.

VOORLICHTINGSAVOND C.N.V.

Voor de voorlichtingsavond onder auspicieën van de
afd. Vorden-Hengelo (G) van het CNV in zaal Eskes
bestond een goede belangstelling. De voorzitter de heer
B. Bekman, verwelkomde in het bijzonder de spreker
de heer de Pous uit Rheden.

Diverse aktuele vraagstukken inzake ons sociale- en
maatschappelijke leven werd on in gezellige vergadering
besproken. Vooral het vraagstuk van de W.W.V. ver-
kreeg een langdurige behandeling. Op verzoek ging de
heer de Pous voor in dankgebed. Verrijkt met meerdere
kennis van de onderscheidende vraagstukken keerden de
aanwezigen huiswaarts.



SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Slavinken 3 stuks
Hachévlees soo gram
Biefstuk tartaar 3 stuks
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram

98
148
148

Wij gaan door!!

Groot soeppakket
200 gram poulet, 200 gram gehakt
en l mergpijpje samen voor 1.98
Snij worst 150 gram 69
Boerenham 100 gram 79

Casselerib 100 gram 79

Panklare rode kool
20 sinaasappelen
Goudreinetten
Citroenen

500 gram 2 5

in draagtas 1 79

draagtas vol 9 o

6 stuks 79

2 grote kroppen malse kassla 89

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.

Niet te geloven!

Bij aankoop van f 5,- vlees

runderstaart
500 gram

slechts

Pak mee dit voordeel!
Slasaus gezinsfles
Slaolie nu per fles
Koffiemelk literfles
Tonijn nu per blik
Italiaanse tomatenpuree
5 blikjes 69
5 éénpersoons blikjes
zomergroente 225

98
98

149

89

Bij uw boodschappen
PRACHT BOODSCHAPPENTAS

Vruchtengries met veel
vachten, 2 zakjes 98
Gedroogde soepgroente
2 zakjes voor 59
Dftbbele pakken custard
slechts 59

Chinese pinda's 2 zak 98
Reuze ontbijtkoek van 100 voor 79
Chocolade biscuits groot pak 98

Van Nelle theebuiltjes
10 voor
Reklame koffie
pondspak voor

39

259

Oersterke dweilen nu 89
Sterke wafeldoeken 2 voor 98
Pracht stofdoeken 2 voor 98
Toilet air grote bus 26g
Badzeep 3 grote stukken 98
Closetpapier 8 rollen 89

l grote Groninger koek
van118 voor



In Sao Paulo overleed op
20 februari mijn lieve zuster

LOUISE TONNET
echtgenote van L. Muezerie

in de leeftijd van 68 jaar.

A. de Veer-Tonnet
Den Haag, maart 1968
Melis Stokelaan 279

Langs deze weg betuig ik
mijn hartelijke dank voor de
vele blijken van belang-
stelling die ik bij mijn
afscheid als groepskomman-
dant der rijkspolitie van u
mocht ontvangen.

C. van Ooijen
Vorden, maart 1968

Voor de vele cadeaus,
bloemen, fruit en nog meer
voor uw persoonlijke
felicitaties, welke wij met
ons 5;5-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen, zeggen
wij u allen heel hartelijk
dank.

Fam. Arendsen

Insulindelaan 24, Vorden

Voor de vele bewijzen van
deelneming ontvangen bij
het overlijden van onze lieve
vader en grootvader

GERUIT ROBEERTSEN

zeggen wij u hiermede onze
hartelijke dank.

Fam. H. Robbertsen

Vorden, maart 1968
B 55

Dieselolie - Olietanks
Lage prijzen
G. Weulen Kranenbarg

Te koop gevraagd:
Goed onderhouden
Kreidler-Floret
Inlichtingen bur. Contact

Wij missen nog enkele
schalen.
Gaarne spooedig terug te
bezorgen caférest. 't Wapen
van Vorden

Te koop: 9 zware biggen
A. Poorteman
(bij Buitenzorg) Warnsveld

Te koop: Dennenslieken
goed voor klopposten of
hekwerk. H. Olthof, Vorden
Telefoon 6600 b.g.g. 1603

Veegvaste muurverf
per emmer ƒ 2,95
voor plm. 30 m2

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen _ Schoolstraat

Te koop: kabinet, tafel en
stoelen
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: gerst- en haverstro
alleen zaterdags af te halen
H. F. Schleedoorn
Ockhorsterweg 8, Wichmond
Telefoon 05754-487

Gevraagd:
hulp in de huishouding
voor l a 2 dagen per week
H. Derksen
Pauwweg 7 - Wichmond

Te koop: party staünest
J. Hiddink
Zutphenseweg C 5, Vorden

Gaskachel met gas
ƒ 65,-
G. Weulen Kranenbarg

Te koop: 3-plaats elektrisch
fornuis met oven
en een partij weckflessen
J. A. Eykelkamp
Elshof 6 - Vorden

Te koop: dragende varkens
bijna aan de telling (Ie w.)
H. Beumer, E 42, Vorden

Te koop: roggestro
G. J. Voskamp
bij 't Enzerinck, C 117

Te koop:
dekrijpe premiebeertjes
prima selektiegegevens
gezondheidscertificaat
aanwezig bij J. A. Steenblik
Wichmondseweg 23
Hengelo (G), Tel. 1500

Weg met die modder!
Mijnsteen
voor weg- en erfverharding
Inlichtingen:
J. A. NORDE
Wilhelminalaan 5 - Vorden
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ROB SCHMITZ
en
ANNY WISSINK

igeven u kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden, met instemming van hun
ouders, op vrijdag 15 maart a.s. om 15.30
uur, ten gemeentehuize te Vorden.

Vorden, maart 1968
Nieuwstad 10 - C 127

Toekomstig adres: De Haar 20, Vorden.

