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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

/Kerkdiensten
:_—••«
ZONDAG 29 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal)

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal)
Gereformeerde kerk

9.30 uur ds. J. D. te Winkel van Sassenheim
19.00 uur ds. J. D. te Winkel van Sassenheim

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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

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

Geboren: Inge, dochter van F. van Baaren en M.
H. B. van Abeelen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: P. van Esveld en A. A. Mennink.
Overleden: Geen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

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
3 juli Herv. Vrouwengroep Linde

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

O.l. school Linde
Dinsdag 17 juni gingen de klassen 4, 5 en 6 van
de openbare basisschool te Linde op schoolreis.
Eerst bezochten ze het Burgers Dierenpark te
Arnhem waar vooral de leeuwen indruk maakten.
Daarna ging het richting Kaatsheuvel naar de Ef-
teling waar onder meer de sprookjestuin en de
speeltuin zeer in trek waren.
Tegen vier uur vertrok men richting Vorden waar
men tegen acht uur kon zeggen dat het een fijne
schoolreis met mooi weer was geweest.

Herman Snoeyink uit Denekamp
won de Ronde van Vorden

Gerrit Wennemers uit Nijverdal winnaar bij de adspiranten

Vordenaar H. Hulshof weerde zich kranig bij de nieuwelingen
De 4e Ronde van Vorden, georganiseerd door de
Empo personeelsvereniging in samenwerking met
de Winterswijkse wielerclub „De Stofwolk", werd
zaterdagmiddag verreden onder ideale weersom-
standigheden. Er waren dit jaar meer bezoekers
dan vorig jaar en dit is hopenlijk voor de organisa-
toren een stimulans op de ingeslagen weg voort
te gaan, want de Ronde van Vorden heeft zich
hier al een aparte plaats in de gemeenschap ver-
worven. Dat de middenstand en vele partikulieren
daadwerkelijk meeleven, mag blijken uit het grote
aantal premies dat beschikbaar werd gesteld.

In totaal kwamen deze middag ca 40 adspiranten
en ca 75 nieuwelingen aan de start. De jongelui
hebben felle strijd geleverd en hebben ondervonden
dat men op het circuit Enkweg, Burg. Galléestraat,
Insulindelaan, Molenweg, Wilhelminalaan, Groe-
neweg, moeilijk „weg" kan komen, hoewel ver-
schillende renners dit telkens weer geprobeerd heb-
ben.

Tegen 15.00 uur gaf burgemeester A. E. van Ar-
kel het startsein voor de adspiranten die 25 km (20
ronden) af moesten leggen. In de eerste ronde
nam al dadelijk een drietal renners een voorsprong
van ca 50 meter. Dit waren G. Wennemers uit
Nijverdal, J. Veldhuis uit Denekamp en J. Leut-
scher uit Aduard. In de 4e ronde werd de kop-
groep door het peloton onder aanvoering van H.
Verboom uit Ulft , achterhaald. Een tijdlang bleef
alles bij elkaar al toonde G. Wennemers zich enorm
aktief bij de verschillende premiesprints. Met nog
6 ronden te rijden waagden A. van Houwelingen
uit Hesselt, H. Stramsnijder uit Enter, A. Lecomte
uit Ulf t en H. Aalbers een ontsnappingspoging die
echter ook op niets uitliep^De laatste ronde ging in
met de hele groep bij ej^Bkr. Het was tenslotte
G. Wennemers uit Nijveraal die met een snelle
eindsprint de overwinning wist te grijpen, een paar
meter voor H. Aalbers, Haaksbergen en A. van
Houwelingen, Heesselt. Pe verdere uitslag was:
4. J. Leutscher, Aduard; 5JÉJT. Trentelman, Brum-
men; 6. A. Lecomte, Ulft; ^PL Lubberding, Voorst
8. H. Verboom, Ulft; 9. AHannink, Wierden; 10.
H. Booy, Ermelo. In de voorlaatste ronde van de
adspirantencourse deed zich een valpartij voor
waarbij een tweetal renners betrokken waren nl.
H. Stamsnijder uit Enter en J. Veldhuis uit Dene-
kamp. Gelukkig viel alles achteraf nog mee.

De 73 nieuwelingen die om 16.00 uur van start
gingen, hadden 60 km (50 ronden) te gaan. Al
direkt in de eerste ronde werd hier de lont in het
kruitvat gestoken en namen T. D. Boel uit Almen
en J. de Groot uit Apeldoorn een twintigtal meters
voorsprong. Dit had tot gevolg dat er al direkt in
een hoog tempo moest worden gereden. Hierdoor
werden verschillende renners in de loop van de
race genoodzaakt de pijp aan Maarten te geven,
hetgeen naderhand wel bleek uit het groot aantal
uitvallers. Onder aanvoering van H. Ponsteen uit
Nijverdal werden in de beginfase verschillende
vluchtpogingen de kop ingedrukt. Na 6 ronden
probeerde Ponsteen het alleen. Hij kreeg even later
gezelschap van H. Snoeyink die, zoals in het ver-

dere verloop van de course zou blijken, vaak van
zich zou doen spreken. Vooral bij de premiesprints
toonde deze 17-jarige coureur zich ongenaakbaar.
Dat het niet meeviel een voorsprong van betekenis
op te bouwen, ondervonden achtereenvolgens J. de
Groot uit Apeldoorn (10e ronde); F. Neeskens,
Borne (12e ronde) en nogmaals De Groot (13e
ronde). Het peloton was telkens weer paraat om
de vluchters een halt toe te roepen. Opnieuw een
poging van Ponsteen en Snoeyink mislukte.

