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31e jaargang no. 12
Uitgave drukkerQ Weevers v/h Wolten, Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 22 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. P. J. v. d. Vange uit Zutphen

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. A. Trapman uit Velp

19.00 uur ds. J. H. Kappers uit Velp

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. W^echgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Rob, zoon van H. W. ten Pas en J. H.
Pasman; Erik Gefhard, zoon van G. Dimmendaal
en G. Wolsink; Johan Hendrik, zoon van H. G.
Bakker en G. Scholtens.
Ondertrouwd: J. G. van Druten en Z. J. Vrieze.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Zeer geslaagde Angelusmis
Zondagmorgen tijdens de Hoogmis verzorgde het
bekende koor van „De Notenkrakers" uit Zieu-
went in de Christus Koningkerk de zgn. Angelus-
mis. Het uit plm. 60 dames en heren bestaande
koor vertolkte deze nieuw ingestudeerde mis op
bijzonder geslaagde wijze. Reeds eerder verzorgden
„De Notenkrakers" in de Vordense rectoraatskerk
de zgn. Emmausmis.

Geslaagd
Te Velp slaagde voor het eindexamen vierjarige
kursus tuinbouwschool afdeling bloemisterij en te-
vens voor de aantekening bloembinder Johan Aart-
sen.
Onze plaatsgenoten, de heren Henk Hilferink, Jan
Oortgiesen en Wim Potman, behaalden aan de
Groen van Prinstererkweekschool te Doetinchem
de onderwijzersakte.
Aan het stedelijk museum te Zutphen slaagden
voor HBS A onze plaatsgenoten Janny Eskes en
Hans Schuppers.
Te Deventer slaagden voor Mulo B B. Zweverink
en R. Fokkink.

Nederlandse Touwtrekkers Bond
landelijk erkend

De Nederlandse Touwtrekkers Bond 'heeft een be-
langrijke mijlpaal in 'haar nu tienjarig bestaan be-
reikt. Op de algemene ledenvergadering van de
Nederlandse Sport Federatie werd het bestuurs-
voorstel om de NTB toe te laten als lid van dit
hoogste landelijke sportorgaan, met algemene stem-
men der ledenvergadering goedgekeurd.

Landelijke erkenning

Uiteraard heerst er grote vreugde in de touwtrek-
wereld, omdat deze landelijke erkenning bijzonder
belangrijk is; de laatste jaren heeft deze sport haar
vleugels wijd uitgeslagen en werden niet alleen in
de bakermat - de Gelderse Achterhoek - nieuwe
verenigingen opgericht, maar ook in het gebied
over de IJssel op de Veluwe o.a. begint de touw-
treksport te floreren. Het bondsbestuur ziet in deze
gunstige beslissing van de NSF nu meer mogelijk-
heden voor de toekomst, vooral om aan de touw-
treksport, die in verschillende delen van ons land
nog te weinig bekend is, meer in de publiciteit te
brengen.
Voorzitter der NTB de heer J. W. Markink uit
Barchem, die met de sekretaris de NSF-vergade-
ring in Amsterdam bezocht, vroegen wij naar kom-
mentaar.
„Wij willen in de nabije toekomst meer en betere
akkomodatie zien te krijgen voor onze spelers, we
denken o.m. aan de bouw van kleedgelegenheden,
terreinverbetering, maar daarnaast ook aan de op-
leiding van trainers, leiders, arbiters en het volgen
van kaderkursussen. Aan de jeugd zal meer aan-
dacht kunnen worden besteed, er is reeds een jeugd-
klasse die momenteel goed draait, maar er zal voor

de touwtrekkers - en uiteraard voor alle sport-
bonden - volgend jaar gelegenheid zijn om zich te
bekwamen in hun sport op het unieke sportcentrum
„Papendal" bij Arnhem, dat door de NSF is aan-
gelegd.

Naar de wereldkampioenschappen in Ierland

De NTB heeft, behalve in eigen land, al erkenning
in het buitenland omdat men reeds in 1964 lid werd
van de TWIF de Tug of War Internationale Fe-
deration, de internationale touwtrekkers federatie
waarbij o.a. zijn aangesloten Engeland, Wales, Ier-
land, Noord-Ierland, Zweden, Noorwegen, Dene-
marken, Zwitserland e.a.

In 1964 kregen de Nederlandse touwtrekkers meer
internationale bekendheid doordat in Malmo te
Zweden werd deelgenomen aan de Europese kam-
pioenschappen, waarbij ons nationale team - tot
veler verrassing - zelfs eeneervolle tweede plaats
voor zich opeiste. In 1965 nam een nationaal touw-
trekteam deel aan de wereldkampioenschappen te
Londen, waar men derde werd achter het favoriete
Engelse team en de ploeg uit Noord-Ierland. Nog
vers in het geheugen liggen de Europese kampioen-
schappen welke op 6 en 7 september 1968 te Bor-
cülo door de NTB werden georganiseerd en die
een onverdeeld sukses werden.

Er zijn nu weer konkrete plannen om deel te nemen
aan de wereldkampioenschappen die op 19 en 20
september a.s. te Fermoy in Zuid-Ierland worden
gehouden en naar het zich laat aanzien zal de Ne-
derlandse deputatie om en nabij de honderd man
bedragen.

Dienst Kapel Wildenborch

Zondag 22 iwii om 8.30 uur

Voorganger cR. J. C. Krajenbrink

Bejaadenkring gf^y dagje uit
De Bejaardenkring te VorWn heeft onder ideale
weersomstandigheden het jaarlijkse uitstapje ge-
maakt. De tocht werd gemaakt met 2 bussen en 2
auto's. In Hoenderlo werd halt gehouden bij de
familie Tjoonk (oud inwoners van Vorden) alwaar
een kopje koffie werd gedronken. Daar het 'hier
bejaarden betrof uit Vorden, bood de familie nog
een 2e kopje aan. Via de Hoge-Veluwe ging de
tocht verder naar Harderwijk waar eerst een boot-
tocht werd gemaakt. Daarna werd een kijkje ge-
nomen in het dolfinarium.
Op de terugweg werd gepauzeerd in de Ossenstal
te Epe, waarna het gezelschap via Apeldoorn weer
huiswaarts ging. In café-restaurant ,,De Zon" ten-
slotte werd smakelijk gedineerd.

Ned. Herv. Vrouwenvereniging
De dames van de Ned. Herv. Vrouwenvereniging
hebben een uitstapje gemaakt richting Den Bosch.
In Velp werd een kopje koffie gedronken, waarna
de reis verder ging naar Waalwijk, alwaar een
schoenenmuseum werd bezocht. Hier waren allerlei
schoenen van heel oud tot hypermodern te bekijken.
Vandaar ging het naar Baarle-Nassau. Hier werd
gedineerd. Tevens werd het stadje bekeken.

In Westerhoven werd het Eurostrand bezocht,
waar de dames zich uitstekend amuseerden. Na op
de terugweg nog een kopje koffie te hebben ge-
dronken in Lent, keerden de dames voldaan huuis-
waarts.

Diplomazwemmen
Donderdagavond werd voor de tweede maal in dit
seizoen in het zwembad te Vorden diplomazwem-
men gehouden, dat werd afgenomen door de he-
ren Verstoep en De Gruiter, dit alles onder het
toeziend oog van KNZB-official de heer G. Aal-
bers uit Zutphen. De door badmeester Verstoep
voorbereide kandidaten slaagden allen t.w. 20 voor
A en 12 voor B.

50.000 bezoeker zwembad
Het zwembad te Vorden heeft dezer dagen de 50.
000e bezoeker getrokken. Vooral de afgelopen week
was het natuurlijk zeer druk.

Kleuters op stap
De kleuters van de kleuterschool in de Kranen-
burg hebben maandag jl. het jaarlijkse uitstapje
gehad. Met een achttal auto's vertrokken de 40
kinderen naar het doel van deze tocht, het buiten-
centrum „Ruighenrode" bij Lochem.

