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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 21 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

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

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen bediening H. Avond-
maal en dankzegging

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

K.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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -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: André Wolter, zoon van G. W. Plijter en H.
Bennink; Lubartus Gerhard, zoon. van G. J. Lenselink
en H. J. Boesveld; Johanna Willemina, dochter van H. J.
Graaskamp en W. Norde; Berend Jan, zoon van B. J.
Huetinik en G. H. Breuker.
Ondertrouwd: J. Knoef en J. E. Bamnink; H. Dekker en.
J. Bakker.
Gehuwd: H. A. M. van der Sanden en A. B. Burger.
Overleden: Geen,

JAARVERGADERING MERCURIUS AFD. VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer J. Stokkink hield de
algemene bond Mercurius afdeling Vorden in de zaal
van café Bloemendaal haar jaarvergadering. Voor dit
gebeuren bestond een redelijke belangstelling.
De distriktsbesturder, de heer J. Luttje, werd in het bij-
zonder door de voorzitter welkom geheten.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer G. J.
Golstein, bleek dat de afdeling momenteel 63 leden telt.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd de
heren A. Bargeman en W. Visschers. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de heren M. M. Wolsing, G. J. Gol-
stein, H. Huetink en G. J. Tennissen bij acclamatie
herkozen.
De heer Luttje vertelde de aanwezigen hierna het een
en ander over de vrije loonpolitiek. Ook werd van ge-
dachten gewisseld over een te houden feestavond a.s.
voorjaar. Het bestuur zal zich hierover nog nader bera-
den.

MOOI SUKSES
De stier Rob van de stierenvereniging Delden alhier
werd dezer dagen in het NRS definitief opgenomen met
letter B.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
*

Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

OPBRENGST SIMAVI-KOLLEKTE
De kollekte voor de Simavi, voor medische hulp in de
tropen, heeft de mooie som van ƒ 2.418,60 opgebracht.
Alle gevers en kollektanten hartelijk dank voor dit
prachtige resultaat.

OPBRENGST BAZAR
Naar ons werd medegedeeld bedroeg het netto bedrag
dat jongstleden ten bate van het bejaardencentrum „De
Wehme" door middel van een bazar werd bijeengebracht
ƒ 6.290,—. Waarlijk een verblijdend resultaat.

DIPLOMA-UITREIKING
Woensdagmiddag had in/ het grote lokaal van de Bijz.
Lagere Landbouwschool in het bijzijn van ouders en
belang-stellenden de diploma-uitreiking plaats aan een
twaalftal cursisten.
De leiding had de direkteur van de school, de heer G.
J. Bannink. Na lezing van een gedeelte uit het Johan-
n/esevangelie t.w. dat gedeelte dat handelde over de
ware wijnstok, sprak de heer Bannink de hoop uit dat
de gediplomeerden goede ranken van Jezus Christus
mogen zijn op hun verdere levensweg.
In het bijzonder werd welkom geheten de heren Van
Brugge, direkteur van de coöp. zuivelfabriek „De Wiers.
se" en G. J. Banninik, direkteur van de coöp. landbouw-
vereniging „Ons Belang" te Linde alsmede de direktrlce
van de Bijz. Chr. Huishoudschool en afgevaardigden
van de plaatselijke standsorganisaties. Bericht van ver
hindering was ingekomen van B & W, van de direkteur
van de coöp. zuivelfabriek Vorden, de direkteuren van
de coöp. Raiffeisenbank en de coöp. landbouwvereniging
„De Eendracht". B & W hadden wel schriftelijk hun
felicitatie aangeboden.
Verder deelde de heer Bannink mede da*; het schriftelijk
en mondeling- examen tot vo'!e tevredenheid had gestemd
zodat aan alle cursisten he^ diploma kon worden uitge-
reikt. Spreker wees er op dat de cursisten zich in geval
van een sollicitatie steeds als heer moeten gedragen.
Hierna werden de rapporten van de leerlingen besproken
waarna de diploma-uitreiking plaats vond.
De cursist A. J. Bosman dankte de leraren onder aan-
bieding van een blijk van waardering voor het genoten
onderwijs.
Namens de Jongerenorganisatie t.w. Jong Gelre, CPJ en
JBTB sprak de heer H. Dijkman en spoorde de gediplo-
meerden aan zich als lid van een van de organisaties op
te geven.
De heer Van Brugge sprak namens de plaatselijke coöp.
instellingeni, de direktrice van de Bijz. Chr. Huishoud-
school namens deze school, de heer A. G. Mennink na-
mens het schoolbestuur, de kommissie van toezicht en
de standsorganisaties. ^^
Vervolgens ging de direkteur^^ln de school voor in
dankgebed.
Aan de navolgende cursisten werd het diploma uitge-
reikt: B. A. Bleumink; G. H. Bloemendaal; A. Tjoonk en
H. L. Stegeman allen te Vorden. A. J. Bosman; G.
Lenselink; H. Lubbers; H. J. Momberg en A. Menkveld
allen te Hengelo i(Gld.). M. H. K^n Lenderink te Steen-
deren. G. J. Uenk en J. W. Wo^^pienk beiden te Eefde.

vloerbedekking heeft een taak...

'n compliment voor uw smaak!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~~1 FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752)1314

ORIËNTERINGSRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
De traditionele Paasrit van de Vordense motorclub „De
Graafschaprijders" welke Tweede Paasdag gehouden
werd, trok 81 deelnemers. De rit die een lengte had van
plm. 60 kilometer, was uitgezet door de heren Klein
Brinke en Wolsheimer en voerde de deelnemers door de
omgeving van Vorden. Start en finish waren bij café
Schoenaker, waar de voorzitter, de heer B. Pardijs, na
afloop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren:
Bromfietsen: 1. H. Lijftogt, Vorden; 2. G. J. Faber,
Zutphen.
Motoren: 1. W. Hendriks, Zutphen; 2. J. H. Bakker,
Zutphen.
B-klasse (eigen leden): 1. M. van Beek, Zutphen; 2. H.
Heitling, Eerbeek; 3. B. Hendriksen, Zutphen.
Auto's A-klasse: 1. J. v. d. Berg, Elden; 2. G. ter Maat,
Delden; 3. Versteeg, Enschede; 4. Ezendam, Hengelo O;
5. Reimerink, Harderwijk 6. J. ter Maat, Hengelo G; 7.
Kraayenzanflc, Deventer; 8. F. Ballast, Enschede; 9. G.
Aartseni, Apeldoorn; 10 Lansink, Enschede; 11. Kolden-
hof, Apeldoorn; 12.W. Geertsman, Lochem; 13. A. A.
Mulder, Assen.
De volgende rit (PCC rit) wordt gehouden op 12 mei.