In de twintigste ronde leek een ontsnappingspoging
van A. Kappert uit Zelhem meer sukses te hebben.
Hij pakte eerst 50 meter om in de volgende ronden
de voorsprong te zien groeien. Met weer Snoeyink
in de voorste gelederen werd ook Kappert tenslotte
gewongen zich weer in het grote peloton te laten
opslokken. Halverwege de course werd een klasse-
mentsproef gehouden over drie ronden. Hiervoor
waren drie fraaie premies beschikbaar gesteld nl.
een draagbare radio, een fototoestel en een regen-
cape. Met 8 punten werd Snoeyink winnaar van
deze klassementsproef; 2. M. Sprakel uit Rijssen
5 punten; 3. G. Möhlman uit Apeldoorn 4 punten.

Gedurende vele ronden bleef het peloton in geslo-
ten formatie bijeen, al probeerden J. Bloed uit Driel
en F. Neeskens uit Borne weg te komen, echter
zonder sukses. In de 35e ronde achtervolgde het
noodlot de deze middag zo sterk rijdende Ponsteen.
Door pech liep hij een grote achterstand op. Ge-
stimuleerd door het publiek probeerde hij wel weer
aansluiting te krijgen, doch het mocht niet baten.
Als beloning voor zijn moedig doorzetten werd hij
na afloop beloond met de prijs voor de meest strijd-
lustigste renner.

Met nog 12 ronden te ^Hin namen J. Breukink uit
Dieren en H. Snoeyink een lichte voorsprong. De
vreugde was opnieuw van korte duur. Na 42 ron-
den ging de Vordenaar' H. Hulshof zich in de
strijd mengen. Tesamen met G. Huibers uit Apel-
doorn en J. Stiggelbou^^t Wierden nam hij een
voorsprong. Het pelot^r kende geen pardon en
haalde de kopgroep terug. Het werd zo langzamer-
hand wel duidelijk dat een massale eindsprint de
beslissing moest brengen en dat bleek wel, want bij
het ingaan van de laatste ronde zagen we één lang-
gerekt peloton.

Het was tenslotte de 17-jarige kweekschoolleerling
Herman Snoeyink uit Denekamp die de snelste
bleek. Dit betekende voor hem de vijfde overwin-
ning in dit seizoen. De einduitslag was verder:
2. P. Pater, Barneveld; 3. J. Boode, Nijverdal; 4. J.
Stiggelbout, Wierden; 5. G. Möhlman, Apeldoorn;
6. M. Pluimers, Nijverdal; 7. M. Sprakel, Rijssen;
8. T. Bruns, Denekamp; 9. J. Bloed, Driel; 10. J.
Huisjes, Kloosterhaar; 11. B. Poelstra, Zutphen;
12. J. Blauwgeers, Borne; 13. D. Schuurman, Nij-
verdal; 14. M. Stokman, Ulft; 15. H. Hulshof, Vor-
den.

Voor de overwinnaars was er de traditionele kus
van Betty Vruggink die deze middag als rondemiss
fungeerde.

„Snoekbaars"
De eerste onderlinge viswedstrijd van de henge-
laarsverenigng ,,De Snoekbaars" was eerder een
sukses voor de vissen dan voor de vissers. De 47
hengelaars slaagden er nl. niet in om ook maar
één visje te verschalken. De wedstrijd werd ge-
houden in het Groene Kanaal.
De volgende wedstrijd zal plaatsvinden op zater-
dagavond 5 juli in de IJssel of in de Beek. De he-
ren Sleuring en Siebelink zullen dan het uitzetten
van de visplaatsen verzorgen.

O.l. school dorp
Verleden week woensdagmiddag hebben de kin-
deren die dit jaar op de o.l. school komen, alvast
een idee gekregen hoe het straks op school zal
toegaan. Ter kennismaking zijn de kinderen een
paar uurtjes op school geweest. Tevens maakten
ze kennis met de verkeersbrigadiertjes die de jon-
gelui straks veilig over de rijksweg zullen loodsen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Huishoudschool
Begunstigd door prachtig zomerweer hebben de
derde klassen van de Chr. huishoudschool vorige
week vrijdag en zaterdag hun scnoolreisje gemaakt.
Vrijdagmorgen om half negen vertrok men per
bus met de heer Harren aan het stuur richting
's-Heerenberg waar de Duitse grens werd over-
schreden. De eerste stopplaats was Keulen, waar
de Dom werd bezichtigd met o.a. de beroemde
schatkamer en waarvan de 126 meter hoge toren
werd beklommen. Deze klim was mede door het
warme weer een hele toer, maar een groots uit-
zicht over Keulen was de beloning. Daarna was er
gelegenheid tot winkelen.