Receptie van 16.30-18.00 uur, in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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HERV. GEMEENTE VORDEN

laatste zittingen
tot inning van de kerkelijke bijdragen
worden gehouden op vrijdag 8 maart
van 9-11 uur en zaterdag 9 maart
van 2-3.30 uur.

In het catechisatielokaal achter de kosterswoning

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

HET KAN NIET MISLUKKEN !

Nieuw!
Nicole haarkleurmiddel

GEMAKKELIJK

SNEL

VEILIG

f3,50

DROGISTERU De 01de Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

SLAGROOMTOMPOEZEN
5 stuks, geen f 2,52 maar

SLAGROOMGEBAK mooi gesorteerd
5 stuks

NEEM PROEF MET ONS

krenten-
en roziinenbrood
BIJZONDER LEKKER!

Achtkastelenkoek
echt iets om mee te nemen op visite,
zeer origineel en ... niet veel geld

's Woensdagsmiddags gesloten na l uur
Donderdagsmiddags normaal open

Nutsgebouw Vorden
ZATERDAG 9 MAART

dansen
Aanvang 19.30 uur

Muziek:
'THE CAPTURES'

De beste brandstof voor uw oliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

LEDENVERGADERING VAN

de Oranjevereniging
op donderdag 14 maart a.s. 's avonds
om 8 uur, in hotel Bakker.

Bespreking oranjefeest

Bestuursverkiezing: aftredend J. A. Berenpas
(niet herkiesbaar)

Toont uw belangstelling!

Het bestuur

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op maandag 11 maart 196É
namiddags om 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen onder Huize Hackfort:

EIKEN, FIJNSPAR, LARIKS EN
GROVE DENNEN AAN HOPEN,
VOOR TIMMERHOUT, POSTEN,

RIKKEN EN BRANDHOUT

Perc. l t.m. 16 eikjes voor staken en brandhout
in het bos bij G. v. Veldhuizen; 17 fijnspar voor
zaaghout, 18 t.m. 26 eik en 27 brandhout in het
Zonder; 28 t.m. 32 fijnspar in het bos aan de Koe-
koekstraat; 33 t.m. 41 eik en 42 t.m.. 44 brandhout
in de Kleine IJzerhorst bij Scheurhorst; 45 t.m.
49 lariks en 50 t.m. 57 grove dennen voor rikkens
in Makkinkbroek.

Aanwezig de bouwlieden.

Vrijdag 15 maart om 8 uur in het
Nutsgebouw

lezing
van de heer J. W. P. Charisius,
chef d'equipe
van de Nederlandse schaatsploeg.

Leden van de ijsbaanvereniging en Nutsleden
hebben gratis toegang
Verdere belangstellenden f 1,50 per persoon

INWONERS VAN VORDEN EN OMGEVING

Dinsdag 12 maart

,HET VERFHUIS
presenteert dan namenlek een unieke demonstratie over
het zelf schilderen, in de zaal van 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit).

Aanvang 8 uur.

TEVENS WORDT HIERBIJ VERTOOND
DE MACHTIGE FILM

,Kleurenspel'
HARTELIJK WELKOM !

schildersbedrijf
Ruurloseweg 35 _ Telefoon 1523

GEVRAAGD:

leerling serveerster
of meisje
die hiervoor opgeleid wil worden

CAFE-RESTAURANT

„'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) — Vorden — Telefoon 05752 - 1391

ADMINISTRATIES
BELASTINGZAKEN

A. MOLENKAMP
De Boonk 47 — Vorden — Telefoon 05752-1858

'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.

2 gr. zakken potato chips van 140 et nu v. 109 et
250 gram ijscups deze week slechts 98 cent
l pak a 250 gram petit beurre van 69 voor 49 cent

100 gram nam nu 59 et
150 gram sn^jworst 79 cent
3 grote grape fruits slechts 69 cent
l draagtas met 10 sinaasappelen 179 cent

0|2 blik soepballetjes van 124 et voor 98 et-10
Bij 4 pakjes spar-margarine — l plastik voetbal voor 60 cent

Groene erwten en spliterwten nu 20 procent zegelkorting

REMMERS
Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom ? De prijzen variëren van f 45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten,

HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEG 1B- VORDEN- TELEFOON 1605



Voor wie
modern wil zijn
is de keuze van de juiste kombinatie

tas en
schoenen

erg belangrijk!

Daarom trachten wij b\j het samenstellen van onze
VOORJAARSKOLLEKTIE bjj elke schoen een bijpas-
sende tas te vinden.

U vindt deze week in onze etalage talrijke interessante
mogelijkheden.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Aktie kom over de brug
Op 18 maart zullen alle inwoners van Vorden foldersets
ontvangen over de aktie

,Kom over de brug'
Op 22 maart kunt u uw gift in gesloten enveloppe af-
geven aan de kollektanten.

HELPT ALLEN MEE OM DEZE ZEER NOODZAKELIJKE AKTIE TE
DOEN SLAGEN ! ! !

Zie artikel in dit nummer.

Te koop:
bankstel en kolenhaard
t.e.a.b.
Raadhuisstraat 3, Vorden

Te koop: dragende varkens
bijna aan de telling
L. Groot Bramel, D 94
Mossel - Vorden

Te koop:
nuchter rb. vaarskalf en
voederbieten
A. J. Vruggink
Riethuis _ Delden

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

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. YVaarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

De Raiffffeisenbank
goed voor uw geld...

Uw spaargeld
bijvoorbeeld.

Sterker nog: we zijn beter voor uw geld
dan u zelf kunt zijn. Als bank zijn we ons

van onze verantwoordelijkheid bewust.
Geld in huis betekent risico's.