TONEELVERENIGING VORDENS TONEEL
Onder voorzitterschap van de heer J. Lubbers hield de
toneelvereniging Vordens Toneel in zaal Boersma haar
jaarvergadering. Tijdens zijn openingswoord heette de
voorzitter iedereen van harte welkom.
De verslagen van sekretaris en penningmeester werden
onveranderd goedgekeurd. Uit het verslag van de sekre-
taris bleek dat er in het afgelopen seizoen vijfmaal was
opgetreden. Met sukses werd het stuk „De avond van
de 7e juli" opgevoerd voor 't Nut van \ Algemeen afde-
ling Vorden, de Gems-personeelsvereniging, de buurt-
vereniging Dolden, de buurtvereniging Medler en Eefde.
Het stuk „Het begon in 'n gracht"" is reeds tweemaal
opgevoerd ml. in Vorden voor t Nut van 't Algemeen en
in Lobith ook voor 't Nut van 't Algemeen. Het stuk
moet nog gespeeld worden in Delden op 12 juli en in
3efde op 26 oktober.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd me-
vrouw J. Westerveld-Veerman en de heer G. Brummed-
man.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)
Uit het ingezonden stuk over de „stille tocht" blijkt een
warme belangstelling van de schrijver voor dit jaarlijks
gebeuren van spontane eensgezindheid.
Het zou mij bijzonder spijten de anonieme schrijver
(want anoniem moet dit blijven) te moeten teleurstellen,
maar ik meen toch het volgende te moeten opmerken.
De stille tocht is gegroeid tot een vorm zoals het tot
vorig jaar was en voortaan moge blijven: een echt
STILLE tocht, die rang noch stand kent, waaraan een
ieder uit Vorden kan meedoen.
Bij die stille tocht dus geen woorden, die weer een on-
derwerp van discussie kunnen vormen; slechts een be-
scheiden bijdrage van een bescheiden mannenkoor met
steeds in de laatste jaren hetzelfde lied.
Bij wijziging van de koorzang in welke vorm ook komen
er weer discussies (welke verenigingen, welke directie,
welk lied?)
Het is nu 23 jaar geleden, dat we veel wilden verande-
ren, maar wat is van alle goede voornemens overge-
bleven? Enkel de stille tocht in al z'n eenvoud en on-
partijdigheid.
Zou misschien nu toch de tijd aangebroken zijn om de
stille tocht uit te breiden met een stille daad. Een stille
bijdrage bij het verlaten van de begraafplaats (stil in
de vorm van: enkel papiergeld en geen gekletter van
muntstukken in de bus!)
Met een stil doel: (bv.) voor de naamloze wezen als ge-
volg van oorlog, opstand, politieke, en rassenhaat?
Mij dunkt in de tijd van oranjefeest en nabije ontvangst
van vakantiegeld moet het toch een behoorlijke op-
brengst worden die elk jaar terugkomt! (Thuisblijvers
zouden hun bijdrage op een andere wijze kunnen over-
maken).
Maar wie organiseert dat plaatselijk (nog beter lan-
delijk!)

Een andere deelnemer aan de stille tocht.

GEKOMBINEERDE VERGADERING
AR KIESVERENIGING EN CHU
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink, voorzitter
van de AR kiesvereniging, hielden de kiesverenigingen
van de CHU en AR afdeling Vorden in zaal Eskes een
matig bezochte ledenvergadering.
Na lezing van Joh. 13 en gebed heette de heer Lense-
link in het bijzonder de spreker van deze avond welkom
t.w. de heer G. J. Bannink, voorzitter van de CHU.
Deze behandelde in grote trekken het onderwerp „Rust
temidden van onrust". In o^fchedendaagse leven stui-
ten we telkens weer op oru^PP in het wereldgebeuren.
Zo ook nu weer in de dagen voor Pasen, in Amerika de
moord op ds. King. Deze predikant die het goede voor de

tieid zocht, werd op lafhartige wijze vermoord.
Er staan enorme dingen te gebeuren, aldus de heer
Bannink. Wij begraven ons onder al de verordeningen;
wij moeten dit wel accepteiaa want ook de welvaart
neemt toe. Hierbij moeten w^Bet het onderwijs niet ten
achter blijven. Sprekende over het zgn. bestemmings-
plan, merkte de heer Bannink op dat de standsorgani-
saties in dezen gelukkig ook aktief zijn. Wil en zal de
agrarische bevolking blijven bestaan dan moet ze niet
teveel belemmerd worden. In hun vrijheid moeten de
boeren niet teveel worden besnoeid.
In de middenstandsbedrijven wordt het ook steeds moei-
lijker voor de kleine zelfstandigen. De heer Bannink
wees op het saneringsfonds voor de landbouw maar ook
ten opzichte van de middenstand zit men in feite in het-
zelfde schuitje. Er komen steeds meer middenstanders
die geen bestaan meer kunnen vinden. Fabrieken slui-
ten en veel jongeren lopen rond zonder werk. Men heeft
dure woningen maar wie kan dat betalen, zo vroeg de
heer Bannink zich af. En men wil nog steeds hogere
lonen en verkorte arbeidstijd. Zullen we de konkurrentie
tegen het buitenland wel kunnen houden, waar men
soms veel goedkoper werkt ?
Voorts besprak de heer Bannink het probleem van de
volkshuisvesting en verkeer. Hierbij wees hij ook op de
noodzaak van voldoende speelruimte voor de jeugd en
de scholenbouw.
Na beantwoording van enige vragen bracht de voorzit-
ter de heer Bannink dank voor zijn duidelijke uiteenzet-
tingen en ging de heer Bannink voor in dankgebed.

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

20 april Streekwedstr. rijver. 'De Graafschap'
22 april Jaarvergadering

carnavalsver. 'De Deurdraejers'

23 april Bazar in hotel Bakker
23 april Dropping CJV Wildenborch

23 april Voorjaarsbazar Ver.
Tesselschade Arbeid Adelt

25 april Jaarvergadering Bond voor
Staatpensionering

25 april Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

27 april Oriënteringsrit Buurtver. Delden

27 april Dansavond Jong Gelre
29 april Ledenvergadering Marktvereniging

30 april Dansen, Nutsgebouw

8 mei Reis naar Beurs van de N.B.P.V.

29 mei „Van de wieg tot het graf"
door dhr. S. Kulsdom

11 mei Beatbal, Beatclub „Turn"

25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub

5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse

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.

Wees uw eigen Columbus:
maak 'n ontdekkingsreis
door onze
wereld der mannenmode

RAADHUISSTR.. VORDEN
leden een zgn. snipperjacht. Om half tien was het ver-
zamelen geblazen op de Wientjesvoortkamp.
Om tien uur vertrokken de jongere ruiters onder leiding
van de heer B. Wagenvoort, terwijl de ouderen o.l.v.
mejuffrouw D. Eggink een half uur later van start
gingen. De heer B. Wunderink fungeerde voor het ge-
heel als jagermeester.
In totaal namen 19 ruiters aan de tocht deel, die door
allen tot een goed einde werd gebracht. De heren D.
Pardijs en W. Wagenvoort werd hulde gebracht voor
het feit dat zij de tocht hadden voorbereid en de sporen
hadden uitgezet.
Na afloop werd heit gezelschap een paasmaaltyd aange-
boden, hetgeen letterlijk en figuurlijk zeer in de smaak
viel. Mevrouw Wolterink kreeg dan ook alle lof voor de
wijze waarop zij de maaltijd had verzorgd.
Zaterdag 20 april komen 6 kandidaten van de landelijke
rijvereniging uit Ruurlo naar Vorden om hier dressuur-
proeven af te leggen (Caprilli-proeven etc.) Aan dit
zgn. puntenrijdea zullen ook leden van „De Graafschap"
deelnemen.

LANDELIJKE RIJVERENIGING
„DE GRAAFSCHAP" HIELD SNIPPERJACHT
Begunstigd door fraai lenteweer hield de landelijke rij-
vereniging „De Graafschap" Tweede Paasdag voor haar

Contact in kleur?
Volgende week wordt het feestprogramma voor
Koninginnedag (30 april) bekend gemaakt.

Wij willen dan ook, indien het mogelijk is en de
adverteerders meewerken, Contact in kleur
drukken.