Van Keulen ging de reis verder naar Rhondorf
aan de Rijn bij Köningswinter waar het gezelschap
een gastvrij onthaal kreeg in het hotel van de
Hollandse meneer Krekel. Verkwikt en aanmer-
kelijk aangedikt werd 's avonds de Drachenfels
beklommen waarna men alvorens te gaan slapen
nog enkele gezellige uurtjes in het hotel bij elkaar
verbleef.

De volgende morgen was het weer vroeg opstaan
geblazen, wat niemand erg vond, want de twee
uur durende boottocht over de Rijn die volgde
was fantastisch. Na een bezoek aan het graf van
Adenauer, die in Rhondorf woonde, werd de thuis-
reis weer aanvaard en de aankomst in Vorden was
juist op tijd om de deelnemers aan de Avondvier-
daagse nog tijdens hun defilé te kunnen toejuichen.
Het was een reis waaraan iedereen met plezier zal
terugdenken.

Geslaagd
Te Groningen slaagde onze plaatsgenote mejuf-
frouw A. H. Koning voor de akte M.O. Duits-A.

Achtkastelentocht
De eerste Achtkastelentocht, die woensdagmiddag
voor de eerste keer in dit zomerseizoen werd ge-
houden, is niet bepaald suksesvol verlopen. Bur-
gemeester Van Arkel en 32 deelnemers trokken
welgemoed op weg, doch men „was genoodzaakt
om vanwege de slechte weersomstandigheden de
rit vroegtijdig af te breken. De stoet was toen bij
kasteel Wildenborch.

Nutskleuterschool
De kleuters van de Nutskleuterschool ,,De Kroe-
zestulp" hebben weer hun jaarlijks uitstapje ge-
maakt en wel naar de kinderboerderij te Silvolde.
Daar aangekomen werden de kinderen allereerst
getrakteerd op ranja. Hierna werden de apen, be-
ren vossen etc. bekeken, hetgeen zeer in de smaak
viel evenals de speeltuin waar de kleuters zich naar
hartelust konden uitleven.

Veel deelnemers ballonwedstrijd
Zaterdagmiddag organiseerde de personeelsvereni-
ging van de Empo rijwielenfabriek een ballonwed-
strijd voor de jeugd. Vele kinderen kwamen hier-
voor tegen 13.00 uur in de brandweergarage bijeen
om daar de balonnen in ontvangst te nemen. Toen
iedereen van een ballon was voorzien vertrok de
stoet in optocht met de beide plaatselijke muziek-
verenigingen naar het Emmaplein.

Hier gaf loco-burgemeester A. J. Lenselink het
sein om de ballonnen op te laten. Het was een
fraai gezicht al die honderden balonnen te zien
opstijgen. Voor de tien verst komende balonnen
stellen de organisatoren fraaie prijzen beschik-
baar zoals bv. een prachtige Empofiets, een zak-
transistorradio, een fototoestel etc. Over 6 weken
gaat de politie uitzoeken wie de winnaars zijn
geworden.

z. fe. k. t^r. 58

Zondag 29 juni a.s. wordt prins Bernhard 58 jaar.
Zijn verjaardag wordt maandag officieel gevierd.

Afgelopen jaar is de prins weinig in het nieuws
geweest. Toch heeft hij enkele belangrijke reizen
gemaakt en o.m. ook weer een konferentie geleid
van belangrijke staatslieden. Omdat deze bijeen-
komsten zich binnenskamers afspelen en in deze
konfercnties niet voor het oor van de kiezers, maar
juist in het belang van de internationale samen-
werking en goede verstandhouding wordt gespro-
ken, hoort de buitenwereld daar weinig van. Het
werk van de prins, op wiens initiatief die samen-
komsten plaatsvinden, is evenwel van groot belang
en wordt internationaal gewaardeerd.

In ons land is er veel aandacht uitgegaan naar de
kleinkinderen van de prins. Maar hun grootvader
mag daardoor niet vergeten worden. Maandag ste-
ken wij de vlag uit voor onze prins der Nederlan-
den.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