Wie het goed met zijn geld meent zet het op onze bank. Dat geeft
zekerheid. En... uw geld wordt bovendien rentedragend.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

VORDENSE MIDDENSTANDERS!

kontaktavond
Dinsdag 12 maart

Hotel 'De Konijnenbult' — Vorden

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

150

198

500 GRAM

500 GRAM 198

500 GRAM

Vrij d;
en zaterTEig

500 gram gehakt

500 graW
fijne rookworst

samen

348

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Vrijdag en zat^dag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade 500 GR

500 GRAM

200 GRAM

Fricandeau v.d. ham
Varkensvlees
Boterhamworst
Snijworst
Margarine
Heerlijke koffie
ZUUrkOOl 50» GRAM

Heerlijke Unikaas

500 GRAM 375

200 GRAM

S PAK

250 GRAM

60

98

84

135

25

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

U VINDT DE GROOTSTE
KOLLEKTIE TAPIJTEN

in onze
showroom

Elektrisch fornuis
Elektrisch fornuis 4-plaats,
waarvan één snelkookplaat.

Royal oven met thermostaat,
opbergvak voor bakblikken in-
en uitwendig geëmailleerd
zonder afdekplaat

1375,-
Tijdeüjk bij aankoop een

waardebon van 50 gulden
naar eigen keus in onze winkel
te besteden.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
EN FOLDER

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

U VOELT ZICH JONG EN PLEZIERIG MET

DE MODERNE BRIL PAST HELEMAAL IN HET MODEBEELD VAN NU.

EEN MODE DIE JONG EN LEVENDIG IS EN U EEN JEUGDIG AANZIEN GEEFT.

DAAROM STAAT EEN NIEUWE BRIL U OOK ZO VEEL BETER.

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

Keus uit vele soorten!

• WESTON-TAPIJT

• SILVESTER-TAPIJT

• PLOEG-TAPIJT ENZ.

in breedten van
70 cm tot 5.20 meter breed

Voor ELKE WONING
en voor ELKE BEURS een tapijt van

Uw adres
voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL (05752) 13 14

A.s. vrijdagavond geen koopavond

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 TJUR:

LEUKE
ONTBIJTSET
inhoud broodschaal, botervloot,
2 zuurschalen, belegpotje met lepel
slechts

295 cent
Koerselman

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364
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Stichting Jeugdcentrum ontvouwde plannen
Allen in touw voor het jeugdgebouw
Maandagavond 24 maart werd in café-rest. 't Wapen van Vorden een bij-
eenkomst bolegd door de 'Stichting Jeugdcentrum'. De reden van het be-
leggen van deze vergadering was een uiteenzetting te geven over het doel
van deze Stichting en van haar verdere plannen. Het Stichtingsbestuur
had hiervoor alle verenigingen in Vorden uitgenodigd. In aanmerking
genomen dat er in de gehete gemeente ca 70 verenigingen zijn, viel de op-
komst voor deze vergadering tegen. Namens het Stichtingsbestuur werden
de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter de heer J. F. Geerken.

De heer Geerken meende te mogen konstateren, dat het
tijdstip nu gunstig is om de Vordense gemeenschap te
laten weten wat er gaat gebeuren. In het kort vertelde
hij de 'voorgeschiedenis'. Zoals bekend heeft de vereni-
ging 'Irene' indertijd haar gebouw aan het Hoge ver-
kocht aan de Gems metaalwerken. Voor de verschillende
verenigingen werd het toen steeds nijpender ruimte te
vinden voor o.m. het houden van vergaderingen enz.
Wij hebben gezien, aldus de heer Geerken, dat de Vor-
dense bevolking sinds 1945 met 25 % is toegenomen.
De benodigde ruimten voor de diverse verenigingen is
echter niet toegenomen. Het werd dus duidelijk dat er
een verenigingsgebouw moest komen.

Door de verkoop van gebouw 'Irene' kwam er ca 30
mille beschikbaar die ten goede kwam aan de Nederl.
Herv. Kerk en de Geref. Kerk. Dit geld nu, werd door
de kerken beschikbaar gesteld voor de aankoop van een
nieuw verenigingsgebouw. De RK kerk werd ook in-
geschakeld (de oecumene begon door te werken, aldus
de heer Geerken) en door de gezamenlijke kerken werd
toen een stichtingsbestuur geformeerd. Dit bestuur be-
staat uit 5 vertegenwoordigers van de N.H. kerk, 2 van
de Geref. kerk en 2 van de R.K. kerk. Deze vertegen-
woordigers werden wat de N.H. kerk en de Geref. kerk
betreft aangewezen door de Kerk voogdij en wat de R.K.
kerk betreft door het kerkbestuur. Uiteindelijk kwam
het volgende bestuur uit de bus: J. F. Geerken voorzitter
S. van der Bent vice-voorzitter, W. A. Kok sekretaris,
R. J. van Overbeeke penningmeester, J. W. Buunk, N.
J. Edens, Chr. van Ooyen, J. Pardijs en H. v.d. Stigte.
Zoals bekend werd het voorste gedeelte van de oude
Empofabriek aan de Insulindelaan aangekocht om dit
gebouw door middel van een verbouwing geschikt te
maken voor jeugd en verenigingswerk. Het doel van
de 'Stichting Jeugdcentrum' is n.l. o.m. het bevorderen
van het jeugd en verenigingswerk in Vorden. Elke ver-
eniging mag gebruik maken van het gebouw aldus de
heer Geerken.

De architekt de heer Bakker, gaf hierna een uitgebreide
toelichting op het verbouwingsplan. Gaan de plannen
definitief door dan zal er in het 'gebouw een speelbal
komen van 20 x 12 meter met een speelhoogte van 5 m.