Indien de advertenties in kleur moeten worden
gedrukt gelieve men dit vóór maandag a.s. op te
geven. Het advertentietarief wordt dan slechts
met 2 cent per mm verhoogd. Ook de normale
advertenties in zwart worden graag zo spoedig
mogelyk, doch uiterlijk dinsdag 12 uur b\j ons
bureau ingewacht.

De redaktie.

SPARTAJEUGD IN TENTEN

De laatste week van juli zullen de jeugdleden van Spar-
ta hun tenten opslaan op het terrein van het rekreatie-
oord van de KNGV te Beekbergen.
Het belooft een prachtige week te worden met wedstrij-
den, volksdans en film, speurtochten en vele andere at-
trakties. De week zal waarschijnlijk besloten worden
met een afscheidsbal en kraampjeskermis.
De inschrijving staat nog open tot zaterdag a.s.
Vanzelfsprekend wensen wij de Spartajeugd een goed
kamp toe.



SUPIRMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Hamburgers 3 stuks
Slavinken 3 stuks
Varkenslappen 500 gram
Varkensfricandeau 500 gram
Runderlappen 500 gram

98
98

Bij aankoop van f 5,- vlees of vleeswaren

500 GRAM LEVER voor 98 cent

Steeds voorradig: vers blank kalfsvlees

Gekookte Gelderse worst 200 gram 79 w
Gekookt spek 750 gram 69 cent
Boterhamworst 200 gram 49 ̂

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in porties v. a. f3.60 per kg
Achterbouten „ „ „ „ „ „ f 4.60 per kg

Uit onze groente afdeling
Malse sla 2 krop 59
Panklare jonge raapstelen 500 gram 49
Zoete sinaasappelen 10 voor 139
Verpakte kleiaardappelen 2<i2kg 49
Grote komkommer voor 69

ALLEEN ZATERDAG: Doos prachtige aardbeien 98

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.

Jampot

AUGURKEN

slechts

Zolang de voorraad strekt!
Eierbeschuit 3 rollen 89
Pindakaas l pot 89
Ananas literblik 119
Perziken literblik 129
Fruitcocktaü literblik 189
Gazeuse 3 flessen 98
Appelmoes 2 jampotten 69
Maizena 3 pak 79
Kookpudding 3 pakjes 59

Voor de kinderen!
Bij elk zakje snoep een sleutelhanger gratis
2 verrassingspakketten Snoep 49

Macaroni 2 zakken 59
•Reklame thee 2 pakjes 10O
Zomergroente 5 blikjes 225
Sperciebonen literblik 89
Ital. vermouth per fles 259
Vruchtenwijn literkruik 198

CHOC. WELLINGTONS l pak 69 cent

GESORTEERDE SPRITS grote zak 98 cent

MUSKET CHOCOLAADJES 250 gr. 98 cent

KOETJES REPEN 10 stuks 98 cent

BRUINTJE BEER BISCUITS 2 zak 98 cent

EIERKOEKJES grote zak 89 cent

Ovenverse krentebroden voor 98
Margarine 4 pakjes voor 99

Nieuw! Afwasmiddel literflacons 98
Tolet w.c. reiniger elke tweede bus voor 25
Badzeep 3 grote stukken 98
Lux vloeibaar 3 proefflacons voor 98

Bij elke fles limonadesiroop

\ grote plastic voetbal voor slechts I30



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

PIETER ALBERTUS
(Peter)

H. Dekker
C. Dekker-

Achterberg
Vorden, 14 april 1968
Zutphenseweg 8

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bij ons huwelijk
ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

H. J. Broekman
B. J. Broekman-

Korenblek
Vorden, april 1968
De Haar 36

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
die wij bij ons 40-jarig
huwelijk mochten
ontvangen.

B. J. Aalderink
G. M. Aalderink-

Regelink
Vorden, april 1968
Het Hoge 4

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven ons betoond
bij het overlijden van onze
lieve man, vader, behuwd-
en grootvader

J. H. SCHUPPERS
Uit aller naam:
Wed. J. Schuppers-

Bekkenkamp
Vordeo, april 1968
Dorpsstraat 11

Te koop: Splinternieuwe
bromfiets (NSU)
Het Wiemelink 73, tel. 1845

Bij aankoop van ƒ 12,50 aan
verfwaren, l emmer a 4 kg
veegvaste muurverf
voor slechts ƒ 2,10.
Dit is geldig t.m.
zaterdag 20 april
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Party ouderwetse
holle dakpannen.
P. W. Kruisselbrink, School-
huis D 57 Vorden
telefoon 05752 - 6787

Gevraagd: Flinke jongen
voor enkele dagen per week
lichte 'landbouwwerkzaam-
heden. Inl. bureau Contact

Gelegenheid om jongvee in
te scharen. Huize Medler.
Te bevragen H. Huitink,
Eikenlaan, Kranenburg

Te koop: Prima sport he-
renrjjwiel. Pr. Bernhardw. 8

Tienerkasten
hoog 120 cm; breed 76 cm
en diep 38 cm
Slechts ƒ 42,.
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Aangeboden: Hangende pe-
troleumlamp. H. Besselink,
Eikenlaan D 136 d, Vorden

Te koop aangeboden:
2 Fordson tractors 6 cyl.
en 2 grondkassen 2'/2 m.
Te bevragen Het Hoge 74,
Vorden, tel. 05752 - 1946

Te koop: 8 roodb. nieuwm.
koeien 20 - 26 liter melk per
dag. Veehandel Vlogman

Te koop: Biggen.
Oortgiesen, D 157 Medler
Vorden

Te koop: Toom zware big-
gen. G. J. Eijerkamp, B 35

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

Een verzekerings mij.
zoekt voor Vorden en omg.
een aktieve
agent-inkasseerder
Goede bijverdienste!
Brieven onder nr 3-2 van
dit blad

Verse haantjes
geen diepvries

Rijk aan vitaminen
Aan de markt en aan
huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

KIKY KIETMAN

hebben de oer u, mede namens wederzijdse *
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen, X
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats W
hebben op woensdag 24 april a.s. om 13.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

i

X PIET TEN HOOPEN
X en

X
K
K
X
X
X
X
X
XU
JJ Steenderen, Dorpsstraat 39
X Vorden, C 10
X april 1968

X
X
X
X
X

X
X

Kerkelijke inzegening in de Kapel te Bronk- X
horst om 14.30 uur door de weleerwaarde heer V
ds. J. J. van Zorge. W

' X
X
X
XToekomstig adres: Wolframstraat 38,

Apeldoorn. Q
X

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal X
Concordia te Steenderen. W

Mpliaats van kaarten

DAVID RENSEN
en
DINY KORTEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op vrijdag 26 april a.s. om 14.00 uur X
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden om 14.30 uur, door de weieerwaar-
de heer ds. J. H. Jansen.

Zutphen, van Houtenstraat 22
Vorden, 't Hoge 20
April 1968

Toekomstig adres: de Stroet 18, Vorden.

Receptie van 16.00-17.00 uur in hotel Bakker,
Dorpsstraat te Vorden.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X^

Heden overleed, nog geheel onverwachts in het
algemeen ziekenhuis te Zutphen, na een lang-
durige ziekte, onze lieve man, vader, behuwd-,
groot, en overgrootvader

BERTUS ROUWENHORST
echtgenoot van Hendrika Bieldermian

in de ouderdom van bijna 66 jaar.

Rust in vrede.