Allereerst werd de speeltuin bestormd, terwijl ook
het bijgelegen dierenpark bij de jeugd in trek was.
De leidsters hadden ,,geen kind" aan de enthou-
siaste kleuters vooral toen er ijsjes werden uitge-
deeld. Nadat 'in de kantine iedereen wat mocht
uitzoeken brachten de ouders de jeugd weer naar
de finish bij de school aan de Eikenlaan. Zowel de
behulpzame ouders als de leidsters kregen een aar-
dige herinnering aangeboden.

Is het Jeugdcentrum dood ?
Misschien denkt u dat wel als u het gebouw bekijkt.
Maar dit is echt niet zo. Alleen zijn we het laatste
jaar door diverse omstan^toheden wat opgehouden
in onze aktiviteiten. Dcx^phu komt er weer leven
in de zaak. Binnenkort hoopt het bestuur tot aan-
besteding te kunnen overgaan.

U hebt het in Contact kunnen lezen; we krijgen
10.000,- va de gemeente ̂ ^tevens 10.000,- van het
Rijk. Ook hebben we nq^Jerschillende giften mo-
gen ontvangen zoals een briefje van 100,- dat in
de kollektezak van de Hervormde kerk was gestopt
alsook 67,30 van de Nationale Jeugdzorg-en 33,94
uit de personeelskas van de leerlooierij. Onze har-
telijke dank hiervoor.

Willen de donateurs ons nu tegemoet komen en
hun donatiebijdrage overschrijven op de giroreke-
ning van de Raiffeisenbank. Na l augustus zullen
wij zo vrij zijn om kwitanties aan te bieden. Giften
blijven natuurlijk welkom. Mogen we weer op uw
medewerking rekenen?

Het bestuur.

„De Graafschaprijders"
In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juni
werd de zgn. „Oost-Nederland Nachtrit" gehou-
den die werd georganiseerd door de Vordense mo-
torclub „De Graafschaprijders", de HMC uit Hen-
gelo Gld en de EMAC uit Enschede.
De bedoeling van de organisatoren is, deze rit een
beetje groots op te zetten en er een jaarlijks weer-
kerend evenement van te maken.

Voor deze eerste „Oost-Nederland Nachtrit",
waarbij start en finish plaatsvonden bij café-res-
taurant Schoenaker in de Kranenburg, bestond een
goede belangstelling, 80 deelnemers verschenen aan
de start. De lengte van de rit bedroeg ca 160 km.
Het eerste gedeelte voerde de deelnemers via Vor-
den-Ruurlo-Eibergen-Neede-Haaksbergen - Hen-
gelo-Enschede naar Lonneker waar werd gepau-
zeerd in hotel Savenije. Hier kwam de heer G. ter
Maat uit Delden, die uiteindelijk ook als eindover-
winnaar uit de bus zou komen, in het bezit van een
fraaie beker die door hotel Savenije beschikbaar
was gesteld voor de beste prestatie in het eerste
gedeelte.

In het tweede gedeelte Lonneker via Diepenheim,
Lochem, Barchem en weer terug naar Vorden, kwa-
men de deelnemers nogal eens in moeilijkheden
vanwege de dichte mist die was komen opzetten.
Dit kostte velen door tijdsoverschrijding nogal wat
strafpunten.
Na afloop reikte de heer Ezendam, bestuurslid van
de EMAC uit Enschede de prijzen uit.

De uitslag van dit geslaagde sportevenement was
als volgt: 1. G. ter Maat, Delden; 2. Asbreuk,
Deurningen; 3. H. Bosmans, Enschede; 4. F. J.
Ballast, Enschede; 5. W. Jongbloed, Enschede; 6.
J. Beverdam, Enschede; 7. A. A. Mulder, Assen;
8. A. Langkamp, Enschede; 9, G. ten Dam, Hen-
gelo; 10. Spandow, Assen; 11. L. Lippinkhof, En-

Zaterdag 21 juni a.s.

BALLON WEDSTRIJD

(zie voor nadere bijzonderheden ad-
vertentie in dit blad)

schede; 12. R. Keesmaat, Enschede; 13. G. Kamp,
Delden; 14. A. Vloedgraven, Nijvedral; 15. J. Ot-
ter, Almelo; 16. D. J. Tuitert, Harfsen; 17. D. J.
Denneboom, Deventer; 18. P. Bruggeman, Henge-
lo; de poedelprijs werd gewonnen door P. A. Baart
uit Hengelo.

Behalve individueel werd aan deze nachtrit ook
deelgenomen met teams elk bestaande uit 3 rijders.
Met in totaal 833 strafpunten werd het team van
de Hengelose Bromfietsclub winnaar, hetgeen een
fraaie beker opleverde.

Opbrengst kollekte
De jaarlijkse kollekte ten bate van het Nederland-
sche Roode Kruis heeft in Vorden 3.705,- opge-
bracht, dit is gemiddeld per inwoners 0,55.
Niet alleen het komité, doch bovenal de talrijke
gewonden en chronische zieken zijn dankbaar ge-
seind jegens de kollektanten, die hun vrije tijd be-
schikbaar stelden en in het bijzonder jegens de
gulle gevers voor hun royale bijdragen.

Wfföuuw
Zondagvoetbal

Vorden VI met één been in 3e klas
Onder zeer warme weersomstandigheden heeft
Vorden VI zondagmorgen in Apeldoorn de eerste
promotiewedstrijd tegen Columbia VI met 2-1 ge-
wonnen. Dit betekent dat wanneer Vorden vol-
gende week gelijk speelt promotie een feit is. Zo-
ver is het echter nog lang niet want Columbia speel-
de technisch beter. De leeftijd, in het voordeel van
Vorden, gaf bij dit warme weer de doorslag.

De geelzwarten namen na tien minuten de leiding
toen Pardijs scoorde uit een pass van Schouten. In
de 20e minuut was het opnieuw raak toen Pardijs
na een pass van Stapper, voorzette waarna Koren-
blik het leer ineens op de slof nam 0-2. Dit was
tevens de ruststand.
Na 10 minuten in de tweede helft werd het 1-2
toen de rechtsbuiten van Columbia uit een moei-
lijke hoek scoorde. In de resterende minuten bleef
de Vordense achterhoede met doelman Ter Heur-
ne als uitblinker, goed overeind.

AGENDA
Elke vrydagmorgen weekmarkt

21 juni Ronde van Vorden

21 juni Dansen in het Nutsgebouw
21 juni Sluitingsavond Herv. Jeugdver-

eniging Wildenborch
21 juni Volleybaltoernooi Dash afgelast
26 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
28 juni Bazar en toneel t.b.v. de Kapel

Wildenborch in de kapel
28 juni Kindermiddag buurtvereniging

Julianalaan
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

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

Zaterdagvoetbal

Ratti A-pupillen wonnen 2e prijs
De A-pupillen van de s.v. Ratti hebben zondag
een fraai sukses behaald door tijdens het AZC-
poliotoernooi in de Ie klas een fraaie 2e prijs te
veroveren.
De Ratti-jeugd speelde een zestal wedstrijden die
baar in de finale bracht tegen Doetinchem A welke
echter met 0-1 werd verloren.
In poule B nam Ratti B deel en wist van de zes
wedstrijden er twee gelijk te spelen, de andere vier
gingen verloren.

Ratti C-junioren naar Zieuwent
Op zaterdag 28 juni zal het C-team van de Ratti-
unioren deelnemen aan een jeugdtoernooi te Zieu-

went georganiseerd door RKZC.

Touwtrekken

Nieuwe triomfen voor Medler
Op het vierde NTB-touwtréktoernooi dat zondag-
middag jl. te Velswijk werd gehouden, heeft het
achttal van 't Medler weer nieuwe lauweren ge-
oogst. In de 640 kg klasse werden de Vordenaren
winnaar door een fraaie zege op hun grootste rivaal
Bekveld uit Hengelo. Ondanks een tropische hitte
trokken de meer dan 30 clubs in de negen klassen
of hun leven er van afhing.

Dp zondag 6 juli a.s. zal de touwtrekvereniging
3ruil in Ruurlo het eerstvolgende toernooi organi-
seren waar uiteraard alle Medlerteams aan deel-
nemen.