Gedacht werd verder aan een 'repetitielokaal' van 6,5 x
9 meter, terwijl er bovendien nog ruimte is voor b.v. 2
vergaderlokalen van 7,5 x 5 meter en 7 x 5 meter. Hoe
deze lokalen er definitief uit igaan zien of er misschien
van b.v. 2 lokalen l gemaakt wordt is momenteel zeer

moeilijk te zeggen, aangezien er uit de vergadering ver-
schillende voorstellen in die richting gedaan werden die
nader bestudeerd zullen moeten worden. Bovendien kun-
nen verenigingen die wensen hebben ten aanzien van de
bouw deze aan het Stichtingsbestuur voorleggen.
Voorts is er in het gebouw ruimte gecreëerd voor een
keuken, een klein zaaltje voor het houden van lezingen,
een kamertje voor b.v. het vervullen van administratieve
zaken en vanzelfsprekend ruimte voor toilets, kleed-
kamers enz. De heer Geerken liet vervolgens duidelijk
uitkomen (naar aanleiding v. vragen uit de vergadering)
dat de speelhal niet bestemd is voor het houden van uit-
voeringen. Hiervoor hebben wij in Vorden b.v. het nuts-
gebouw. Wel zou de ruimte van de speelhal b.v. aan-
gewend kunnen worden voor het houden van een show,
vogeltentoonstelling of iets dergelijks.
Onze gedachten gaan meer uit .naar muziek, sport en
spel en dan met deze aantekening dat de jeugd een
streepje voor heeft, aldus spreker. Op de vraag of er
in het gebouw klubhuiswerk ingevoegd kan worden, ant-
woordde spreker dat het klubhuiswerk in Vorden eerst
zal moeten groeien maar dat deze suggestie terdege de
aandacht heeft van het Stichtnigsbestuur.
Enkele aanwezigen vonden de benaming 'Stichting Jeugd
centrum' niet juist, omdat naar hun mening teveel de
nadruk werd gelegd op heit woord 'verenigingsgebouw'.
Het bestuur vestigde er de aandacht op dat het wel ter-
dege in de bedoeling ligt er een centrum voor de jeugd
van te maken maar dat daarnaast ook andere vereni-
gingen van het gebouw gebruik kunnen maken. Op de
vraag of het stichtingsbestuur ook zelf bepaalde eve-
nementen gaat organiseren, antwoordde spreker dat
men eerst geleidelijk moet aftasten waar de behoefte
ligt in Vorden.
Men wil trachten het a.s. winterseizoen te gaan 'draaien'.
Maar of dit zal lukken valt op dit mooment moeilijk te
zeggen, omdat hier vele faktoren een rol spelen. Een
heel grote rol spelen hierl^de financiën. Dit is natuur-
lijk een duidelijke zaak w^Bvoor verbouwing, inrichting
enz. is veel geld nodig. Op alle Vordenaren wordt dan
ook door het bestuur een dringend beroep gedaan te
helpen dit bijeen te brengen.

In de week van 8-13 april zal een grote donateursaktie
worden tgehouden. Hiervoa«rijn ca 90 volwassenen nodig.
Het bestuur doet een ben^Jop allen zich als een 'huis-
bezoeker' op te geven. De aktie zal worden gehouden
onder het motto: 'Allen in touw voor het Jeugdgebouw'.

Concordia gaf goede uitvoering

AKTIE 'KOM OVER DE BRUG'

In verband met de a.s. éénmalige landelijke aktie voor
zending en werelddiakonaat 'Kom over de brug', waar-
aan bijna alle protestante kerken en groeperingen hopen
mee te doen, is in Vorden onderstaande kommissie van
kontaktpersonen gevormd, korrespondentie-adres: mevr.
A. Bakker-Jansen, Zutphenseweg 44a, tel. 1392; mevr.
Jeeninga, Molenweg 18, tel. 1640; de heer G. Byenhof,
Hengeloseweg 17a, tel. 1617; de heer W. F. Kuhlemeier,
Horsterkamp l, tel. 1724; de heer J. H. te Paske, Al-
menseweg 27, tel. 1597; de heer Smeenk, Hengeloseweg.
De aktie wordt via radio- en tv-uitzendingen bekend ge-
maakt. Op 18 maart a.s. zullen persoonlijk foldersets af-
gegeven worden. Op 22 maart kunt u dan de gesloten
enveloppe, waarin u dus na rustige overweging uw bij-
drage hebt gedaan, in de kollektezakken van de kollek-
tanten deponeren.
Zij, die zich persoonlijk voor deze aktie in willen zetten,
door in eigen omgeving enkele adressen af te werken,
zullen graag door genoemde kommissieleden genoteerd
worden. Helpt allen mee, om deze zeer noodzakelijke
aktie volledig te doen slagen!

Het aktiekommité

UNICUM IN NEDERLAND!
PROEVEN ZUIVELFABRIEK 'DE WIERSSE'
De coöperatieve zuivelfabriek 'De Wiersse' te Vorden
begint met een proef van een half jaar om de hygiëne
bij de melkproduktie te verbeteren. Deze proef zal da-
gelijks van koe op koe worden toegepast. De zuivel-
fabriek 'De Wiersse' is met deze proefneming de eerste
in ons land. Het systeem is in Engeland ontwikkeld.
Onder leiding van de heer van Bruggen, direkteur van
de zuivelfabriek had dezer dagen een kontaktavond
plaats met de leden en bij de melkproduktie geïnteres-
seerden. De heer van Bruggen vertelde in een kort ope-
ningswoord het doel van deze bijeenkomst. Ter toe-
lichting waren aanwezig de heren Ir Dijkman van het
melkhygiënisch onderzoek-centrum te Wageningen, dr
Schipper consulent voor melkhygiëne, de heer Bannink
voorzitter der zuivelfabriek en talrijke andere personen.
Ir Dijkman wees op het grote belang van een goede ver-
zorging der dieren voorn, die van de uiers, waarbij het
in de eerste plaats aankomt op de hygiëne. De heer Prin-
sen had in samenwerking met de heer van Bruggen bij
13 melkveehouders een onderzoek ingesteld. Hij wees er
op, dat voorkoming van uier-infektie van het grootste
belang is. Melkmachines en ander materiaal dienen
grondig gereinigd te zijn. De heer Kamper heeft als
leider van de afdeling dierengezondheidsdienst van zijn
concern, na lange studie en vele proefnemingen een pre-
paraat weten samen te stellen met doelmatige desin-
fekterende werking. In Engeland waar toepassing op
grote schaal plaats heeft, zijn bijzonder goede resul-
taten bereikt, aldus de heer Kamper. Hij twijfelde er
niet aan dat ook in Nederland bij gebruik van dit pre-
paraat evenredige uitkomsten zijn te verwachten.
In overleg met bovengenomde deskundigen is de zuivel-
fabriek tot een halfjaarlijkse proefneming overgegaan,