Vorden: H. Rouwenhorst-Bielderman

Vorden: A. J. Rouwenhors*
A. Rouwenhorst-Hendriksen

Hengelo (Gld.): G. Jansen-Rouwenhorst
H. C. Jansen

Vorden: H. Dolphijn-Rouwenhorst
J. Dolphijn

kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 15 april 1968
Hackfont C 22 „Den Kerkhof"

De teraardebestelling zal plaats hebben op vrijdag
19 april 1968 om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden overleed, nog geheel onverwachts in het
algemeen ziekenhuis te Zutphen, na een langdu-
rige ziekte, mijn inniggeliefde broer, zwager en
oom

BERTUS ROUWENHORST
echtgenoot van Hendrika Bielderman

in de ouderdom van bijna 66 jaar.

R. Rouwenhorst
G. Rouwenhorst-Wissels
en kinderen

Vorden, april 1968

DEZE WEEK

restanten nylon
velours sweaters
met korte mouw
met lange mouw

Ljrtrt^iA+^s

GEVRAAGD:

Eén of twee dames
of echtpaar
voor het schoonhouden der kantoren.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken
Ruurloseweg 21 — Tel. 05752-1252

VOORJAAR-TIJD ?
AUTO-TIJD !

SIMCA-TIJD ! ! !

Vraag vrijblijvend de inruilprijs van uw auto en
een proefrit met Simca !

AUTOMOBIEL-BEDRIJF

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Koopt bij onze adverteerders

uw
ZANUSSI

KOELKAST

STAA1 BIJ ONS
Zanussl biedt een koelkast naar maat voor
elk gezin, voor ledere portemonnaie. (Prij-
zen v V iX-< • tot f 649,-). Elk model heeft
de beroemde handige indeling. Letterlijk
alles past erin. En achter elk model staat
onze prompte deskundige service. Stapt u
gauw eens binnen om u te oriënteren? U
bent welkom l

J

KLAAR
MODEL 130
Een ideale tafelkoelkast.
Goedgekeurd door de
KEMA. Met „Roll-Bond"
verdamper en Freezer
Market (voor het bewaren
van diepvries). Vriesvak
over de hele breedte.

\

P. DEKKER
ZUTPHENSEWEG 8 — VORDEN — TELEFOON 1253

VOOR AL UW

bloem- en groentezaden,
potgrond, gedroogde koemest,
compost, bloemenmest,
bloempotten (roodsteen) en
sierpotten

naar

BORGONJEN
Depot Loenen's zaden
Kerkstraat 13 _ Vorden . Telefoon 05752-1385

Wees uw eigen Columbus:
ontdek onze

mannenmode 1968

Bent U
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 f45.-
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

ZUTPHENSEWEQ 18- VORDEN -TELEFOON 1505

'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.

i

RAADHUISSTR.. VORDEN

MARTENS

Slaapzakken
Antirheumatisch
Veerkrachtig
Warmte - isolerend
Geheel wasbaar

Wapen- en Sporthandel - Vorden



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

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kraaeniiarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijf logt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STLERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306

HET ADRES:
GROOT JEBBLNK
Staringstraat 9

SPECIAALZAAK

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Bierbostel - direkie levering
Voeraardappelen _ zeer
goedkoop
Aardappel vezels - tegen
kopziekte
Hooi en stro - nu ook voor-
delig voor opslag
Waspeen
Pa. GEBR. SOEPENBERG
Dronten, tel. (03210) 2224.
Vert: Zoerink, Vorden,
tel. (05752) 6813

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

FOTO ZEYLEMAKJBR
Houtmarkt 77, Zutphen

Wy 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

U VOELT ZICH JONG EN PLEZIERIG MET

een nieuwe bril
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 OOI! 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 wondt 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

É̂iüî ÜÜ
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Het bestuur van de R.K. Gezinszorg
Vorden - Kranenburg verzoekt
namens de kontaktpersoon
mevrouw Uiterweerd, uitsluitend
aanvragen voor gezinshulp te doen
van

8-9.30 uur 's morgens
telefoon O 57 52 - 15 23

Ja, ook u heeft in onze toonzaal ruim keuze uit
vele modellen:

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
KINDERSTOELEN
LEDIKANTEN
COMMODES
WIEGEN

Tevens vindt u bij ons een unieke
kollektie

baby- en kleuterkleding
van O tot en met 6 jaar

•BABY- ENieann
& l X" • »—•• • • • • iKL EU! ERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

Het baby- en kleuterhuis voor de
Achterhoek

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Vordense Bad- en Zweminrichting

In de Dennen'
Vanaf donderdag a.s. kunnen de
abonnementen worden afgehaald aan
het zwembad.

Tevens zaterdagmorgen van 9-12 uur

T.'m. 13 jaar ƒ 6,— per seizoen,

14 t.m. 17 jaar ƒ 10,— per seizoen

18 jaar en ouder ƒ 15,— per seizoen

Het bestuur

TE KOOP GEVRAAGD:

een kleine eensgezinswoning
(2 pers.) in of zeer nabij de
dorpskom.

Brieven met opgaaf van ligging, indeling en
vraagprijs onder no. 4-1 bureau van dit blad

Het bestuur van de vereniging
Te-ssclschade . Arbeid Adelt afdeling
Zutphen en Brummen houdt een

voorjaarsbazar
op dinsdag 23 april 1968 in hotel
Bakker te Vorden van 14.00 - 17.00
uur

Grote paardenmarkt
(Meimarkt)

Op woensdag 24 april te
Hengelo (Gld.)

ƒ 150,— GRATIS AAN
PRIJZEN

Van 10 tot 11 uur worden waardebonnen uit
geven welke uitsluitend op de markt besteed
mogen worden.

Bezorg uw advertentie op tijd

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Koelkast stapeldozen
3-delig
5-delig

ƒ 1.59
ƒ 3,—

Kastpapier 20 cent

Koersolman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

Kaptein Mobylette
We zijn dealer geworden voor Vorden
van deze beroemde bromfietsen o.a.
de veelverkochte EEG.

Alle modellen in voorraad.
Zie onze showroom.

Bromfiets bedrij f
KUYPERS
Telefoon 1393

Gemeente Vorden

Gratis afhalen rioolslib
Bij de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie aan het Hoge kan gratis rioolslib worden af-
gehaald, zolang de voorraad strekt.

Het tijdstip van afhalen in overleg met de klaar-
meester te bepalen. (Telefoon 1836)

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Pot spar-aardbeienjam van 126 voor 109 et - >o%
1 pak Spar rijst ................................. van 82 et voor 70 et — 10%
200 gram boterhamworst .................. van 68 et voor 46 et
2 blikken Spar soepballetjes ............... van 124 et voor 98 et — 10%
l zak aardappelen a 2'/2 kg sleehls .............................. 3» et

Een kilo uien voor 29 cent
500 gram jonge kaas sleebls ....................................... 205 et
3 stukken Mars of Nuts ..................... van 90 et voor 69 et
6 pakjes Spar margarine ..................... van 264 et voor 239 et — 10%

Pak spar-Wlie van 190 voir 169 et .<

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Aanbesteding
Namens het bestuur van de Stichting Nutsspaarbank
gevestigd te Vorden, zal door ondergetekende op
maandag 29 april a.s. te 17.00 uur in de koffiekamer
van het Nutsgebouw te Vorden worden aanbesteed:

HET VERBOUWEN VAN HET WINKELPAND
DORPSSTRAAT 15 TE VORDEN TOT
BANKGEBOUW MET BOVENWONING

Inschrijving kan geschieden voor de percelen:

Perceel 1: Grond-, metsel-, stucadoor-, timmer, en smidswerk;
Perceel 2: Loodgieterswerk;
Perceel 3: Elektrische geleidingen;
Perceel 4: Verf-, glas- en behangwerk.