Ibers
SUPiRMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit
* Service
* Lage prijzen

NIEUWE OOGST

LITERSBLIK

Spinazie

3 stukken mars Î O
van 90 nu ^^ **

PENNY-
WAFELS

pak 8 stuks

nu

79

Grote pot

MEI-

KERSEN

179

GOLDEN WONDER

Chips
GROTE ZAK VAN 109 NU

79
EN OOK NOG GRATIS

slacouvert
3 rollen m ent os ^%O

van 81 nu ^^ **

Pak
ZAANSE

• *^ ^"V •JOOL
BRUSSELSE

KERMIS •̂̂
mr

400 gram

89

CHOCA BOTERHAM KORRELS
pak 400 gram

Lekker fris PERMINTA ROLLEN
5 rollen van 125 nu

NIVEA CRÈME

Literblik

APPELMOES

79

elk 2e blik-̂- ü m. mm^^ *-rM.M.r\-

49

99

1OO

MET GRATIS STICKJE 8 x 4

MACARONI
2 x 500 gram nu slechts

POEDERKOFFIE
pot a 50 gram

Litersblik Manbel DOPERWTEN
zeer fijn, voor

TOMATENPUREE AC
3 blikjes H-57

2 pakken Hellema
KOFFIEKOEKEN EN QQ
THEEKRANSJES samen

Nobo QQ
REERUG J ES lekker koekje pak O^7

WAFEL-
MELANGE

i
pak

85

elk 2 e DakV^JLft» mm ***• Ks^C.^-KV.

voor

43
•

GEBAKS-
BODEMS

heerlijk met
aardbeien

6 stuks

79

Kindermolens

gevuld met

SNOEP

79

109

89

118
2 flessen

UP-

DRANK•̂  • m^%I^ •%

samen

89
Superunie

ROODMERK
M f\rrr?* •?KOFFIE

•
per pak

159

elk 2e pak
105

Bij 5,- aan
boodschap-
pen 1 fles

JUS
D'ORANGE

voor

49

CAPUCIJ-
NERS

Literblik

<*
elk 2e blik

45
ii

^
Jonker Fris

AARDBEIEN

•
1 ^^^. ^m^^t^^^.jamm

pot van 128 nu

98
EET NU

beschuit
met

aardbeien
2 grote rollen slechts

Piek
AFWAS

grote flacon

98

elke 2e flacon

49

PRULLE-
MAND

met bloem-

tief voor

235

65
HARING IN

TOM.SAUS

ovaal blik

89

Vruchtenwijn
met abrikozen

brandewijn

van 345 nu

295

Uttcte
HAMBURGERS

SLAVINKEN
3 stuks

3 stuks

98
98

178

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

1 50 gram 98

150 gram 58

150 gram 89

150 gram 89

VACUÜM VERPAKTE VLEESWAREN

SCHOUDERHAM van 96 voor 77

BERLINER van 95 voor 89

We hebben nu ook voo u zoutloze
vleeswaren van Zwan

GEKOOKl MAGER SPEK

puut
SLA

KOMKOMMER

TOMATEN

2 kroppen 49

2 voor 89

500 gram 79

OUTSPAN SINAASAPPELEN 10 voor 189

BLACK WIN ES AP lekkere handappel
l kg 159

BOSPEEN per bos 98

HEERLIJKE GRIEKSE

Land wij n
ROOD OF WIT

per fles 1.69
Zolang de
voorraad
strekt



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon

ROB
H. W. ten Pas
J. H. ten Pas-

Pasman
Vorden, H juni 1969
Staringstraat 4

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 25-
jarig huwelijk ondervon-
den, betuigen wij onze
hartelijke dank.

B. H. Norde
H. J. Norde-

Harmsen
Vorden, juni 1969
Hackfort C 42

Door deze zeggen wij
dank aan allen, die heb-
ben meegewerkt, op wel-
ke wijze dan ook, om ons
25-jarig huwelijksfeest te
maken tot een onvergete-
lijke dag.

J. Groot Roessink
H. J. Groot

Roessink-Norde
Vorden, juni 1969

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank aan
allen voor de vele blijken
van medeleven, ons be-
toond tijdens de ziekte en
na het overlijden van on-
ze lieve moeder en groot-
moeder

H. ASSINK-
VELDERMAN

H. H. Bruggink-
Assink

en kleinkinderen
Vorden, juni 1969
H. van Bramerenstraat 2

Voor de vele bewijzen
van deelneming, onder-
vonden na het overlijden
van onze lieve man en va-
der, en in het bijzonder
aan dr. De Vries en dr.
In 't Veld, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
G. F. Wolsing-

Bartels
en kinderen

Vorden, juni 1969

H.B.O. I
Let op onze lage
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

VOORAL UW

40**
*̂ P Vl FDIMGKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

A. HARMSMA
dierenarts

AFWEZIG
van heden tot
volgende week
donderdag.

Praktijkwaarneming:
/. Wegchelaer
Telefoon 05752-1566

KETTLER
SCHOMMELS

vanaf 49,95
Glijbanen, wip-
wappen enz. enz.
Kwaliteitsprodukt
Spotprijs

G. Weulen-Kranenbarg

Te koop: Drachtige MR
IJ-vaars vader Boris a.d.t.
gem. lijst moeder 4500 kg
4% 180 kg 293 dagen.
D. A. Lenselink E 20
Vorden

Te koop: l beste dragen-
de BB zeug werptijd 28
juni a.s. G. B. Lebbink,
Onstein E 47 telefoon
6739 Vorden

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

ƒ. ƒ. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkosten

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

PASSPIEGELS
VEEGVASTE

MUURVERF

rRAKTORVERVEN HAMERSLAG-

VERVEN zelfklevend, voor hal
en tienerkastenin alle kleuren

voorradig 4 kg slechts 2,756 fraaie kleuren
32 x 108, 32 x 94

UITERWEERDHl VERFHUISRuime parkeerruimte

XWXWKK^^
i
§ WIM VRUGGINK

en
l HANNEKE BOSMAN

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaatsvinden op don-
derdag 26 juni a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. J. van Thiel van
Hengelo Gld.

Vorden, B 67
Hengelo Gld, E 55
juni 1969

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „Concordia" te Hengelo Gld.

Toekomstig adres: B 67, Vorden.

cooostQiQoicoDociiico^̂VTsXfVT^aN/'tNXlN/lVXvTVlVTVTvrVlVÎ vT^Tv^ l̂Vrv'IVlW

Op woensdag 25 juni a.s. hopen wij onze ge-
heel nieuwe winkels officieel te openen.

Wij nodigen u uit 's middags vanaf H.00 uur
om onze zaak te komen bezichtigen.

Vorden, juni 1969

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden

s\\
H< >

Gashaarden - kachels
Ijzerwaren
Tuingereedschap
Huishoudelijke artikelen

i * Kunstnijverheidsartikelen

m3të®@®W^^

Nutsgebouw
VORDEN

A.s. zaterdag 21 juni

DANSEN

Muziek: ,,Husk" uit A'doorn

Aanvang 19.30 uur

WILT U

Wij staan klaar met een nieuwe

Epple IVIobèl 1000

Deze moderne combine is voor-
zien van een dubbele dorsinrich-
ting en tevens van een tweede rei-
niger, waardoor schoner zaad
wordt verkregen en het onkruid-
zaad wordt opgevangen in zakken

LOONBEDRIJF

H. J. Bosman
Vorden - Telefoon 05752-1874

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

roepen sollicitanten op voor

SCHOONMAAKSTER
van de o.l. dorpsschool (tijdelijk
dienstverband).

Beloning: voor 23-jarigen en ou-
der 271,25 per maand, beneden
de leeftijd van 23 jaar jeugdaf-
trek.

Vakantietoelage 6%.

Aanmelden ter gemeentesekretarie, alwaar
ook nadere inlidhtingen worden verstrekt.