zonder dat daaraan kosten zijn verbonden. Juist i.v.m.
deze proefneming achtte de heer Schipper het nood-
zakelijk, dat de toepassing gedurende dit half jaar van
koe op koe dagelijks plaats heeft en de resultaten in een
rapport worden samengevat. Dat op deze kontaktavond
een kern van belanghebbenden aanwezig was bleek uit
de vele vragen, die gesteld werden en door de diverse
heren werden beantwoord.

OUDERAVOND VAN DE
BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL

Onder grote belangstelling werd dinsdag j.l. de jaarlijkse
ouderavond van genoemde school aan de Hengeloseweg
igehoudeni. Na opening door de direkteur der school, de
heer G. J. Bannink, ging deze voor in gebed en het lezen
van Matth. 6: 25-34, waarna hij allen hartelijk welkom
heette en verheugd was dat men in zo'n 'grote getale was
opgekomen.
Spreker deelde mee, dat de leerlingen van klas 4 spoedig
schriftelijk, praktisch en mondeling examen moeten doen
hierna volgen dan nog de examens hand en machinaal
melken. Uit alles bleek ons, dat deze leerlingen niet
alleen een opleiding voor landbouwer hebben ontvangen,
maar dat er een ruime basis gelegd is, waarop ze door
het volgen van onderwijs aan vakscholen voor landbouw-
techniek, pluimveeteelt, veeteelt, technologie, middelbare
scholen en tal van kursussen verder kunnen bouwen.
Naast agrariër vonden dan ook tal van leerlingen een
bestaan als: loonwerker, bedrijfsverzorger, veeverzorger,
dierenverzorger, biotechnisch laborant, terwijl velen een
weg vonden bij aankoopverenigingen, de veehandel, de
handel in veevooeder, fok- en kontroleverenigingen, de
zuivelfabrieken enz.
Sprekende over het onderwijs in de klassen l, 2 en 3,
konstateerden wij, dat het gehele onderwijs getuigt van
een frisse aanpak en aangepast is aan de huidige, nieuwe
omstandigheden. Naast een ruime algemene ontwikke-
ling met o.a. wis- en natuurkunde, scheikunde en En-
gels, ontvangen de leerlingen een praktische vorming
d.m.v. hand- en vakvaardigheid (oja. hout-, metaal- en
lederbewerking, metselen, kennis van landbouwwerk-
tuigen en motoren).
Tot slot sprak de heer Bannink over de toekomstige
nieuwe 1ste klas, die per l augustus a.s. onder de nieuwe
wet op het voortgezet onderwijs (de zgn. Mammoetwet)
valt. In het kort werden door hem de mogelijkheden en
de kansen, die deze leerlingen krijgen uiteengezet. Na
de pauze kon men genieten van een drietal prachtige
kleurenfilms die alle een beeld guven van de moderne
landbouw, aanverwante beroepen en industrieën.
De avond werd gesloten met dankgebed. Daarna was er
nog gelegenheid om kontakt op te nemen met het per-
soneel van de school, waarvan 'een druk gebruik werd
gemaakt.

Op de foto de heer en meurouw v. d. Berg. De heer v. d. Berg werd benoemd tot erelid

Tijdens de jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging
Concordia zaterdagavond in de zaal van 't Wapen van
Vorden, werd het echtpaar v.d. Berg in het zonnetje
gezet. De heer v.d. Berg die 37 jaar lid van Concordia
is geweest, doch thans wegens zijn hoge leeftijd (75) het
blazen op de diverse instrumenten moet staken, werd op
voorstel van het bestuur benoemd tot ere-lid van de
vereniging, onder aanbieding van een stoffelijk blijk
van waardering. Mevr. v.d. Berg ontving bloemen. Het
geheel werd met luid applaus bezegeld.
In zijn openingswoord van de voorzitter, de heer Smit
(Nieuwstad) werd het doopceel van de heer v.d. Berg
gelicht. Zo bleek dat hij gedurende ongeveer 62 jaar lid
van een muziekvereniging was. Als 14-jarige kwam hij
bij de Meppeler Harmonie, later bij Symphonia Zutphen,
vervolgens bij Wilhelmina te Spankeren en vanaf 1931
bij Concordia. Als groo^muzikant bespeelde hij diverse
instrumenten als pisti^Wklarinet, bas, bariton, tuba en
saxofoon, doch het lievelingsinstrument was de trombone.
Verder deelde de voorzitter mede, dat dit jaar na de
pauze geen kabaret-programma kon worden gegeven,
wegens de slechte kasstand. Spreker hoopte het ko-
mende jaar, waarin lj^ 100-jarig bestaan zal worden

herdacht, een grandioos programma te kunnen aan-
bieden.