De inschrijving is alleen bedoeld voor aannemers woon-
achtig in de gemeente Vorden en daarbij enkele geno-
digden.

Bestek met 3 tekeningen zijn tegen betaling van ƒ 25,—
(restitutie ƒ 15,—) vanaf a.s. vrijdagmiddag verkrijg-
baar aan het kantoor van de architect.

Inschrijvers moeten besitekhouders zijn.

P. BAKKER architect B.N.A.
Zutphenseweg 44 a

Kath. Stichting St. Antonius-Scholen
KRANENBURG - VORDEN

Opgaaf van nieuwe leerlingen
voor de R.K. Lagere School aan de Kranenburg worden
gaarne ingewacht op:

23 april a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur aan de school
en van 20.00 uur tot 21.00 uur ten huize van de h<vr
Bunkers, Wilhelminalaan 8 te Vorden.

24 april a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur aan de school
en van 20.00 uur tot 21.00 uur ten huize van de heer
A. Bunkers, Wilhelnünalaan 8 te Vorden.

S.v.p. trouwboekje meebrengen.

Het bestuur

HONDA
spaar terwijl u rijdt!

Benzineverbruik l liter op plni. 20 km

Topsnelheid 115 kilometer per uur

Wegenbelasting ƒ 93,60 i>er jaar

Luchtkoeling

Enorme wegUgging

Prima afgewerkt en kompleet uitgerust
met veel accessoires voor

f 4790,-
KOM HEM ZIEN EN VRIJBLIJVEND PROEFRIJDEN BIJ

Garage Kuypers
B DEALER VOOR VORDEN EN OMGEVING — TELEFOON 13 93

Volgende week verschijnt Contact waarschijnlijk in kleur!
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EERSTE STEENLEGGING KLEEDKAMER
VOETBALVERENIGING VORDEN
Zaterdagmiddag om half drie zal de erevoorzitter van
de voetbalvereniging Vorden, de heer J. Lammers, of-
ficieel de eerste steen leggen van de nieuwe kleedkamer
die, zoals bekend, op l augustus a.s. klaar moet zijn, wil
men de toegezegde subsidie van de Ned. Sportfederatie
kunnen inkasseren.
Het bestuur van Vorden is van mening dat dit wel een
haalbare kaart is, wanneer tenminste alle leden zich
voor de volle honderd procent inzetten en dat niet enke-
le leden alles moeten doen. Per slot van rekening wordt
de nieuwe kleedkamer voor alle spelers en leden ge-
bouwd.
Het motto voor de komende maanden luidt: „Geef ook
arbeid royaal, voor ons nieuwe kleedlokaal".

SCHOOLDAMTOERNOOI
In zaal Eskes te Vorden zal zaterdagmorgen, 20 april het
traditionele schooldamtoernooi worden gehouden dat
wordt georganiseerd door de damvereniging DCV.
Aan dit toernooi, dat om 9 uur zal beginnen, wordt deel-
genomen door jongens en meisjes van de openbare la-
gere scholen dorp en Medler, de Bijzondere school Het
Hoge, de katholieke school Kranenburg en de Prinses
Julianaschool uit de Wildenborch.
Alle scholen worden vertegenwoordigd door een vijftal
jongens en een meisjesvijftal. De openbare school dorp
zal evenwel met 4 teams deelnemen. Er wordt een halve
kompetitie gespeeld.
Het bestuur van de damclub heeft voor dit damtoernool
vele prijzen beschikbaar gesteld. Vorig jaar werd zowel
bij de jongens als de meisjes de Bijzondere school op Het
Hoge kampioen.

AKTIE MET MUZIEK

Nog een week en dan zal de huis-aan-huis aktie van
start gaan waarvan de baten zijn bestemd voor het
nieuwe jeugdgebouw.
Om het Vordense publiek toch maar vooral te laten
weten wat er gaande is, zal de muziekvereniging Sur-
sum Corda een en ander maandagavond 22 april mu-
zikaal opluisteren. Jongelui met spandoeken zullen dan
adviseren „Allen, in touw voor het nieuwe jeugdgebouw".
Voor de kinderen van de laagste klassen van de lagere
scholen is er maandagmiddag een balonnenwedstrijd. De
klassen l en 2 van de o.l. school dorp en de Bijz. school
Het Hoge zullen de balonnen gezamenlijk bij de mu-
ziektent op laten. De katholieke school Kranenburg en
de school op het Medler doen het ook gezamenlijk, ter-
wijl de kinderen van de school Wildenborch nabij hun
school de balonnen het luchtruim zullen laten kiezen.
Gezien het aantal leerlingen per klas zullen van de drie
laatstgenoemde scholen drie klassen aan de wedstrijd
mogen deelnemen. Voor deze wedstrijd zijn enkele fraaie
prijzen beschikbaar gesteld.
Verder heeft het bestuur van de Stichting Jeugdcen-
trum 't plan opgevat om in de week v. aktie 'n thermo-
meter in het dorp te plaatsen die het aantal verworven
donateurs alsmede het ingezamelde bedrag zal aangeven.
Onder no. l 55 99 99 is inmiddels door het bestuur ook
een postrekening geopend.

VOORJAARSBAZAR VERENIGING TESSELSCHADE
ARBEID ADELT
Die heer H. van der Zanden zal te 15.00 uur een korte
voordracht houden met enige dia's over onderwerp kant.
De vereniging TAA heeft een tweedelig doel nl. meisjes
die hun opleiding moeilijk kunnen bekostigen, kunnen
gesteund worden door het aan deze vereniging verbon-
den Betsy Perk opleidingsfonds. Voor hen, die hun han-
denarbeid produktief willen maken (handwerken, naaien,
schilderwerk enz.) is er gelegenheid voor de vereniging
TAA te werken. Dit werk wordt op de bazars verkocht.
Wie inlichtingen wenst, wende zich tot één van de be-
stuursleden op de bazar.
Zie advertentie in dit nummer van Contact.

GESLAAGDE EIERZOEKWEDSTRIJD OP DE
KRANENBURG
De buurtvereniging Kranenburgs Belang organiseerde
op Eerste Paasdag haar traditionele eierzoekwedstrijd
voor de jeugd waarvoor een grote belangstelling bestond.
Evenals verleden jaar had men de deelnemers in twee
groepen gesplitst.
Nadat er tot 2 uur 'gelegenheid was voor inschrijving,