EUROPA'S BEKENDSTE TAPIJTENFABRIKANT

Louis de Poortere
BIEDT U EEN UNIEKE GELEGENHEID

bij aankoop van minstens 24 vier-
kante meter (6 meter kamerbr.)
Richelieu tapijt vanaf 89,- een

Hoover klopstof zuiger
van 245,- voor

slechts f35,-
Dat is 210,- voordeel en
kwaliteitstapijt

KOM KIJKEN OF BEL EVEN BIJ

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

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

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

2 blikken Spar appelmoes van i44 voor 98

/ blik Spar SPERZIEBONEN 69
/ pot BRUINE BONEN van 90 voor 79

l reuze baal ZOUTE PINDA'S . . 129

l pak vacuüm Spar koffie 169

/ pak FROU FROU 59

150 gram HAM 99

2 //essen Spar SINAS 89

2 flessen Spar Up 79

REMMERS
DE SPAR

:KOPEN BIJ'DE SPAR
IS'SPAREN'BIJ DE KOOP

supermarkt

Zutphenseweg: 41

WIST U:
Dat de grootste

verf- en behang-
winkel
van Vorden in de School-
straat staat?

Dat u 3 rollen behang haalt
terwijl u er

maar 2 betaalt?
Dat af randen

gratis is
plaktafels en borstels be-
schikbaar worden gesteld?

WIST U HET NOG NIET?
Breng dan vrijblijvend een
bezoek aan

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

— Telefoon 1Z81

LET OP DE SPECIALE

openings-
folder

IN DIT CONTACT VAN

Gashaarden - kachels

Uzerwaren

Tuingereedschappen

Kunstnijverheidsartikelen

Huishoudelijke artikelen

! GEBOARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Nieuwe
meubelen?

U WEET HET

veel keus
uit voorraad te
leveren
100% kwaliteit en
voordelig in prijs

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bekijkt u dan meteen onze kollektie

VLOERBEDEKKING

EN

GORDIJNSTOFFEN

zeer mooi en ook voordelig in prijs



KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van <je

N.V. Bouwfonds Ned.
Gern eenten.

?y2% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

TIJDELIJK
PETROLEUM
13 cent per liter
en gratis Hoef-
ijzerzegels.
Laat nu uw tank
vullen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrflf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het meathok.

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Zeugenkooien
Voerboxen
Ligboxen
Stalroosters enz.

G. Weulen-Kranenbarg

Te koop: Alle soorten

kool-, knol-
raap- en
slaplanten

D. Klein Geltink,
,,Klein Garmel" Vorden

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

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

MERKBENZINE
Super 53,7 et per
liter plus gratis
Hoefijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VERWEN U ZELF MET GEMAKKELIJKE

VRIJETIJ DS
KLEDING
DAMES. EN HERENPANTALONS

SPIJKERBROEKEN

VELOURS SWEATERS

PULLOVERS

COLPULLI'S

BAD. EN ZWEMKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
:ds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

voor
gezond en

sterk
produktievee

GEMEENTE VORDEN

Stop- en draaipunten
melkvervoer

Door draaien en stoppen van melkwagens
worden de wegbermen op verschillende plaat-
sen in de gemeente Vorden beschadigd.

Teneinde hierin verbetering te brengen is de
gemeente Vorden bereid mede te werken aan
een verharding van dergelijke bermgedeelten,
waarbij de helft van de kosten door belang-
hebbenden worden gedragen en de helft van
de kosten ten laste van de gemeente komen.

Diegenen, die van deze regeling gebruik wil-
len maken kunnen zich hierover in verbin-
ding stellen met de gemeente-architect.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

soorten

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e Vorden - Tel. 05752-6781

MED

WESSANEN Qi WORMERVEER

/l.s. maandag 23 juni
zijn wij

do gehele dag gjf sloten F

WONINGINRICHTING
MANU'"1 STUREN

HELMiNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VOOR BERG EN DAL

RAP
Rap klimt en daalt als de beste. Is ook de bes-
te. Met felle Puch-motor en koele remmen.
Full swing comfort voor 2 personen 3 model-
len (2 toer en l cross)

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

PRACHT KOLLEKTIE

POLYETHER
MATRASSEN

80-190 van 79,- voor

90-190 van 89,- voor

120-190 van 112,- voor

130-190 van 129,- voor

100% KWALITEIT

UW ZAAK .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

69,-

79,-

98,-

115,-

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld.
ook 's nachts
Kent u de nachtkluis van de Raiffeisenbank al?
Na sluitingstijd van de bank kunt u uw geld in
de nachtkluis deponeren, waarin het veilig
bewaard wordt.
Uw dagontvangsten zijn dan beveiligd tegen
brand, diefstal of verlies. Een rustig gevoel!
Wilt u inlichtingen, kom dan eens praten.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Voor al uw
GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

GEDROOGDE

KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND

BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Kalf spatee 150 gram 0,90
Boterhamw. 200 gram 0,70
Hamkaas 150 gram 0,90

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,18

Gehakt
Verse worst

Fijne rookw.

500 gram 2,25

500 gram 2,60

250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfa. en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelükheden en over de
nieuwe 61/2% spaarbrieven.

VORDEN, H. VAN DE BROEK

Wilhelminalaan 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

FA TEXTIELBEDRIJF
VORDEN

vraagt:

net keurig
meisje
zeer hoog loon, prettige werkkring

Aanmelden kan geschieden 's avonds tussen
18.00 en 20.00 uur.



Donderdag 19 juni 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 12

Fraktie Binding-Rechts bepleit
aanschaf ambulance
Tijdens de dinsdagavond in Vorden gehouden ge-
meenteraadsvergadering bracht de fraktie van Bin-
ding-Rechts bij monde van de heer Gerritsen een
voor deze gemeente belangrijk punt aan de orde,
nl. het ziekenvervoer van ingezetenen naar zieken-
huizen in Zutphen of andere steden.

De heer Gerritsen stelde nl. dat men in Vorden
hiervoor steeds is aangewezen op ambulance-auto's
uit bv. Zutphen. Bij spoedgevallen treden dan 2
nadelen op nl. de onnodige wachttijd vanwege de
tijdsduur van Zutphen naar Vorden en de vaak
plaatselijke onbekendheid van de chauffeur waar-
door ook tijdverlies ontstaat. De heer Gerritsen
achtte 'het gewenst hieraan de nodige aandacht te
schenken daar een snel vervoer van levensbelang
kan zijn. Hij stelde voor een plaatselijke garage-
houder te verzoeken een in goede staat zijnde am-
bulance aan te schaffen, waarbij dan het exploita-
tietekort, wat er de eerste jaren zal zijn, aldus de
heer Gerritsen, voor rekening van de gemeente te
laten komen.

De heer Lichtenberg (KVP) wees er in dit ver-
band op de kosten van een dergelijke ambulance
niet te onderschatten bv. apparatuur, ziekenver-
pleger etc. B & W zullen nader op het voorstel van
de heer Gerritsen terugkomen.

Beslissing bestemmingsplan
verdaagd
De voorzitter deelde mede dat tegen de ontwerp-
bestemmingsplannen in totaal Hl bezwaarschrif-
ten ingediend zijn. Deze bezwaarschriften hebben
veelal betrekking op zomefhuisjes, kampeercen-
trum en kampeerterrein. De afgelopen week is de
stedebouwkundige in Vorden geweest maar het
blijkt ondoenlijk voor 24 juli een beslissing te ne-
men aangezien nog vele adressanten zullen moeten
worden gehoord, aldus deelde de voorzitter mede.
Om de boel niet 'helemaal te vertragen kunnen er
bij de eerstvolgende raadsvergadering op 5 augus-
tus wel enkele bestemmingsplannen behandeld wor-
den zoals bv. Kranenburg, Medler, Zuid II en het
indusutrieterrein; de rest zal moeten wachten tot
24 oktober a.s. waarmee de raad akkoord ging.

Onderhandse aanbesteding
20 woningwetwoningen
Weer in het kader van het woningbouwprojekt
„Stroombouw Achterhoek" mogen er in Vorden
weer 20 woningwetwoningen gebouwd worden. In
het verleden heeft Vorden al eens resp. 72 en 48
woningen d.m.v. deze stroombouw toegewezen ge-
kregen. De N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten
treedt als coördinator op.

Op een vraag van de heer Koerselman (PvdA)
antwoordde de voorzitter dat de huurprijs van deze
woningen inklusief c.v. ongeveer 145,- per maand
zal bedragen. In vergelijking met de reeds ge-
bouwde woningen zullen deze 20 woningen doel-
matiger zijn en is bv. de keuken groter, aldus merk-
te de heer Lichtenbarg (KVP) op.