Vervolgens werd onder leiding van de direkteur de heer
H. v.d. Bos het muzikale programma vlot afgewerkt. Het
viel op dat Concordia in de laatste jaren weer goed is
vooruitgegaan wat tempo, zuiverheid en kjankgehalte
betrof. Diverse marsen klonken dan ook helder door de
zaal. Een zeer mooie vertolking ontving Amorettenpara-
de Charakterstück van H. Schmid, terwijl hierna moet
worden genoemd American panorama, fantaisie jazz van
John Barling. Het was voor de muziekliefhebbers weer
een genotvol muzikaal programma. In de pauze volgde
een verloting waarvan de prijzen door diverse winkeliers
en bakker (krentebrood van 1.20 m) geheel belangeloos
ter beschikking waren gesteld.

Tot des nachts 2 uur was er tot slot gelegenheid onder
de vrolijke klanken van het orkest 'The Woodpeckers'
uit Ruurlo een dansje te maken, waarvan een druk ge-
bruik werd gemaakt. Vermeldingswaard was verder
dat twee jeugdige leden tmej. Schuppers en de jonge heer
Beek, een paar nummertjes ten beste gaven,, wat zeer
werd gewaardeerd.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

7 maart Bazar bejaardencentr. ,De Wehme'
8 maart Idem aan 7 maart Bazar
8 maart Kinderoperette O.L.S. Linde in zaal

Schoenaker
9 maart Idem aan 7 en 8 maart Bazar
9 maart Idem aan 8 maart kinderoperette
9 maart Ringdag Jong Gelre in Almen

12 maart Kontaktavond Vord. Middenstand
14 maart Ledenvergadering Oranjever.
14 maart Bejaardenkring 14.15 uur in het

nutsgebouw
15\ maart Lezing LJsbaanvereniging
15 maart Rmgvoorjaarevergadering Jong

Gelre in Almen
16 maart Dropping Jong Gelre
16 maart Beatbal in zaal Schoenaker
16 maart Jaarfeest Geref. Jeugdclub in het

Nutsgebouw
19 maart Winterexcursie Jong Gelre
20 maart KPO St Martha zaal schoenaker
21 maart Herv. Vrouwengroep Dorp
23 maart Voorjaarsverg. Jong Gelre
23 maart Uitvoering Herv. jongens en

meisjesklubs i.h. Nutsgebouw
26 maart Ledenvergadering hengelsportver.

„De Snoekbaars" in café „de Zon"
26 maart Kijkavon/d school 't Hoge
28 maart Bejaardenkring 14.15 uur in het

nutsgebouw
30 maart Laatste Nutsavond
30 maart Volkscross Jong Gelre
30 maart Dansavond Jong Gelre
2 april KPO St Martha zaal Schoenaker
3 april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Voordracht over de geschiedenis
v. h. Kon. paleis en park 't Loo

3 april CPJ vergadering
€ april Kulturele avond Jong Gelre
27 april Dansavond Jong Gelre

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.

'Jong voor Oud' koopt deze loten!

De Wehme steunen? Loten kopen!

LEZING IJSBAANVERENIGING
Op uitnodiging van de ijsbaanvereniging en het nuts-
departement komt de heer J. W. P. Charisius, chef
d'equipe van de Nederlandse schaatsploeg, Leeuwarden,
vrijdag 15 maart naar Vorden om in het nutsgebouw
te spreken over de schaatssport. Hij zal vertellen over
de training, de Olympische Spelen in Grenoble en de
wereldkampioenschappen in Gotenburg. Er wordt veel
belangstelling verwacht voor deze interessante avond,
zeer zeker van de sportliefhebbers.
Zie advertentie in Contact.

ONTSPARING

Aan het postkantoor alhier en de daaronder behorende
ressorten werd ten dienste van de Rijkspostspaarbank
in de maand februari j.l. ingelegd ƒ 71.542,27 en uitbe-
taald ƒ 81.542,05.

STORTEN VAN HUISVUIL
Dat het storten van huisvuil in de bossen van Vorden,
in plaats van op het daarvoor bestemde terrein, niet
door iedereen wordt gewaardeerd, ondervond e inwoner
van onze gemeente. Deze werd, nadat hij zich in een
bosperoeel van zijn huisvuil had ontdaan, door de politie
op de bon gezet.

STAALTJE 'MENSELIJKHEID' !
In Vorden werd een dezer dagen een hond aangetroffen
die daar was achtergelaten door zijn eigenaar, die op het
bezit van het dier blijkbaar geen prijs meer stelde. Aan-
gezien het loslaten van honden de laatste jaren steeds
grotere omvang gaat aannemen, werd door de politie
een onderzoek ingesteld naar de identiteit van deze
'dierenvriend'. M slaagde hierin, zodat verwacht kan
worden, dat de eigenaar van de hond over enige tijd
voor de rechter, zijn aanhankelijkheid jegens dieren kan
vertellen.

VOETBALUITSLAGEN
Zaterdag: Ratti - E.G.V.V. 3 0-1
Zondag: Rietmolen - Vorden 3-2, Grolse Boys 2 . Vorden
2 1-2, Zutphania 3 ,- Vorden 3 3-1, Warnsveldse Boys 4 -
Vorden 5 5j-l, Vorden 6 . Pax 5 2-1 (gestaakt).
Ratti 3 - Socci 2 0-3.

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag: Deeskensveld 2 - Ratti
Zondag: DVOA - Vorden, Vorden.3 - Warnsveldse Boys
2, AZC 7 - Vorden 4, Socci 2 _ Vorden 6, Almen Al -
Vorden Al, Vorden A2 - Baakse Boys Al, Vorden Cl -
Be Quick Cl.
Ratti l - Longa 3.

Tot onze spijt moest enige voetbalverslagen door plaats-
ruimte vervallen.