trok men hierna gezamenlijk naar het zoekterrein in het
bosje achter het kerkhof. Door de kommissieleden wa-
ren hier voor elke groep 25 eieren verstopt.
Nadat de meute was losgelaten, begon men verwoed te
zoeken. De kleinsten hadden binnen een uur de oneven
genummerde eieren gevonden, maar de groteren hadden
er meer moeite mee. Enkele exemplaren bleken onvind-
baar, hoe of men ook zocht.
Tegen kwart over drie kon men de balans opmaken en
ging het gezamenlijk weer naar zaal Schoenaker.
Bij de kleinste 'groep presteerde Mientje Wunderink het
om drie eieren te vinden, waardoor zij de hoofdprijs
kreeg. Anja Wiggers, Joke Wopereis, Stef Zents, Edwin
Wolterink, Johan Hartman, Martin Overbeek, die elk 2
eieren vondern, moesten loten, waarna Joke Wopereis de
twoede prijs won. Verder kregen in deze groep nog een
prijsje Josef Schotman, Gerard Wissink, Leo Wissink,
Freddie Bos, Wilco Eykelkamp, Herman Besselink, Hans
Bos, Han Masselink, Agnes Heuvelink, Annelies Heuve-
link en M. Rutgers, die elk l ei vonden.
De prijsjes werden met een toepasselijk woord door de
voorzitter, de heer A. Mombarg, uitgereikt.
In de leeftijdsgroep van 9-12 jaar moesten Tonnie Wig-
gers en Robbie Heuvelink loten om de eerste of tweede
prijs (allebei 3 eieren) Robbie Heuvelink werd eerste.
Derde prijs (2 eieren) Ans Schut en Guus Hummelink.
Vierde prijs (l ei) Rudie Heuvelink, Tonnie Overbeek,
Annie Neerlaar, Yvonne Koers, Huub Bos, Gerdien Aber-
son, Marietje Hummelink, Els Idema, Ernest Heuvelink.
Dankzij het mooie weer en de grote deelname, was het
een geslaagde wedstrijd, waarbij ook vele ouders aan-
wezig waren.

ABTB BESTAAT EIND 1968 VIJFTIG JAAR
In december van dit jaar hoopt de afdeling Vorden-Kra-
nenfourg van de ABTB het feit te herdenken dat zij een
halve eeuw geleden werd opgericht. Omtrent de viering
van dit gouden jubileum bestaan nog geen konkrete
plannen maar in ieder geval zal dit niet onopgemerkt
voorbijgaan. Deze mededeling deed de voorzitter van de
plaatselijke afdeling op de jaarvergadering, welke in
zaal Schoenaker werd gehouden.
Een van de bestuursleden uit de beginjaren, de heer
B. G. Lichtenberg, zal dit jubileum niet meer als be-
stuurslid meemaken, omdat hij na ruim 38 jaar wegens
gevorderde leeftijd zich uit het bestuur terugtrok en
zijn plaats beschikbaar stelde voor jongere krachten.
Voorzitter, de heer A. H. J. Zents, nam in zijn openings-
toespraak het afgelopen jaar onder de loupe en konklu-
deerde dat de agrarische bevolking had kunnen profi-
teren van goede opbrengsten, hoewel de prijzen van de
produkten echter niet altijd rooskleurig waren. Vooral in
de veredelingssektor, aldus spreker, zijn we altijd kwets.
baar met de op en neer gaande prijspolitiek. De steeds
meer doordringende integraties kunnen een stabilisatie
geven in de prijzen, waardoor ook de boer en tuinder een
zekerheid kan worden gesteld. In de rundveehouderij
waren de melkprijzen goed, maar door de enorme over-
schotten aan zuivelprodukten kan dit snel veranderen.
Wat betreft de mesterij vaj^undvee kunnen we nog
bogen op een goede toekoms^Hndat in EEG-verband de
verzadigingsgraad ligt op c&î BT procent. Dit is voor an-
dere sektoren niet het geval, hier konstateren wij 100 en
zelfs boven de honderd procent. Dit lijkt, volgens spre-
ker, verontrustend maar als wij als gezamenlijke boer
en tuinder eendrachtig probeugi een produkt van goede
kwaliteit te leveren, zijn dit ^»;oren waarvoor we niet
bang hoeven te zijn. De wira^Pft per eenheid zullen in-
derdaad kleiner worden in EEG-verband, zodat wij ge-
zamenlijk moeten trachten een grote eenheid te vormen
en zowel op commercieel als op vaktechnisch gebied bij
blijven. Doen we dit niet, dan zal de industrie de taak
van boer en tuinder overnemen. Dit alles gaat gepaard
met een goede organisatie in ons agrarisch bedrijfsleven
welke wij de jaren door hebben opgebouwd. Men kan,
aldus de voorzitter, deze stimulans voor een goede orga-
nisatie verstevigen met de volgende gedachtengang a)
de grote behoefte en wil tot meerdere ontwikkeling; b)
de wens om tot grotere aktiviteit te komen; c) de wil
tot een hoger kultureel leven. Als wij dit centraal stellen
zullen wij met goede moed de toekomst tegemoet gaan
en in het volste vertrouwen onze arbeid verrichten.
Uit het keurige jaarverslag van sekretaris, de heer H.
M. A. Helmink, bleek dat de afdeling 35 leden telt. In
het afgelopen jaar werden in gezamenlijk verband met

de plaatselijke landbouworganisaties een negental avon-
den gehouden waarop in verschillende delen van de ge-
meente het bestemmingsplan werd besproken. Voorts
werden diverse ontwikkelingsavonden gegeven terwijl
gezamenlijk met KPO en KPJ het St. Isidorusfeest werd
gevierd.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer W.
Wissink, bleek dat er een klein batig saldo was.
In de kaskommissie werden benoemd de heren H. Ha-
vekes en F. Helmink. Bij gehouden bestuursverkiezing
werd inplaats van de heer B. G. Lichtenberg, die zich
niet meer herkiesbaar stelde, gekozen de heer H. L. H.
Havekes. De heer A. H. J. Zents werd als voorzitter
met grote meerderheid van stemmen herkozen.
De voorzitter sloot deze goed bezochte bijeenikomst met
een dankwoord aan de leden voor hun trouwe opkomst.

WORT!mww
ZATERDAGVOETBAL

SSS EIBERGEN VI — RATTI I 3—3
Het zaterdagmiddagteam van Ratti begint steeds be-
ter in vorm te komen. In de heus niet gemakkelijke uit-
wedstrijd tegen SSS Eibergen VI slaagde men er in om
een 3—3 gelijkspel uit het vuur te slepen.
Inplaats van Hoogheim speelde R. Kerkhoven op de
rechtsbuitenplaats. In de eerste minuten hadden de Rat-
tianen weinig geluk en kon de thuisclub via haar mid-
denvoor doelman Klein Geltink het nakijken geven l—O.
Binnen tien minuten werd het 2—O bij schermutseling
voor het Rattidoel, maar hierna keerden de kansen. De
groenwitten gingen meer naar voren en via de midden-
voor, die uit een voorzet van de rechtervleugel laag in
de hoek schoot, werd het l—2. Vlak voor rust kon de-
zelfde speler 'n penalty zuiver benutten waardoor de
balans in evenwicht kwam 2—2.
Na de thee ging het goed tegen elkaar op. Na plm. een
kwartier wist de snelle en aktieve Rattimidvoor, na
verschillende tegenstanders te hebben omspeeld, met een
beheerst schot de stand op 2—3 te brengen. Een kwar-
tier voor het einde kwam toch nog de gelijkmaker op
een wat gelukkige manier voor SSS tot stand. Een hard
ingeschoten bal van de SSS rechtsbinnen werd van rich.
ting veranderd zodat Klein Geltink op het verkeerde
been kwam te staan 3—3.