De raad ging met het voorstel van B 6 W ak-
koord om deze woningen onderhands aan te beste-
den. Inmiddels is met de aannemingsmaatschappij
Dammers en Kok uit Enschede overeenstemming
bereikt over de aannemingssom. De voorzitter voeg-
de er aan toe dat de plannen al reeds zijn inge-
diend en dat de goedkeuring hopenlijk binnenkort
afkomt. De grondkosten, inklusief de kosten voor
het bouwrijp maken en het renteverlies tijdens de
bouw, worden voor deze woningen begroot op to-
taal 74.340,- terwijl de bouwkosten in totaal wor-
den begroot op 647.000,-. In laatstgenoemd bedrag
is o.m. begrepen de aanneemsom, architektenhono-
rarium, installatiekosten c.v., dagelijks toezicht etc.

De raad besloot vervolgens een zo hoog mogelijke
jaarlijkse bijdrage in het te verwachten tekort op
de exploitatie van deze 20 woningen aan te vra-
gen en te aanvaarden, alsmede het benodigde
grond- en bouwvoorschot uit de Rijkskas.

Diverse grondtrnasakties
Voor de rekonstruktie van de Hummelo-Enschede
Kunstweg, besloot de raad tot verkoop van 725 m2

tegen een totaalbedrag van 181,25. Het betreft
hier de rekonstruktie van de weg Vorden-Hengelo
Gld.

Aan het makelaarskantoor J. J. M. Stok N.V. uit
Nijmegen verkocht de raad een tweetal bouwter-
reinen aan Het Jëbbink, groot resp. 2170 m2 en
5580 m2. De totale koopsom bedraagt 142.910,- t.w.
17,- per m2 voor het eerstgenoemde terrein en 19,-
per m2 voor het tweede terrein. De fa Stok had al
het recht van eerste koop.

Het makelaarskantoor Praas uit Nijverdal is voor-
nemens 6 bungalows te bouwen op een bouwterrein
aan de Staringstraat. De grondoppervlakte be-
draagt 2080 m2, de koopsom inklusief BTW be-
draagt 21,- per m2. De raad besloot om de fa Praas
het recht van eerste koop te verlenen tot l juli 1974.
De heer Koerselman informeerde of de mensen er
op gewezen kunnen worden dat er langs de beek
nog leuke terreintjes zijn, waarop de voorzitter me-
dedeelde dat dit eerst nog verband houdt met het
bestemmingsplan Zuid II.

Voor de bouw van een dubbele bungalow aan de
Staringstraat besloot de raad tot verkoop van 582
m2 grond ad 22,- per m- aan het aannemersbedrijf
W. Kapper uit Warnsveld.
Aan de heer A. Eggink C 54, te Vorden werd 607
m~ grond verkocht aan de Beatrixlaan ad 23,- per
m2 voor de bouw van een woonhuis.
Een voorstel van B 6 W om het recht van eerste

koop te verlenen aan het makelaarskantoor Hoo-
genraad betreffende 3600 m2 grond in plan Boonk,
werd door B 6 W nigetrokken, aangezien het aan-
nemersbedrijf Schot uit Barchem ten behoeve van
wie het recht van eerste koop werd gevraagd, nog
geen garantie heeft gegeven, aldus deelde de heer
Van Arkel mede.

Aan de heer P. A. Baron van der Borgh tot Ver-
wolde werden diverse gemeente-eigendommen ver-
pacht voor het jachtrecht tegen een jaarlijkse pacht-
som van 1,50 per ha.
De heer H. J. A. Mombarg werd beëdigd tot waar-
nemend gemeente-ontvanger.

Een schrijven van het Centraal Instituut voor het
midden- en klienbedrijf waarin de ongerustheid
wordt uitgesproken over de snelle ontwikkeling van
de zgn. verbruikersmarkten, waardoor sommige ge-
meenten genegen zijn bepaalde faciliteiten te ver-
lenen, werd door de raad voor kennisgeving aan-
genomen. Ook een motie van de raad der gemeente
Rijssen aan de minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening inzake de kostprijs van bouw-
terreinen voor woningwetwoningen werd door de
raad voor kennisgeving aangenomen.

Aan de 'heren B. Bekman aan de Hertog Karel van
Gelreweg en aan de heer J. Th. Sloot aan de
Heeckerenstraat werd een woningwetwoning ver-
kocht resp. voor 25.476,- en 22.585,- waarbij over
de duur van 10 jaar een jaarlijks minder wordende
subsidie wordt verleend.

Verlichting en wegwijzers
De heer Gotink (Binding-Rechts) verzocht B & W
om wat de verlichting van de diverse kruispunten
betreft bij de PGEM op spoed aan te dringen.
De voorzitter antwoordde hierop dat de plannen
reeds gereed zijn en dat van de PGEM de prijs-
opgaaf reeds binnen is, waaraan echter nog fiat
verleend moet worden.
De heer Norde (CHU) kreeg te horen dat wat
betreft de wegwijzers en de verlichting aan de
rondweg er een kleine kans inzit dat een gedeelte
van de kosten door H 6 K of de provincie be-
taald zullen worden.

De heer Lichtenbarg (KVP) werd medegedeeld
dat de subsidie voor de sportvereniging Ratti on-
gewijzigd zal blijven voor 1969.
De voorzitter ging hierna nader in op bij vorige
vergaderingen door de raadsleden gestelde vragen
over allerlei zaken.
Zo werd de heer Albers (Vj^D) medegedeeld dat
men thans bezig is met diWerbinding tussen de
Burg. Galléestraat en Het Jebbink.

De heer Bannink (CHU) werd medegedeeld dat er
inplaats van 'het gevraagde^chtpunt bij Borgonje
(over de nieuwe brug in l^vlen) bermpalen met
reflektoren zijn geplaatst.
De heer Regelink (AR) die had gevraagd om
van de Almenseweg en de Wildenborchseweg voor-
rangswegen te maken, kreeg te horen dat de minis-
ter hierover het laatste woord heeft.

Mevrouw van der Heide-van der Ploeg had gepleit
om ook het publiek tijdens de raadsvergadering
een kopje koffie aan te bieden. De meningen van
de raadsleden waren hierover verdeeld. Zo stelde
bv. de heer Koerselman (PvdA) voor om het kopje
koffie uit de presentiegelden van de raadsleden te
betalen, terwijl de heer Gerritsen (Binding-Rechts)
liever na afloop een borreltje ging drinken dan kof-
fie tijdens de vergadering. Er werd nog lang en
breed over gesproken maar uiteindelijk had ieder-
een er todh vrede mee dat het publiek geen koffie
zal worden aangeboden, aangezien dit nogal sto-
rend kan werken.

ZATERDAG 21 JUNI A.S.

Ballon-
wedstrijd

Prijzen o.a.

splinternieuwe fiets
fototoestel
zaktransistorradio
en nog veel meer

Wacht met tot het te laat is
geeft uw kinderen direkt even op bij één der
volgende adressen:

H. Slagman, Almenseweg 38
J. Smit, Raadhuisstraat 34
J. Roozcndaal, Hertog Karel van Gelreiv. 38
F. J. Mengerink, Insulindelaan 19

Voorts werd mevrouw Van der Heide-van der
Ploeg medegedeeld dat, zodra de werkzaamheden
het toelaten, daar waar nodig straatnaamborden
zullen worden geplaatst. Eveneens naar vragen van
de PvdA-afgevaardigde werd i.v.m. de nieuwe sub-
sidieregeling een raadskommissie in het leven ge-
roepen die hierover studie zal maken en rapport
zal uitbrengen. Mevrouw Van der Heide; de heer
Bannink en de heer Lichtenbarg zullen in deze
kommissie zitting nemen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Gotink
om de Schoolstraat van trottoirs te voorzien (aan
de ene zijde is reeds trottoir) antwoordde de voor-

2e VORDENSE
AVONDVIERDAAGSE
Evenals vorig jaar een intocht met stralend
weer, maar nu wel in de gunstige betekenis.
Groots was het maar ook indrukwekkend.
Het eerste in de betekenis dat ons kleine dorp
tot grote dingen in staat is. Indrukwekkend
is het bijzonder voor die mensen die gekeken
en het ook beleefd hebben. Dit was toch iets
waar alle gezinnen in Vorden bij betrokken
waren, er moest vroeger gegeten worden was
het niet om te lopen dan wel om te kijken.