0 Bent u al lid van het zaterdagmiddagvoetbalelftal ?
Opgave by: B. te Lindert, Hanekamp 23 - Vorden



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

Henrï van Dorsten Feuilleton - No. 15

De geliefde vrouw, — waar was ze? Morgen zou ze in elk geval in
haar eigen huis zijn, althans volgens de berichten die ze bij de
dienst hadden binnengekregen. Hopenlijk, maar onwaarschijnlijk,
met het kind dat Raquel heette en Margot werd genoemd, Margot
en Annemieke - - die lui van de illegaliteit deden nog geheim-
zinniger dan de mensen van de contraspionnage. Maar ze waren
niet gek, - - 't was mogelijk dat ze Lia allang onkundig hadden ge-
laten van de verblijfplaats van het kind, sinds ze met hem, Martin,
omgang had. Lia had nooit een woord met hem gesproken over hen,
behalve dan de woorden: 'Martin, kom aan mijn kant. Duik onder.
Ga met me mee naar het bevrijde zuiden. Ik smeek je, ga mee'. Hij
had nee gezegd. Hij had nee gezegd, en was doorgegaan met haar.
En hoe stond het nu? Kon het bestaan dat hij haar morgen zou op-
halen en meenemen naar de Kommandatura? Hij schudde z'n hoofd:
onmogelijk. Hij en Lia zouden dan pas lijnrecht tegen over elkaar
komen te staan. Ze zou haar geest volkomen van hem afsluiten,
zich helemaal van hem afkeren. Ze zou zwijgen - geen woord
uit haar krijgen, want ze had karakter! En dat zou ze tonen. Hij
dacht aan het gesprek met Gloede en hoorde hem argumenteren:
'Maar wij hebben toch immers uw laboratorium, mein Hauptmann.
Uw laboratorium én de hypnose.' En dat was geen loos dreigement,
hoe kort het ook geleden was dat iedereen dacht nooit tegen z'n
wil tot spreken te worden gedwongen, - die these was al lang
achterhaald! Het laboratorium, de chemische wetenschap, baande
de weg voor de hypnotiseur en voor de hersenspoeling.
Nee, hij mocht het niet doen. Er was maar één weg: er morgen met
Lia van door gaan. Naar wie? Naar van Ulzen? Zou die hem ver-
trouwen? Hem willen helpen? Lia had destijds gezegd (ook om van
Ulzen te verontschuldigen: 'Je moet weten dat Adri niet zo gauw
met iemand wegloopt. Zeker niet als zo iemand in dienst van de
duitse macht is. Maar als Adri je eenmaal heeft geaccepteerd, dan
kun je huizen op hem bouwen! Martin keek om zich heen, deed
het licht uit en liep in het donker naar een van de ramen. Hij
rolde het verduisteringspapier op en opende het raam. De wind
sloeg hem in het gezicht. Hij keek in het bruisende donker van de
avond. Was er, in meer dan één opzicht, verandering op til? Tot
nu toe was de rivier van zijn leven luchig en lichtvoetig voort-
gesncld, huppelend langs prachtige panorama's, parades, vlaggen-
en wapenschouw, - naar de vervaarlijke stroomversnellingen van
oorlog en geheime dienst. En nu, ineens, was de vaart er uit - en ook
de lol er af. Hij dacht: ik schijn op een dood punt te zijn aange-

komen. Ik word een stil, stinkend water, als ik niet ergens door-
breek. Het is al begonnen in Normandië, toen Kubizek die cana-
dese krijgsgevangenen door middel van een injcktie gedood had,
toen is de schaduw van de Gestapo-gorilla voor het eerst over
m'n pad gevallen
Z'n ogen gewennend aan het duister trachtte hij te onderscheiden
wat er eigenlijk op het platje stond! Boven de daksilhouetten, tegen
de achtergrond van de iets lichtere lucht, donkerde de schaduw
van een grootgebouwde man. Martin wendde z'n hoofd, om het
stromen van de wind in zijn oren te ontgaan en beter te kunnen
luisteren; hij zag een snelle beweging van de arm en liet zich zijde-
lings langs het raam vallen, het schot knalde, gedempt, - Martin
vond z'n koppelriem en pistool op de stoel, ook z'n zaklantaarn.
Hij bracht zijn lichaam snel langs de muur omhoog, stootte zijn
vuist naar voren en loste een schot in het donker. Er liep iemand
weg, - de wind bruiste aan door de bomen, viel stil, en in de betrek-
kelijke stilte rumoerde het aanslaan van een motor. De zaklantaarn
ver van zich af houdend, richtte hij de van boven afgeschermde
lichtstraal. Ja, er liep een ijzeren brandtrap langs het plat naar
beneden. Hij liet de afgeplatte lichtkegel over het platje gaan,
schrok en dook opnieuw weg, maar er volgde geen tweede schot.
Hij bracht zijn pistool in de hoek van de vensterbank en het kozijn,
klaar om te vuren en wachtte. Het was moeilijk vast te stellen of er
zich iets geruchtmakends op het plat bevond: de wind stak telkens
lawaaierig op. Hij waagde het te kijken: er stond nog steeds een
figuur met de omtrekken van een man, maar volkomen bewegings-
loos, alleen willoos schuddend in de wind. Met behulp van de zak-
lantaarn zag hij nu dat wat hij 't laatst gezien had, niets anders
was dan een reklamefiguur, een bordpapieren mascotte, - zijn aan-
valler was per auto ontkomen. Vreemd, dat hij aanvankelijk maar
één figuur had ontwaard. Had de ander zich precies voor het bord
opgesteld? Nu wist hij in elk geval dat de vaart er niet uit was.
Kubizek had hem opgespoord. Hem en Lia misschien ook? Hoe
dan ook: er was storm op komst. Zou hij Gloede er bij halen? Hij
schudde zijn hoofd: nee! Dit zou hij zelf opknappen. Hij had ge-
meend dat hij op een dood punt was aangekomen, in een stilte
zonder vooruitgang, maar hij wist nu dat het een stilte was ge-
weest, die aan de storm voorafging. Hij keek nog eens naar het
platje: een kleinigheid om hier uit te komen. Maar nee, nu nog
niet, deze nacht moest hij hier blijven, - hij had trouwens z'n ere-
woord gegeven aan Gloede. Maar morgen?
Het hing er trouwens helemaal van af wie Gloede hem meegaf.
Misschien ging hij zelf wel mee. Of Ingrid. Dat was nog erger. Als
Hoöthmann meeging was er geen nood. Die hing de hele boel hier
al lang de keel uit. En Sigi was hem, Martin, volkomen toegedaan.
Maar als Ingrid meeging was er geen schijn van kans. Ingrid stond
achter de Führer. Voor haar was een opdracht een bevel dat blinde-
lings moest worden uitgevoerd. Bovendien, en dat was het ergste:

Ingrid haatte Lia. Vanaf die ene keer dat ze Lia had gezien. Ze
haatte Lia bij instinkt: het zou haar een ware vreugde zijn Lia mor-
gen mee te maken als gevangene van de Abwehr. En Gloede?
Martin zuchtte, zoekend naar een aanwijzing, naar een moment van
waarheid. Gloede was niet te peilen. Hij rookte weliswaar een
sigaret waar een rokende schoorseen op stond, symbool van het
verzet in Duitsland, dat kon bij Gloede wel enkel taktiek betekenen.
Gloede liet z'n vrouw in de steek en hield het met Ingrid en mis-
schien zou hij, om aan z'n doel te komen, Ingrid eveneens opgeven.
Er schoot hem ineens te binnen wat Gloede's geliefkoosde gezegde
was: 'toen Napoleon ophield iedereen, ook z'n naaste medewerkers,
te misleiden, was zijn ondergang zeker. Men moet regeren in zijn
hoofd, ja, men moet zijn hart in zijn hoofd hebben.' Juist, knike hij ,
zo moet het dan maar gebeuren, llerr Doktor. Even schrok hij van
zichzelf: op deze manier had hij nog nooit aan Dr Gloede gedacht.
Hij dacht: ik sta op het punt de grenzen van 'innerlijk ver/et' te
overschrijden. En: hoe zou Gloede, na alle mislukkingen ten aanzien
van de zaak Leon Chabot en zijn dochtertje Kaquel , morgen de/e
zaak aanpakken?

< wordt vervolgd >

Het voorjaar nadert
NU tijd voor de aanschaf van een nieuwe auto!

Vraag vrijblijvend een proefrit en prijsopgave bij

Automonielbedrijf Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Hoge inruilprijzen

Simca in vele prijsklassen

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
DEZE WEEK

verse haantjes
MET SPECIALE
VERRASSING

Vrijdag op de markt en aan
huis
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5» tel. 1567
Vorden

H.H. VEEHOUDERS
KLAUW-
BESCHERMERS EN
TEPEL-
BESCHERMERS
vliegen de deur uit

LUIMES ZADELMAKERIJ
Vorden . Telefoon 1421

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Te koop:
l NEFF
kolen - huishoudkachel
bij Tragter, Zutph.weg 95

Het voorjaar nadert..
Onze kollektie is gereed
Wij staan graag voor u klaar

Zie onze speciale "\0orj aars-
folder in dit nummer van
Contact

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gems- Vorden
Vraagt voor haar gemoderni-
seerde winkel in huishoudelijke
artikelen

vlotte verkoopster
Leeftijd niet beneden 18 jaar.
Liefst met diploma Mulo of
gelijkwaardige opleiding.

In onze afdeling gereedschap-
pen en ijzerwaren is plaats
voor een

(leerling) verkoper
Enige praktijkervaring gewenst
Covij en/of LTS-diploma strekt
tot aanbeveling.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAATTELEFOON 05752-15 46

S II Ol
12 lO

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

ER GAAT NIETS BOVEN

Silly Putty
LEUK SPEELGOED
VOOR DE GEHELE FAMILIE ! ! !

Fa G. Ponger

Aanbiedingen
van uw drogist*

Aronal tandpasta
met gratis tandenborstel

Medinos tandpasta
tweede tube voor half geld

Haren tandenborstels voor 98 cent

Wella haarversteviger
2 flesjes voor l gulden

Polyset haarversteviger
2 flesjes voor f 1,25

Polyset haarspray
met gratis parfummetjes

Modes verband
13 stuks voor de prijs van 10 stuks

Fems verband
van f 1,05 voor f 0,90

2 pak Ontex verband
van f 2,20 voor f 1,95

Nefa verband violet (nieuw)
van f 1,15 voor f 0,95

Linet inlegluiers
van f 1,75 voor f 1,55

Rozemarijn inlegluiers f 1,25

Mölny m-tl uiers
met gratis babyzeep

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

Gediplomeerd drogist

Voor

• SOLA TAFELGEREI
• OPBOUWSERVIEZEN
• TOMADO EN BRABANTIA

HUISHOUDHULPEN

natuurlijk naar

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Alsof de kaboutertjes
de was doen

Een volautomaat doet het hele
vvasproces, dus tot en niet
centrifugeren!

Wasgoed vuil erin, wordt
schoon en klaar voor de
droogujn of de

droogautomaat
Droogautomaten vanaf

368,-

Wasautomaten
Marynen volautomaat vanaf

599,-
Zanussi volautomaat

649,-

Erres volautomaat
met inruil vanaf

698,-
Vraag inlichtingen en folders!

In onze winkel en showroom (boven) heb-
ben wij ook nog AEG en Miele voor u staan

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46