ZONDAGVOETBAL

WITKAMPERS III — RATTI I 2—3
Ratti is er in geslaagd om Witkampers III op eigen
terrein een kleine nederlaag toe te brengen, het werd
2—3 in het voordeel van de Kranenburgers. Hiermede
werd tevens revanche genomen op de nederlaag welke
men in de thuiswedstrijd tegen deze Larense ploeg leed.
Bij de groenwitten moest C. Koers invallen voor B.
Wentink. Ratti nam mete^fchet initiatief dat al na ca
8 minuten werd beloond Jf^ middenvoor Schoenaker
een juiste voorzet gaf aXn^ie debuterende linksbinnen
Koers die vrij voor doel in ere uiterste hoek knalde O—1.
De thuisclub reageerde snel met enige tegenaanvallen.
Een van de Rattiverdedigers maakte in deze periode
hands, doch de penalty l |̂̂ net naast het doel. Toen
een van de Rattispelers ^Ade volgende fase van de
strijd in het strafschopgebww ongeoorloofd werd aange-
vallen, kon Haverkamp de toegestane strafschop ook
niet benutten en schoot over de lat. Ratti bleek echter
het boste deel van het spel te hebben en na een half uur
wist rechtsbuiten Lichtenberg de stand op O—2 te breng-
en. Zeven minuten voor rust kon Ratti's linksbuiten B.
Overbeek, die de doelman handig uit zijn goal had ge-
lokt, met een formidabel schot de stand op O—3 brengen.
In de tweede helft werd het spel harder. De gastheren
gingen nu in het offensief en doelman Huitink werd
meermalen op de proef gesteld. Na een kwartier kon
de Witkampers rechtsbinnen uit een hoge voorzet prach-
tig inkoppen l—3. Het spel wisselde nu gedurig. Na een
half uur werd het 2—3 toen de Rattidefensie een hoge
bal niet meer kon onderscheppen en de doelman met een
vliegend schot werd gepasseerd. Ratti kreeg door Over-
beek nog een mooie kans om de stand te wijzigen maar
de lat zat in de weg.

VORDEN LIET DE PUNTEN AAN ZELIIEM

In een gelijkopgaande wedstrijd heeft Vorden een kleine
3—2 nederlaag geleden in Zelhem tegen de club van die
naam. Het eerste kwartier was de thuisclub iets meer in
de aanval. De Zelhemmidvoor R. Veldhorst kreeg een
goede kans om te scoren doch de bal ging echter over.
Even later loste dezelfde speler van grote afstand een
hard schot waar de Vordense doelman Meyer zich op
verkeek l—O.
Hierna kwamen de geelzwarten iets meer in de aanval,
doch erg gevaarlijk waren de Vordenaanvallen niet.
Tien minuten voor de rust profiteerde de Vordense links-
buiten Jansen, die deze middag een goede wedstrijd
speelde, van een mistrap van de Zelhemrechtsback. Met
een laag schot bracht Jansen de ploegen naast elkaar.
Deze stand bleef tot aan de rust gehandhaafd.
In de tweede helft vrijwel hetzelfde spelbeeld. Na plm.
tien minuten omspeelde de Zelhemlinksbinnen J. Veld-
horst enkele tegenstanders, inklusief de uit zijn doel ge-
komen Meyer, om vervolgens via de binnenkant van de
paal te scoren 2—1. Aan de andere kant omspeelde
linksbuiten Jansen op beheerste wijze één der Zelhem-
verdedigers, doch gelukkig voor de thuisclub, kwam de
boogbal van Jansen over de keeper heen tegen de lat.
Twintig minuten voor tijd viel de beslissing toen rechts-
binnen van de thuisclub doorbrak en door Besselink bin-
nen het strafschopgebied ten val werd gebracht. De toe-
gekende penalty werd door aanvoerder Ziebelink inge-
schoten 3—1. Vlak voor tyd aan de andere kant een
soortgelijke situatie doch nu werd de Vordense rechts-
binnen Hendriksen ten val gebracht. Bertus Nijenhuis
bracht de eindstand door deze strafschop op 3—2.

GEVESTIGD 1830

Onze afdeling boekhouding heeft
plaats voor:

ai een vr. kantoorbediende
plm. 18 jaar, liefst met MULO-diplo-
ma. Vereist is het bezit van het
diploma machineschrijven.

Verder zoeken we contact met:

b] een jongeman
plm. 17 jaar

met LTS-opleiding, die op ons instal-
latiebureau de kans krijgt te worden
opgeleid tot

technisch tekenaar
afdelin» n a'.rale verwarming.

Sollicitaties met vermelding van de funktie aan:

GEMS METAA1WERKEN n.u.
Vorden

POSTBUS 2 — TELEFOONNO. 05752-1546 j

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 17

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft

ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de

grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar

het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in

de buurt is.

Met een onverwachte wending manouvreerde ze zich op Martin's
knie, sloeg een arm om z'n hals en kuste hem.
En hij die, na de historie van Praag, dacht dat hij immuun voor haar
was en die enkel zo aan Lia had gedacht, voelde zich bewogen in
zijn diepste instinkten, ondanks Gloede, ondanks Lia. Deze had hij
gekend: wat een vrouw, een hemel: in de hel van de geheime dienst!
Een vrouw! Een toekomen van tederheid, in de steenachtige ver-
wildering van dit bestaan! Martin verbaasde zich over zichzelf en
over haar; ik ben niets beter dan Gloede, dacht hij.
„Drink niet zo schielijk", vermaande hij haar huichelachtig, zichzelf
verachtend.
Gloede zei: „'t Is bij jou alles of niets, Ingrid. Morgen ben je niets
waard, pas maar op."
Ongerust vroeg Martin zich af of de twintig milligrammen Apo-
morphine voor haar te weinig zouden blijken te zijn.
Opnieuw schonk ze haar glas vol tot aan de rand. Plotseling stond
/e op en vluchte naar de wastafel. Ze had nauwelijks de tijd haar
hoofd boven de emaillebak te buigen.
Martin greep haar glas, spoelde het om en liet het vol lopen met
helder water.
Ook Gloede snelde toe, klopte haar zachtjes op de rug: „Kijk, daar
heb je het nu, kindje. Ik had je nog zo gewaarschuwd".
Langzaam richtte Ingrid zich op. Doodsbleek, de ogen vol tranen,

wankelde ze, door Gloede ondersteund, naar haar slaapkamer.

Gloede legde haar op het bed. Hij overtuigde zich ervan dat de
deur was gesloten, eer hij zich tot haar overboog en fluisterde:
„Hoe wil je dan nu in vredesnaam bereiken wat je je had voorge-
nomen, om hem opnieuw voor je te winnen?"
Ze schudde haar hoofd, slikte en fluisterde: „We zullen zien. Twee
uur slaap, en ik ben weer beter."
„Zal ik bij je blijven?"
Ze slikte, schraapte haar keel en fluisterde: „Ben je mal! Ga na-
drukkelijk, via hem, terug naar de kleirïie slaapkamer; laten we geen
fouten maken, alsjeblieft."
Hij zei, met een lelijk lachje: „Zul je niet, net zoals de kruisspin
doet met haar mannetje, hem doden, nadat je hem hebt gebruikt?"
Zij kokhalsde en zei moeilijk: „Pak je biezen, ik ben zo ziek, bah!
ik ben zo ziek, als een zieke kat."