Nooit eerder ivas er gezamenlijk zon belang-
stelling voor het weerbericht. Kortom de
vierdaagse is iets waar wij trots op kunnen
en zuinig op moeten zijn, want vandaag over
een jaar zullen wij u berichten dat er 1000
personen aan de avondvierdaagse deelnamen.
(De badmeester vindt het niet zo zielig om
4 dagen in een leeg bad te zitten.)

De thuisblijvende verenigingen hebben zich-
zelf enorm tekort gedaan. Zij misten de kans
de inwoners met hun vereniging kennis te
laten maken. Vele verenigingen bedrijven hun
aktiviteiten in besloten kring en treden zelden
naar buiten. Daarom is een kennismaking zo
belangrijk. Ouders zullen een kind eerder
toestemming geven om lid te worden van een
vereniging die zij kennen en een gunstige in-
druk gemaakt heeft. Dit geldt niet alleen
voor de jeugd doch met stelligheid durven wij
beweren dat er vorige week beslist vaders te-
gen moeders gezegd hebben: „Waarom ben
jij geen lid van een of andere vereniging?"
Volgend jaar mogen de thuisblijvers de trein
niet missen (de chef zal u t.z.t. gaarne om-
trent vertrektijden inlichten).

Over de beker zijn enige misverstanden gere-
zen die wij gaarne rechtzetten. Het was be-
slist geen wisselbeker die nu maar noodge-
dwongen bij de groep Enzerinck in de kast
blijft. Het wisselend karakter bestond hierin
dat de beker niet een tweede maal door een
zelfde groep gewonnen kon worden. Daarom
stelde de schenker vijf bekers beschikbaar
voor de eerste vijf jaar. De organisatie beslis-
te echter dat er dit jaar niet om prijzen ge-
lopen zou worden. Daar dienen wij ons bij
neer te leggen, zij zullen daar zeker gegron-
de redenen voor aan kunnen voeren. Zachtjes
mopperen is toegestaan maar laten wij niet
vergeten dat deze mensen enorm veel werk
verzetten en al huni^ie tijd spenderen voor
de vrijetijdsbestedingwoor anderen. Boven-
dien treft de schenker van de bekers een veel
mooiere attentie voor de deelnemer, hij ver-
zocht ons nl. mede te delen dat er een kleu-
renfilm opgenomen is van de laatste dag, die
deze winter gratis im^ulatie gebracht wordt
bij de wandelgroepe^e.a. belangstellenden.
Opgave wordt gaarne genoteerd bij Fotö.Stijt
Vorden.

zitter dat hierover nog geen overeenstemming is
bereikt. De besprekingen worden echter voortge-
zet, zo deelde de heer Lenselink (AR) mede. Uit
de uitlatingen van de beide raadsleden van Bin-
ding-Rechts valt op te maken dat het hier niet al-
leen grond voor trottoirs betreft maar schijnt er
ook nog een misverstand te bestaan over een dub-
bele of enkele woning. In elk geval komen B & W
nog nader op deze materie terug.

Gratis schaven zandwegen wordt
niet aanvaadbaar geacht
Bij een vorige raadsvergadering had de heer Ger-
ritsen gepleit het onderhoud van zandwegen voor
de aangelanden gratis te doen geschieden. Dit
wordt niet aavaardbaar geacht in Gelderland, zo
deelde de voorzitter mede, die hierover informa-
ties had ingewonnen. De heer Gerritsen nam hier
in eerste instantie geen genoegen mee en stelde
voor een raadsbesluit van zijn voorstel te maken.
Ik ben er van overtuigd dat de Kroon dit zal be-
krachtigen, zo meende hij. Zover kwam het echter
niet, mede doordat de raad met B & W van me-
ning was dat het bedrag voor het laten sdhaven
van wegen voor de aangelanden zeer laag is ge-
steld.

Bij de verharding van zandwegen brengen de ge-
meente en aangelanden op fif ty-fif ty basis de kos-
ten op. De heer Gerritsen had destijds voorgesteld
om hiervan 60-40 en later 75 percent voor rekening
gemeenten en 25 percent voor de aangelanden te
maken. De voorzitter antwoordde hierop dat bij
f i f ty - f i f ty basis de gemeente in feite al meer be-
taald dan 50 percent. De moeilijkheden ontstaan bij
de subsidiewegen, aldus de heer Gerritsen, waarbij
de kosten voor de aangelanden te hoog zijn.

Wethouder Wuestenenk (PvdA): „We moeten
proberen nog- meer wegen op het raamontsluitings-
plan te krijgen. Men kan deze kwestie echt wel
aan B 6 W overlaten", zo vaak heeft de gemeente
de 50 percent wel overschreden zo merkte wethou-
der Lenselink (AR) nog op.
De heer Gerritsen hoopte tenslotte dat zoveel mo-
gelijk met zijn voorstellen rekening zou worden ge-
houden.

Van de fraktie van de PvdA was een schrijven
binnengekomen waarbij het, gezien de steeds stij-
gende kosten van het direkte levensonderhoud, het
naar de mening van mevrouw Van der Heide-van
der Ploeg en de heer Koerselman aanbeveling ver-
dient om aan personen met een minimumuitkering
krachtens één der wettelijke bijstandsregelingen,
een uitkering ineens te verstrekken ter grootte van
bv. een weekbedrag. De voorzitter antwoordde
hierop dat zij die onder deze bijstandsregeling val-
len, 6 percent vakantietoeslag zullen ontvangen als
zijnde de extra uitkering.

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven brj:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdag» van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

VOOR

V/apen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Wasmachine
met verwarming. Eykel-
kamp, E 108, Vorden
telefoon 6634

G. W. Eijerkamp
Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wfl u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

MUZIEK
WAAR U MAAR WILT

Philips „Big Sound" draagbare radio met
FM, lange en middengolf. Luidspreker met
extra hoog rendement. Druktoetsen voor golf-
gebiedinstelling. Aansluiting voor oortelefoon
formaat 14 x 28 x 6 cm.

Tijdelijke vakantieprijs van 179,-

voor 159,-

Draagbare radio met FM-ontvangst handig
formaat 11 x 25 x 4,5 cm.

Tijdelijke vakantieprijs van 159,-

voor 139,-

Draagbare radio „Philips" met PM-ontvangst
in handige draagtas 99,50

vakantieprijs 79,50

Draagbare radio kompleet met draagtas en
oortelefoon 109,-

vakantieprijs 69,75

Er is al een batterij-
radio vanaf 39,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voorts vroeg mevrouw Van der Heide-van der
Ploeg om naast de heer Lakeveld in plan Boonk
een parkeerplaats te maken voor minstens 10 au-
to's, terwijl de heer Koerselman voorstelde om van
de Berend van Hackfortweg een éénrichtingsweg
te maken. B & W zullen hierop nader terugkomen.
De heer Bannink (CHU) werd medegedeeld dat
het gemeenteweggetje bij de Staringstraat in orde
zal worden gemaakt.
De heer Gerritsen maakte B & W attent op het
slechte wegdek van de Beatrixlaan. Hij kreeg te
horen dat deze weg t.z.t. herstraat zal worden.
De heer Regelink (AR) kreeg te horen dat er
langs de spoorlijn (bij Het Wiemelink) een flinke
ruimte wordt gekreërd voor speelruimte. De heer
Regelink opperde het voorstel om er een speeltuin
van te maken, het liefst uit partikulier initiatief.
Voorts vroeg de heer Regelink hoe het staat met de
garage van de heer Groot Jebbink die nog steeds
geen vergunning heeft. Negatief of positief er
wordt binnenkort uitsluitsel verwacht, aldus kreeg
de heer Regelink te horen.
De heer Gotink roerde nog even het punt wel-
standskommissie aan, waarbij hij nog steeds geen
opgaaf van het aantal vergunningen had gezien
die waren aangevraagd. Dit verzuim zal snel her-
steld worden, aldus de voorzitter.

Raiffeisebank wijzigde statuten
De Raiffeisenbank kwam ter wijziging van de sta-
tuten en huishoudelijk reglement in café Eskes in
ledenvergadering bijeen onder voorzitterschap van
de heer H. Wesselink. Nadat een korte toelichting
werd gegeven aangaande bovenstaand doel werd
besloten hiermede akkoord te gaan.
Van de gelegenheid van het stellen van vragen
werd geen gebruik gemaakt en sloot de voorzitter
deze geanimeerde vergadering.



Leden van de Bond van Plattelandsvrouwen, met een flink aantal voor de eerste keer. Sparta, de organiserende vereniging tijdens de intocht in keurige hagelwitte turnkleding.

Foto's en clichees gratis beschikbaar gesteld door Foto Stijl waarvoor elke groep
(ook de niet-geplaatste) de foto's kosteloos door de leiders afgehaald kunnen worden

Huishoudschool, goede propaganda voor de wandelsport.

Enzerinck-Nuova-groep, evenals vorig jaar vakkundig afgewerkt.

Gemzen . . . groter groep dan vorig jaar.

Prachtige
muziek en bloemen

>eede avondvierdaagse in Vorden zit er op. Onder grote belangstelling
?n de wandelaars zaterdagmiddag jl. hun intocht. Vergeleken bij vorig

jaac~neeft het de organisatoren ditmaal wel meegezeten want al de vier dagen
was het stralend weer.

De laatste etappe moesten de wandelaars 15 resp. 20 km afleggen. Dit was
voorgaande jaren 10 resp. 15 km. Om half twee gingen de eerste deelnemers
van start en trok men richting Galgengoor. Bij het Lekkerbekkenlaantje werd
een poosje gepauzeerd en werden de deelnemers de herinneringsmedaljes uit-
gereikt. Hier waren erbij die een speciale medalje kregen voor het feit dat ze
bv. voor de 5e keer of 10e keer een vierdaagse hebben uitgelopen. Mejuffrouw
Kuiper heeft zelfs al 15 keer een vierdaagse uitgelopen waarvoor zij vanzelf-
sprekend even apart in het zonnetje werd gezet.

Hierna was het zo langzamerhand tijd om zich op te maken voor de intocht.
Bij café Lettink stelden de groepen zich op. Hier werd tevens door familie,,
vrienden en kennissen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wandelaars
bloemen te overhandigen. Het was verheugend te zien hoeveel waardering de
bewoners van Vorden voor de prestaties van de wandelaars hadden.

Getooid met bloemen en met de muziekvereniging Jubal uit Varsseveld met
drumband voorop werd een triomfantelijke intocht gemaakt. Moe maar uiterst
tevreden zagen we ze voorbij marcheren; de organiserende gymnastiekvereni-
ging Sparta, verschillende scholen, sportverenigingen, personeelsverenigingen,
verpleeginrichtingen, buurtverenigingen en individuelen. Zelfs deelnemers op
klompen troffen we aan en niet te vergeten de Vordense Honden Club. De
trouwe viervoeters hebben gedurende de vier dagen hun baas niet in de steek
gelaten en hebben alles tot een goed einde gebracht.

Naast de zojuist genoemde muziekvereniging uit Varsseveld werd verder aan
de intocht medewerking verleend door de muziekvereniging Sophia's Lust uit
Ruurlo en een drumband uit Delden. Op het marktplein aangekomen werden de
wandelaars toegesproken door burgemeester A. E. van Arkel. Hij wenste hen
geluk met de verrichte prestaties en sprak speciaal woorden van dank tot de
organisatoren, de EHBO en alle verdere medewerkers. Na ook nog mejuffrouw
Kuiper te hebben gelukgewenst brak de burgervader tot slot van zijn toespraak
nog een lans voor de Achtkastelentocht die woensdag jl. van start ging.

De heer Sikkens, organisator van de vierdaagse, bedankte de heer Van Arkel
voor zijn vriendelijke woorden. Een bijzonder woord van waardering sprak hij
tot de leiders van de jeugdgroepen, de politie voor de medewerking en de
EHBO die de laatste dagen nogal wat blaren heeft moeten behandelen. Van de
704 gestarte deelnemers hebben er 692 de finish bereikt. Slechts 12 wandelaars
vielen uit waaronder enkelen die moesten hooien.

Toch had de heer Sikkens, zoals hij ons vertelde, op meer deelnemers gerekend,
te bedenken dat er nu 483 wandelaars waren die voor de eerste keer een avond-
vierdaagse liepen. Dat betekent dat er nu ca 400 personen waren die vorig jaar
wel hebben deelgenomen doch nu verstek lieten gaan. (Vorig jaar waren er
nl. 655 deelnemers.)

Desondanks is deze 2e avondvierdaagse in Vorden een groot sukses geworden.
Het geheel werd besloten met een zeer druk bezocht en gezellig blarenbal in
het Nutsgebouw.



Een van de vele keurige C]V-groepen. Voetbalvereniging Vorden-jeugd voor 4 dagen geen 4~2~4 systeem maar met drieën.

School Het Hoge doet zijn naam eer aan, zeker wat deelnemersaantal betreft.Hondenclub, de enige deelnemers op 4 voeten.

Personeelsvereniging Empo weer present. Groep van het basisonderwijs, beter bekend als o.l. school dorp.

se 1969

Dash volleybal, keurig verzorgd aan de buitensport. Ratti-jeugd, geen doelpunten maar kilometers.
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het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752M314

Bezorg uw advertenties s.v.p. op tijd

Niets is moeilijker voor ons dan op het
laatste moment uw advertentie

te moeten invoegen

SIMCA
SIMCA 1301
Een zeer respresentatieve auto met
grote koffer en prachtig ventilatie- en
verwarmingssysteem. Voornaam van
lijn met een zeer betrouwbare en eco-
nomische motor. Goed voor lange
ritten zonder enige vermoeienis. Lever-
baar in 2 uitvoeringen.

SIMCA 1501
Een auto van grote allure. De ultra-
comfortabele frontfauteuils zijn nog
maar een onderdeel van "het zeer
luxueus afgewerkt interieur. De 1500 cc
motor heeft nu 81 din pk. Ook lever-
baar met 'pook'-versnelling of vol-
automatische transmissie.

Een tot in de finesses doordachte
combinatiewagen met veel comfor-
tabele ruimte voor de hele familie met
bagage of voor oneindig veel vracht.
Luxueus en voornaam uiterlijk. Onge-
dacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

Automobielbedr ij f
A. G. TRAGTER

Zutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpestraat 34 . Vorden

Herenslippers 6,95

Badstof
damesslippers 3,95

Corduroy damesslip-
pers m. open hiel 3,95

Ballerina's

Linnen schoenen

Vele soorten

corduroy schoenen
Sandalen en muilen
zowel in heren als in dames

Uw geld
koei beleggen
GEEFT JARENLANG WINST
EN GEMAK

KOELKAST, 200 liter inhoud met royale
ruimte voor flessen en [linke voorraden.
Kastmodet

399,-

Ruime 170 liter KOELKAST, kastmodel,
heeft maar een klein plaatsje nodig

369,-

Breedfront KOELKAST 185 liter, tafelmodel
hoogte 85 cm, twee sterren vriesvak

385,-

Drie sterren KOELKAST met echt diepvries-
vak, tafelmodel 160 liter, volautomatische
ontdooiing

375,-

Tafelmodel KOELKAST 140 liter inhouc
45 cm breed, 60 cm diep

239,-
U kunt kiezen uit een nog grotet
serie koelkasten voor elk gezin de
juiste maat

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

PER GTW NAAR DE
TT-RACES TE ASSEN

OP ZATERDAG 28 JUNI A.S.

Vertrek 4.15 uur vanaf Markt-
plein,

Opgave zo spoedig mogelijk bij

Sigarenmagazijn Eijerkamp
Zutphenseweg 2 - Telefoon 1386

^mmmmm^a^*^m^^^^mm*mma*mm*a*^m^

boodschappen doen?

pak toch de fiets!
Geen nodeloos sjouwen van tassen met boodschap-
pen. Geen tijdverlies met wachten op bus of tram l

Kom deze week nog kijken naar onze prachtige nieuwe
fietsen en vraag gerust of u eens een proefritje kunt
maken.