Ook Martin is naar bed gegaan. Anders dan Lia, die in een ander
deel van de stad, de slaap niet kan vatten, ligt hij slechts even
wakker, opmerkzaam luisterend naar de geluiden in en buiten het
huis. Boven alles uit buldert de noordwesterstorm. In het noorden
is een reus ontwaakt in ergernis en toorn en, springend over de
kccrkring, blaast hij over de lage landen al zijn woede van zich af:
zwoegend in de kruinen van de bomen bij het park, in felle vlagen
een aangrijpingspunt zoekend aan de goten van het hoge dak,
joelend en tierend, plotseling stilvallend tot een pauze, waarin de
wind eer nieuwe aanloop neemt. In zo'n pauze hoort Martin het
gestommel in de belendende kamer en vlak daarop het ruisen van
water in de badkamer: Ingrid! Dan overstemt de wind opnieuw
alle geluid, blazend, en met een hoge fluittoon, binnen de hem ge-
stelde wetmatigheden, jagend naar het toppunt van zijn krachten.
Terwijl Martin het hoofd luisterend boven het kussen heft mom-
pelt hij: „Dies ist kein Starkwind mehr, dies ist ein richtiger Sturm,
von Windstiirken acht oder neun' . Hij keert zich om in z'n bed, hij
geeuwt een keer en - slaapt.

Als hij later wakker wordt is het nog nacht. Hij schuift de metalen
beschermplaat boven z'n polshorloge weg. Hij ziet de sekondewijzer
dansen over de verlichte wijzerplaat - het is drie uur. En in de

aangrenzende kamer hoort hij over het linoleum de ketsende stap-
pen van haar, die, ook al is ze naakt, niet zonder hooggehakte
schoenen gaat. Waar gaat ze in vredesnaam heen? De ketsende
stappen komen nader, komen over het linoleum, tikken tot aan zijn
deur toe, - tikt het hart in de keel, aan de slapen! deze prachtige
vrouw in haar weinige satijnen kleren: „liever naakt dan zonder
schoenen" is haar leus, hoort! hoort! zij klopt aan zijn deur: rijst
deuren der vroegere vereniging! een vrouw, in glanzende huid van
rose en rozige schijn, een kleed dat door Gods hand geweven en
door slaap is gewassen, hoort! . . .

(wordt vervolgd)

Dit is rtklam!
DONDERDAG

500 GRAM VARKENSLAPPEN

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 GRAM RIBLAPPEN

500 GRAM VARKENSLAPPEN .

500 GRAM VERSE WORST

150 GRAM HAM

150 GRAM BOERENMETWORST

150 GRAM PEKELVLEES

200 GRAM BOTERHAMWORST .

Slagerij Vlogman
Nieuwstad — Vorden

f 2,38

3,35
2,38
2,25
0,89
0,75
0,87
0,50



Met (grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje

LUBABTUS GEBHABD
Wij noemen hem

LUBERT
G. J. Lenselink
H. J. Lenselink-

Boesveld
Vorden, 16 april 1968
de Haar 17

Te koop: l Daffodil 1964
23000 km gereden, in prima
staat bij J. Harmsen,
H. K. van Gelreweg 23,
Vorden

Gratis in bruikleen: l stukje
tuingrond in het dorp.
Inlichtingen bij Garage
Tragter, Zutphenseweg

Te koop: Enig gedorst hooi
grote pakken.
H. J. Graaskamp, D 30
telefoon 1602

Te koop: VW auto type '61
Burg. Galléestraat 44

AUTOVEBHUUB
ZONDEB CHAUFFEUB

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voelt u ook
thuis in uw tuin

Hoe voelt u zich als u op zomerse dagen
lekker in uw tuin gaat zitten? Voelt u zich
dan „bij uzelf op visite" of voelt u zich
helemaal thuis, komfortabel, gezellig? Be-
denk dat eens even. Wij hebben het óók
bedacht en voor een prachtige kollektie
tuinmeubelen gezorgd. Ligstoelen, zitstoe-

len, heerlijk-lange luierstoelen, in eenvou-
dige of luxueuze uitvoering. Hout of metaal
of rotan. Uzeren en houten tafels en ban-
ken. Parasols. Kortom alles voor komfor-
tabel buitenleven. Een inspirerende koüek-
tie, een puur-zomerse selektie. Om u thuis
in uw tuin te voelen.

Marlens
Wapen, en Sporthandel

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWILBEDRIJF
TBAGTEB

WEES ER
WATERVLUG BIJ!

Deze bijzondere baddoekset met tulp-
dessin, bijpassend washandje, keuze
uit 4 pasteltinten (rood, bleu. geel.
aqua), compleet in luxe doos voor...
Inderdaad! Slechts vier M rf|
gulden en vijftig centl 4.ÜU

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

Volop keus in

Zomerschoenen
ensaiujalen
gemakkelijk kiezen
voor u,jfft zp'n
grote kunektie

Wllllink'S Schoenhandel
Onbetwist de Schoenspecialist

, Beslist op onze volgende,
•parade-aanbieding letten

Uw advertentie in Contact wordt gelezen
door meer dan 2000 gezinnen

dus ook buiten de bebouwde kom

A.s. zondag 21 april

Vorden l
Eibergse Boys 1

-/vAanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden > »

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Heren en jongens
Helanca zwembroeken en -slips
Nylon zwemshorts van Sir Edwin
Badlakens, sportieve dessins
Terlenka zomerpantalons

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

ZONNEBRILLEN

BADTASSEN

DUIKBRILLEN

ZWEMBANDEN

SCHEP JES-VOBMPJES

EMMEBTJES

Jaarvergadering
VAN DE BOND VOOB

STAATSPENSIONERING

AFDELING VOBDEN

Op donderdag 25 april a.s. in café
's avonds om 8 uur. OpkomstKoersolman

Leuke tiener jurkjes
vanaf f 15,95

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

'---"----

Buurtvereniging Delden
Zaterdag 27 april a.s.

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen.

Aanvang 7.30 uur. Start bij café
Deelname vrij.

De fundamenten waarop elke staat
(dorpsgemeenschaujfcrust, worden gevormd
door de opvoeding^^i zijn jeugd.

Diogenes.

HET IS DAN OOK EEN GOEDE

DEUGD,

geld
TE GEVEN VOOR HET WERK
VAN

onze jeugd

AKTIE JEUGDCENTRUM
22 - 27 APRIL

POSTGIRO l 55 99 99

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

L6V6T 500 GRAM

U6tl3Kt 500 GRAM

Speklappen
Gehakt
Verse worst

15O

198

500 GRAM

500 GRAM 198
500 GRAM

Heerlijke
Unikaas

Prima koffie
250 GRAM l O 5

Margarine
3 PAK 84

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade 500 GRAM

Fricandeau v.d. ham
Verse worst
Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM 198

Bij aankoop van 1250 gram vlees
100 gram boterhamworst voor 1 cent

Bij f 20.- vlees en vleeswaren
200 gram boterhamworst voor 1 cent

wat bromt
dat fijn

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn! Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En de kenners
(zoals Peter Post en zijn vrouw) weten wel wat dat
betekent, 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit
moment de beste lichte brommer is, die u voor f. 419.-
kunt kopen.

berin!
VAN GAZELLE

BROMFIETSBEDRIJF TRAGTER
v«/w«/ts«swv«/w\s«s\svw\sw\s\sw\

Aktie Jeugdcentrum
22 - 27 APRIL — POSTGIRO l 55 99 99

Circa 60 medewerkers gaan op pad

Mogen wij op u rekenen?
Wilt u ons helpen?
HET GAAT OM FIKSE BEDRAGEN
DANK U WEL !

Marktvereniging Vorden
Ledenvergadering

op maandag 29 april :i.s. n.m. 8 uur
in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit)

AGENDA:

Opening, notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
Subsidietoewijzing uit de verloting
1967.
Rondvraag.
Sluiting.

Na de vergadering worden de subsidies uitbetaald
en enkele niet afgehaalde prijzen verkocht.

Voor het voorjaar
VITRAGE

OVERGORDIJNEN

VLOERBEDEKKING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK