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

KAMPEREN
Rubber luchtbedden
in de topmerken SEMPERIT en P ALM A
getest door de ANWB en Konsumentenbond
als de beste en sterkste.

Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

SEaapzaklakens
in wit en gekleurd

Camping-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

EMepal lenteservies
nu ook in carnaby-kleuren.

Tafels, stoelen, ligbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht.

Wapen- en sporthandel

Martens
stecds doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
•itaringstraat 9

Telefoon 1306

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Voor goede
rywielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
In alle gevallen blflft

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

Adverteren doet verkopen

ZONWERING

aluminium
jaloezieën
5 jaar garantie.

Keuze uit de merken Degalux, Faber
Lcvolor, Isola.

Ook leveren wij

Markisa zonne-
schermen

Uw huis wordt mooier met
een fleurig zonnescherm van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 05752-1486

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 55

Hij zei: „Je hebt beslist mooie ogen Kubizek. Een typisch mannelijk
gezicht. Hé! Je voorhoofd is ineens duister!
Kubizek had zich uit een achterzak van zijn gescheurde broek een
sigaret tevoorschijn gehaald en met grote omzichtigheid, zich in
bochten -wringend, wist hij vuur te maken, de sigaret aan te steken,
zonder zichtbaar aan schotvaardigheid in te boeten.
(Wat trekt hij grote gulpen rook naar binnen. Hij is beslist ergens
innerlijk geraakt. Gloede's invloed! Ik moet het hem vragen.) „Wat
heb jij verder met mejuffrouw Van Beinum uitgespookt, hond, die
je bent?"
Kubizek, verwonderd: „Niets! Om de waarheid te zeggen, niets".
Hij was volkomen kalm. Had de sigaret hem tot rust gebracht?
Er was een drukkende stilte gevallen in dit gebouw, waar zoeven
nog het lawaai en het gevaar tegen de muren opsprongen als klau-
wen, als dichtklappende wolvenkaken.
„Je bent aan alle kanten omsingeld door mijn mensen. Beken het,
wat heb je met haar gedaan, Kubizek?"
Daar hoorde hij van haar oprechtheid uit Kubizek's eigen mond:
„Nein, ich hab' sie niemals g en abt. Sie hat 's nicht gewollt! Aber
jetzt nehme ich sie. Das Madel wird die grösste Attraktion meines
Lebens sein!" Luchtigjes voegde hij er aan toe: „Zij kwam indertijd
bij mij om een Jodenjongetje van mij los te krijgen. Ik dacht er niet
aan haar zin te geven. Zij gaf mij een vals adres op. Nu is zij zelf op
het juiste adres! Ik zal haar geven wat haar toekomt. Dat wat jij,
die de vrouwen blijkbaar niet kent, haar hebt onthouden. Ik zal
haar stem, die mooie melodieuze stem, die aan de andere zijde van
het spectrum lijkt op de mijne, doen jubelen! Aan haar keel kreten

ontlokken, o's en a's van de hoogste naar de laagste registers!"
„Jij rund, die vrouwen lief hebt zoals een stier sympathiseert met
vreemde koeien op een markt!"
Kubizek was achteruit gesprongen, tot waar hij de gang kon over-
zien. Toen hij stil stond, richtte hij meteen het wapen. Er was geen
kans iets tegen hem te doen.
„Alleen een ordinaire kogel?" vroeg Martin.
„Helaas, door de heup. En dat met reden, Van Anreh!"
Martin zag, met ogen groot van verwondering, tot tweekeer toe de
ijdele beweging van Kubizek's arm. Hij werd er zich van bewust, dat
de aarde niet op hem toekwam. Met een voor hem opmerkelijk snelle
loop bewoog Kubizek zich in de richting van het andere pistool.
Martin was sneller. Ook hij kon het wapen niet bereiken. Kubizek
hief zijn onbruikbare schietwapen hoog voor een slag, maar Martin's
op vele muren geharde linkerhand kwam met grote kracht tegen
Kubizek's polsgewricht. Tegelijkertijd liep Kubizek's linkervoet in
de val. Zijn rechterarm volgde, werd in een doorgaande beweging
omhooggeduwd, zodat zijn schoudergewricht in een positie kwam,
dat hij het pistool moest laten vallen. Bij een ander zouden arm
of schouder zijn ontwricht, door de kracht die Martin in zijn afweer
had gelegd, - maar niet bij Kubizek, die de schouders had van een
worstelaar en de spieren van een ijsbeer. Bovendien: hij wist nu met
wie hij te doen had! Hij nam geen enkel risiko meer. Zijn geweldige
armen sloeg hij zo om Martin heen, dat diens armen ter hoogte van
de ellebogen waren ingesloten in een greep, die de lucht uit de
longen wegperste. Martin legde al z'n kracht in een neergaande
beweging, in de hoop dat Kubizek hem, als reaktie, van de grond
zou lichten, dat hij Kubizek vervolgens door de eerste en tweede
beenklem zou kunnen uitschakelen, maar Kubizek hield zich roer-
loos in zijn knellende kracht, hij liet zich tot niets meer verleiden.
Hij begreep zijn voordeel: de immense kracht van zijn armen. Ook
hielp hem de omstandigheid dat hij zich met z'n rechtervoet schrap
kon zetten achter de steun van een radiator, terwijl z'n rug heul
vond in een hoëk-tussen-stalen kast-en-muur. Tegen zulk een over-
macht van positie en kracht gelijk aan die van Kubizek, kan ook de

behendigste en best geschoolde tegenstander niets beginnen.
Martin zag het ogenblik naderen waarop de kracht van Kubizek
hem zou kunnen breken. Kubizek's baard voelde aan als een roskam,
als een rasp van prikkeldraad. Maar het verschrikkelijkst was de
stank die van hem uitgingde mengeling van lotion, wodka, van
belgische tabak, knoflook, én 'het geslacht! Martin voelde dat zijn
onderlip opnieuw was begonnen te bloeden. Het bloed drupte op
het rythme van zijn bonzende, beklemde hart. De kracht van Kubi-
zek's armen - het was nu duidelijk, - was sterker dan 'het uitzettings-
vermogen van Martin's longen.
Langs Martin's gezicht schuurde Kubizek's baard. Hij boog zijn
hoofd iets naar links om de gestadige druppel van Martin's bloed
te ontgaan. Met alle kracht van zijn sterk, ekru-kleurig gebit beet
Martin hem in de wang, onder het oor. Terstond bereikte een
stroom van bloed zijn tanden, vermengde zich met het bloed dat
uit zijn lip welde. Bitterzoet was het bloed van Kubizek. De idiote
gedachte vatte bij Martin post, dat 'hij en Kubizek, nu hun bloed op
deze gruwelijke wijze werd vermengd, bloedsbroeders geworden
waren. Bloedsbroeders van de haat? Zijn maag keerde zich in hem
om van walging, hij moest overgeven, kwijl liep uit zijn mond.
Toen Kubizek dit merkte, verslapte zijn greep. Bij alle gruwelen die
hij had gezien en zelf had bedreven, was hij op dit punt week. En
welk een stank ging er uit van deze rafelige sjaal, die z'n tegen-
stander droeg! Deze duitse Siegfried had een zwakke plek, waar
het drakenbloed hem niet had gepantserd. Van deze harige vieze
sjaal ging een stank uit als van verbrand vlees. (Verbrande wim-
pers! Haar ogen zijn desondanks gesloten! Zij opent haar ogen:
,,Beest!" roept ze, „door een insektenbeet zul je sterven".)
Terwijl zijn greep verslapte, riep Kubizek: „Jehoedith! Er zijn im-
mers geen insekten in de winter!"
Plotseling voelde Martin lijfelijk Kubizek's angst! Hij was in oppers-
te verbazing. Hij had gedacht dat de angst alleen aan zijn kant was
geweest. „Wat raaskal je toch over Jehoedith? mopperde hij bij
Kubizek's oor."

(wordt vervolgd)