HEERLIJKE

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Chocolaad j es 98
3 stuks

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

198

P.C.D.
PINDAKAAS

grote pot

89

Sanette
SHAMPOO
grote flacon

109

Geurts
JAM

div. soorten

nu per pot

79

Piek
SCHUUR-
POEDER

per bus 49

elke 2e
29

BLEEK
WATER

plastic bus
49

elke 2e
29

Heerlijke
BONBONS

per zak

nu

119

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

PAKJE
WOENSDAG GEHAKTDAG

GEBRADEN GEHAKT 150 gram 79
SAMEN

PALINGWORST

BOERENMETWORST

PAARDEROOKVLEES

150 gram 79

150 gram 89

100 gram 75

15 grote

SPRITS-
SWKKEN

Smarius
ONTBIJT-

KOEK
heerlijk van

smaak

75

Literblik

SP
B

CIE-
EN

nu

NOOTMUS-
KAAT

busje 50 gram

slechts

89

Groot blik

EIER-
KOEKJES

nu

179

BIJ 5,- BOODSCHAPPEN

l PAK HEERLIJKE Koeken
VOOR

49
Bij 10,-

boodschappen
Iblik

MANDA-
RIJNTJES

69

PINDA-
ROTS J ES

200 gram

69

Goudmerk
THEE

3x 100 gram

slechts

99

Quick

BOTERHAM-
PASTA

per potje

89

Kreyenbroek
ZAND-

GEBAKJES
8 stuks

m. roomboter

98

Blikje

YAPO
ANANAS

89

m A fris* DII^ mucMr

Appelstroop
NU VOOR

98
Bij 2 pakjes
margarine
Bermuda

SWINGBAL
van 125 nu

25

Goudmerk
EIERCAKES

5 voor

69

Azet
AUGURKEN

of
ZILVER-
UITJES
pot 69

WITTE
BONEN IN
TOM.SAUS

2 blikjes

98

FRUTELLA
pakje

75

2e pakje

38

1 m 1. 60 cm br.

WOND-
PLEISTER

van 140 nu

125

p„flcHTieE Toiletset 325
LEUK VOOR KINDEREN

CHOCOLA-
DE- of

VANILLEVLA

nu 3 halen

2 betalen

Gilda

ANANAS-
STICKS

zakje

89

Zak

PIC-NIC
SNOEP

89

1 pakje
JAVA-

WAFELS of
VRUCHTEN-

WAFELS
59

UNOXSOEP

6 bordenblik

nu nog met

15 et korting

LIMONADE-
SIROOP
sinaas of

frambozen

per fles

89

kroketten
4 STUKS VAN 89 NU O 9

nasi schijven
VAN 67 NU VOOR O 9

WIJ HEBBEN VOOR U EEN ENORME

SORTERING IN DIVERSE SMAKEN

heerlijk ijs

en fiuuit

AARDBEIEN !/2 kg 85

HOLLANDSE TOMATEN kg 149

HAGELWITE BLOEMKOOL per stuk 85

KOMKOMMERS 2 voor 89

BLACK WINESAP
fijne handappel kg 139

NIEUWE HOLLANDSE AARDAPPELEN
gratis geschrapt kg 65

ILtt
HEERLIJKE



Hiermee betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor de
vele bewijzen van belang-
stelling bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden.

D. Meijerink
D. Meijerink-

Verstege
Vorden, juni 1969
Klein Brandenborch E 95

Door deze zeggen wij
dank aan allen, die heb-
ben meegewerkt, op wel-
ke wijze dan ook, om ons
40-jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag te ma-
ken.

J. B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-

Regelink
Vorden, juni 1969
D 33

KEUNE
vraagt:
Aankomende lassers
Aankomende plaat-
werkers

Aanmelden Nijverheids-
weg 4

Kleuterleidster
Akte-A en C.K.O. en
verkeer ziet zich gaar-
ne per l-8-'69 of later
geplaatst op een Chr.
kleuterschool in Zut-
phen of omg. Brieven
aan: Mej. A. Beumer,
De Mildestraat 31,
Den Haag, tel. 070-
244169

Verloren: Gouden scha-
kelarmband. Tegen belo-
ning terug te bezorgen.
J. W. van Wilsum-Wij-
ers, Dorpsstraat l,
Steenderen

Te koop: G.o.h. kinder-
fietsje leeftijd 5-8 jaar.
J. W. Wagenvoort, Den-
nendijk 8, \Varnsveld
telefoon 05752-1378

Autospuitbussen
meer dan duizend

voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Te koop: Nieuwe panlat-
ten 2,60 m lang 25 cent
per stuk.
N.V. Chroomlederfa-
briek v.h. Albers Vorden

Biedt zich aan: Werk-
ster voor halve dag per
week. Brieven onder no.
13-1 bureau Contact

Veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg

slechts f 2,95

Zonder twijfel
natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Gevraagd:
Vakman timmerman-
metselaar
voor nieuwbouw en
onderhoud.
Zelfstandige werk-
kring.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

TOOR

NAAK:
Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Te koop gevraagd: Een
paar voetbalschoenen,
maat 39 door Henk His-
sink Ijzerhorst l Warns-
veld, tel. 05752-1677

Te koop: 3 beste opfok-
zeugjes 11 weken oud.
A. J. Oltvoort, Wilden-
borch, telefoon 6674

Betontegels

30 x 30 cm

afgehaald

53 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

En toch is Uiterweerd.... uw schilder!
Înplaats van kaarten

DICK HEYNEN
en
JOKE HOORNENBORG

'hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, u kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden D. V. vrijdag 27
juni a. s. om 14.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de
Geref. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. Th. P. van Belzen.

Gaanderen, Langstraat 7
Vorden, Zutphenseweg C 62a
juni 1969

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
2 1 .00 uur in hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: Fresiaweg 12,
Zelhem.

KEES VAN DER KAMP
en
HANNIE WOLTERS

gaan trouwen op woensdag 2 juli in het
gemeentehuis te Vorden om 14.00 uur.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Groningen-Vorden, juni 1969

Toekomstig adres: Noorderhaven 10,
Groningen.

DIK STOKKINK
en
DINIE ELLENKAMP

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 vrij-
dag 4 juli a.s. om 14.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, juni 1969
Julianalaan 10 - C 18 Hackfort

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Toekomstig adres: Prins Berrihardweg
6, Vorden.
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Inplaats van kaarten

HERMAN VOSKAMP
en
WILLY VOSKAMP-DE GREEP

hopen samen met Jan en Wim hun 12J/2-
jarig huwelijksfeest te herdenken op vrij-
dag 4 juli a.s.

Wegens omstandigheden gelegenheid
tot feliciteren op zaterdag 5 juli 1969
vanaf 19.30 uur in hotel Bakker te Vor-
den.

< > Vorden, juni 1969
< 5 Molenweg 17

Zutphenseweg - Vorden
ill\
l
II
ö
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/. J. SMIT-GOSSELINK

zijn 28 juni a.s. 30 jaar getrouwd.

Deze dag hopen wij samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren op
maandag 30 juni in café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, juni 1969
Zutphenseweg 39

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

< >
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P
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Op zaterdag 28 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 12^-jarig huwelijks-
feest te vieren.

G. J. SCHUMAKER
en
H. W. SCHUM AKER-VAN DEN BARG

Vorden, juni 1969
Berend van Hackfortweg 71

Mî S^Sg/VMVt/VĴ J/VÎ X>

TrvYsxTv-Yv'rUYs/Vv'fV^

GERT TEN HAVE
en
LUCIA EYK ELK AM P

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 4 juli
a.s. om 10.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Zij hopen elkaar om 10.30 uur het H.
Sacrament van het huwelijk toe te die-
nen onder de gezongen H. Mis in de
parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Kranenburg, Vorden.

Groenlo, Paulus Potterstraat 16
Vorden, E 102 f
juni 1969

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"
(Eykelkamp) te Vorden.

Toekomstig adres: Pasweg 4, Neede.

Heden overleed, voor ons nog vrij onver-
wacht, onze lieve moeder

LUBBERDINA BOELENS

sinds 27 juli 1958 weduwe van Tj. Bergsma
in de ouderdom van 84 jaar.

Drachten; T. Rekker-Bergsma
J. Rekker

Drachten, 13 juni 1969
Noorderhof 86

De begrafenis heeft inmiddels te Marum
plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

Op 19 juni jl. ging geheel onverwacht van
ons heen onze dierbare moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

EMELIA PETRONELLA STARING-
VAN BERGEN

Bentveld: Ir. D. M. W. Staring
E. M. Staring-Valken

Oostkapelle: C. E. Sprenger-Staring
F. G. Sprenger

Vorden: C. L. Cnoops-Staring
A. J. M. Cnoops
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

't Hooge Zand, Vorden

De crematie heeft op haar uitdrukkelijk ver-
zoek in alle stilte plaats gehad.

Liever geen bezoek.

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van mevrouw

E. P. STARING - VAN BERGEN

Haar nagedachtenis zal steeds in onze
herinnering blijven

Fam. G. J. Bargeman

Vorden, juni 1969
„'t Wilmerink" C 96

BEATCLUB „TURN"

presenteert zaterdag
28 juni a.s.

Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

GEVRAAGD:

EEN NETTE

WINKELHULP

mannelijk of vrouwelijk

ALBERS SUPERMARKT

Ik heb geen tijd om
te wachten l

Als je bent overgeleverd aan de
tram of de bus ben je heel wat
tijd kwijt. En het tillen van tassen
met boodschappen valt ook
niet mee l

Daarom was ik het direkt met
m*n man eens toen hij me
aanraadde weer een fiets te
kopen, 'k Had toch al vaak staan
kijken naar die prachtige
fietsen in de zaak van

RIJWIELBEDRLJP

Tragter
Zutphemseweg

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.

Slaapzaklakens
in wit en gekleurd

Camplng-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

Mepal lenteservies
nu ook in carnaby-kleuren.

Tafels, stoelen, ligbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht.

Strand- en windschermen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Uw vrienden zullen

Dat staat je leuk
In dat geval hebt IJ een stofje
gekozen uit de kollektie

J A P O N S T O F F E N
T R E V I R A 2000
D I O L E N L O F T

in effen/UNI en fleurige bedrukte
dessins

Breedte 155-160 cm

EENMALIGE AANBIEDING

15,95 voor een japon

GROOTHANDEL STOFFEN

PAUL OVERKAMP
Speciale verkoop aan particulieren:

DINSDAGS en DONDERDAGS van half twee

tot half zes. VRIJDAGS van half twee tot

negen uur.

Prunushot 58 - Velswijk
WEGENS VAKANTIE
van 8 tot 19 juli gesloten



VOOR AL UW

NAAR

Dierenspeciaalzaak Kluvers
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

TENNIS- EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

SOKKEN

BALLEN

Wapen~ en sporthandel

NAartens
steeds doeltreffend'

Zutphenseweg - Vorden

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 FM-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

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

H.H. VEEHOUDERS

Wilt u een rundveedrijfmeststal maken, begin
dan in de eerste plaats met het allerbeste
gruprooster dat er is.

Vele veehouders zitten elke stalperiode met
gebroken roosters, doorgebogen roosters en
losgeknapte spijlen. Dat kost geld en schade
aan uw koeien.

Wij leveren u een zwaar

GEGALVANISEERD
GRUPROOSTER

voor elke grupbreedte met de beste mestdoor-
laat, waar we niet l jaar, maar 15 jaar ga-
rantie op geven. Gietijzeren gruproosters 25
jaar garantie.

Alles voor komplete stalinrichting. Vraag
prijs en monster op vrij zicht.

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting - Vorden - Julianalaan 16
Telefoon (05752) 1259

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

van 30 juni - 7 juli

FA SESSINK
Kranenburg, Vorden

Keukenkasten
Tienerkasten

Hang-legkasten
uit voorraad

leverbaar
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.

H. C. Kettelerij
A. Kettelerij-

Gaykhorst
Vorden, juni 1969
B. van Hackfortweg 4

Bijzettafeltjes
afgelakt teak- en

notehout
nu slechts 3 stuks

voor f 25,-
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

NUTSBIBLIOTHEEK
is in JULI en AUGUSTUS
alleen vrijdagsavonds ge-
opend van 19.00 - 20.30 uur

Te koop: Stortkar op lucht-
banden. J. Hiddink, Zut-
penseweg C 51, Vorden

Te koop: 5-pers. dubbel-
deks tent met luifel en kook
hoek. J. van Ark, Zutphen
seweg 53 Vorden tel. 13 L

Mahonie linnenkasten
afgelakt 100 cm breed

nu slechts f 120,-
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 71/2%-
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente!

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Bouwfonds

EEN ALLERZONNIGST PRIJSJE
VOOR EEN JAPON VOL ZON!

Er is niets heerlijkers dan op e
zonnige dag gekleed te gaan in de
badstof japon, die leuk bedrukt is,
geen mouwen heeft, uitgerust is met
een rond halsje en een rits, keuze
biedt uit diverse zonnige tinten
verkrijgbaar is in de maten S-M-
De prijs houdt het zonnig -IJ Q|T

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

FLINKE KRACHT
voor magazijn

N.V. BORSTELFABRIEK
HAVO
Burg. Galléestraat 67 - Vorden

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn I 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

Een zorgeloze vakantie
begint bij de bank!

V/ij staan tot uw dienst met:

ft Vreemde valuta

# Reischeques

r̂ Ongevallen- en

bagageverzekering

ti EU reisspaarboekjes

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Postgiro 862923

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf vrijdag 27 juni tot en met maandag 14 juli
is gesloten wegens vakantie

BAKKERIJ HOORNENBORG

Voor de afnemers in de omgeving van Hoornen-
borg neemt bakkerij Van Asselt de bekende staan-
plaatsen weer in.

De kollega's in het dorp blijven normaal bezorgen, dus mogelijk
kunt ook u uw brood bezorgd krijgen.

De Vordense bakkers

l doosje theezakjes van 89 voor 65

/ pakje SPAR THEE 59
2 kuipjes WEU MARGARINE van 106 voor 79
Y2 blik AARDBEIEN OP SAP nu 98

3 pakken zo-klaar pudding van 117 voor 98

l beker APPELSTROOP 59
l blik LEVERPASTEI 55
; blik GROENTESOEP van 95 voor 59
500 gram JONGE KAAS 795

Haantjes a 1000 gram 279

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg- 41 — Telefoon 1281

KITTY SANDALEN
Leuk om te zien

Heerlijk om te dragen

Geeft de juiste steun aan uw
voeten

Voorradig in beige, ivoor, blauw
en zwart. Prijs f 19,90

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

Zutphenseweg
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Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen onze inniggeliefde moeder, groot-
en overgrootmoeder

BERENDINA MARIA
KLEIN KRANENBARG
weduwe van A. ter Maten

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: J. M. Kornegoor-ter Maten
E. J. Kornegoor

Wichmond: G. E. Garsen-ter Maten
G. J. Garsen

Vorden: E. J. ter Maten
Vorden: J. ter Maten

W. J. ter Maten-Marsman
klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 24 juni 1969
,,'t Jebbink"

De teraardebestelling zal plaatsvinden op za-
terdag 28 juni a.s. om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.
Vooraf wordt een rouwdienst ge'houden om
12.00 uur in de Herv. kerk te Vorden.

Keurkollektie
VAKANTIE- EN
VRIJETIJDSKLEDING

Jack "s

Pantalons

Shorts

Week-
enders

Sweaters

Pull-polo's

enz. enz.

Komt u ook eens vrijblijvend
kijken

RAADHUISSTR.. VORDEN

SIMCA1100
Verbijsterend ruim, zuinig en snel, echt Simca.
Voor bedrijf en familie. Denk ook aan de goede
service die onze garage geeft. Belt u eens voor
een proefrit.

Automobielbedrij f

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 _ Vorden _ Telefoon 1256

Deze week
tot en met zaterdag:

Kop en schotel
in pasteltinten 0,95

Zachiplastic bekers
per 6 stuks 0,65

Grote sterke kiepauto
75 cm lang 9,95

Koersolman mm
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

5 cassettes
drie musicassettes en twee L.P.-
opneemcassettes, winkelwaarde
ƒ 97,50

voor f 25,-
als u bij ons een Phi-
lips cassetterecorder
koopt

Batterijcassetterecorder, zeer een-
voudige bediening, aansluitingen
voor netvoedingsapparaat, hoofd-
telefoon, afstandsbediening, extra
luidspreker, met gevoelige micro-
foon en paraattas met draagriem

f 219,-

Kies nu bij ons zo'n geweldige
Philips cassetterecorder

en u krijgt 5 cassettes voor deze
ongekend lage prijs.

Het moment om over te gaan op het muziek-
systeem van de toekomst. Kies in onze zaak
uit een groot aantal cassetterecorders en
spelers

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Kalf spatee 150 gram 0,90

Boterhamw. 200 gram 0,60
150 gram 0,90Hamkaas

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

Gehakt

Verse worst

Fijne rookw.

:50 gram 2,25

gram 2,60

250 gram J

4 pakjes margarine 1,00

Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfs- en varkensslag-erij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

VERWEN U ZELF MET GEMAKKELIJKE

VRIJETIJ DS
KLEDING
DAMES. EN HEBENPANTALONS

SPIJKERBROEKEN

VELOURS SWEATERS

PULLOVERS

COLPULLI'S

BAD. EN ZWEMKLEDING

Wapen~ en sporthandel

Martens
-.teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VOOR KINDERKLEDING

RUIM GESORTEERD EN

VOORDELIG

Uw adres

WÓNINGiNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
* VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Hotel-café-restaurant

„'t Wapen van 't Medler"
E 108 ~ V orden

A.s. vrijdag 4 juli wegens
omstandigheden

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Nieuwe
meubelen?

U WEET HET

veel keus
uit voorraad te
leveren
100% kwaliteit en

voordelig in prijs

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPSENSEWEG TEL.05752 1514

Bekijkt u dan meteen onze kollektie

VLOERBEDEKKING
EN
GORDIJNSTOFFEN

zeer mooi en ook voordelig in prijs

VOOR HET GROTE
TOUWTREKTOERNOOI

op 16 en 30 juli a.s. worden

TOUWTREK-
PLOEGEN

gevraagd
enigingen,
gen etc.

an) van buurtver-
drijven, verenigin-

Dc wedstrijden worden gehouden in het
kader van het VVV~zjmerprogramma

OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN

Deelname van NTB-leden is uitgesloten.

Opgave zo spoedig mogelijk bij

H. Brummelman D 99 Vorden
telefoon 6713 of sigarenmagazijn
G. W. Eijerkamp telefoon 1386

Vereniging tot bevordering van het markt-
wezen en andere openbare belangen in de
gemeente Vorden te Vorden

63e JAARLIJKSE
VERLOTING
t er gelegenheid van de

grote oktobermarkt
op vrijdag 3 oktober 1969

Goedgekeurd d.d. minister van Justitie bij
beschikking van 16 mei 1969 no. l.o. 690-067-
059

Vanaf heden zijn de bekende Vordense
marktloten weer verkrijgbaar bij de heer H.
Klein Brinke, Bcatrixlaan 8, telefoon 1409 en
bij tal van wederverkopers.

Hoofdprijs een koe
t er waarde van f 1000,-; verder

Shetland pony
biggen
een bromfiets
alsmede

huish. artikelen

Prijs per lot f l,-.
Aantal loten 8500

Wij gaan

van 30 juni tot 7 juli

G. REMMERS
Nieuwstad 58

Grenswijziging gemeenten
Gedeputeerde Staten van Gelderland 'hebben het
kollege van B & W van Zutphen bericht dat de
raad van de gemeente Warnsveld geen positief
antwoord heeft willen geven op de vraag of de
voorkeur van deze gemeente in het kader van de
grenswijziging uitgaat naar toevoeging van het
gehele Warnsveldse gebied aan dat van Zutphen,
of voor gedeelten aan aangrenzende gemeenten.
Uit de overwegingen van het desbetreffende be-
sluit, aldus Gedeputeerde Staten, blijkt dat de le-
den van de raad er persoonlijk wel van overtuigd
zijn dat met name de agrarische bevolking zich
liever ziet ingedeeld bij een buurtgemeente met een
plattelandskarakter dan bij een gemeente met een
stedelijk karakter. Bij dit laatste wordt dan op
Zutphen gedoeld.
Rekening houdend met deze uitspraak heeft het
kollege van Warnsveld op wens van de minister
van Binnenlandse Zaken zijn oorspronkelijke plan
in zoverre gewijzigd, dat van het landelijk gebied
van \Varnsveld ook aan de gemeente Vorden een
gedeelte wordt toebedeeld. Het betreft een twee-
tal gebieden, globaal omvattend het dorp Wich-
mond en omgeving en het gebied ten oosten van
de spoorlijn Zutphen-V orde n.
Ook de raad van de gemeente Vorden, die eerst
thans bij de grenswijziging wordt betrokken, zal
over het voorstel nog zijn mening dienen te geven.
Een en ander zal tot gevolg hebben dat voorlopig
met de tweede fase van de grenswijzigingsproce-
dure nog geen begin zal kunnen worden gemaakt.
Dit betekent een vertraging van acht maanden,
welke wij gaarne zouden willen voorkomen, aldus
Gedeputeerde Staten.
Het voorkomen van deze vertraging is mogelijk
indien de raden van de gemeenten Warnsveld,
Vorden en Zutphen ermede instemmen dat, voor
wat die gemeenten betreft, een verkorte procedure
wordt gevolgd. In verband met het bovenstaande
willen Gedeputeerde Staten uiterlijk 10 augustus
vernemen of de raad van Zutphen zich ermede
kan verenigen dat t.a.v. de toevoeging van slechts
een gedeelte van het grondgebied van Warnsveld
aan Zutphen een verkorte procedure wordt ge-
volgd.

GASHAARDEN
Te koop nieuwe gashaar-
den 10.000 caloriën
f 375,-; tevens nog enkele
overjarige gashaarden m.
aantrekkelijke korting.
Wij ruilen ook uw kolen-
of oliekachel in!
Nieuwe kolenconvector
f 375,-; ruime voorraad
gebruikte kolen- en olie-
convectors en kachels.
Voorts te koop een als
nieuwe Siegler-oliekachel
voor f 475,-.
Als zeer speciale aanbie-
ding hebben wij voor u
de nieuwste Solex-brom-
fiets voor f"298,- (met
inruil) .
Gebrs. Bulten, Ds. van
Dijkweg 17, Doetlnchem,
tel. 08340-5712 of 3552

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

J. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

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

OEBR. WI I,LEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poellersbedrflf
Rossel |
Hengelosew. l l
telefoon 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALV EREN
voor het mesthok.

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

VOOR UW

schoenreparatie
WULLEVK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 „ Tel. 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Die veren zijn
overigens niet de
enige drijfveer om
een Flyte te kopen.
Wat dacht
u van het strakke,
stalen frame en van
de krachtige remmen
Dat - gecombineerd
met de speelse lijn -
maakt de Flyte tot
een ideale lichte
brommer. Kom eens
met hem kennis-
maken. U veert er

Te koop: NIEUWE
SPORTRIJWIELEN
vanaf f 145,-; auto-aan-
hangwagen voor veever-
voer f 550,-; ijzeren af-
rasteringspalen, lang 2 m
f 1,50 per stuk.
Nog enkele nieuwe lang-
zaamwasmachines f 175,-
nieuwe gasgeisers f 165,-
nieuwe gasfornuizen, ook
voor butagas v.a. f 275,-.
4-pits gascomforen met
centr. ontsteking f 145,-;
nog enkele gasfornuizen
met verwarming f 550,-.
Wij leveren ook 4-aderi-
ge rubberkabels a f 0,50
per meter.
Gebr. Bulten, Ds. van
Dijkweg 17, Doetinchem,
tel. 08340-5712 of 3552



Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop gevraagd: Vrij-
staand ruim woonhuis.
Brieven onder no. 13-2
bureau Contact

VOOR.

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

?Y2% RENTE
Stukken è, ƒ 1000,—.

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBENK
.^taringstraat 9

Telefoon 1306

Zelfklevende
Vloerbedekking
nylon-vilttegels

40 x 40 cm
nu 2,90 per tegel
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Uw geld
koel beleggen
GEEFT JARENLANG WINJHT
EN GEMAK

KOELKAST, 200 liter inhoud met royale
ruimte voor flessen en flinke voorraden.
Kastmodel

399,-

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

369,-

Breed front KOELKAST 185 liter, tafelmiodel
hoogte 85 cm, twee sterren vriesvak

385,-

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

375,-

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

239,-

U kunt kiezen uit een nog geotere
serie koelkasten voor elk gezin de
juiste maat

GÏMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Damesrokken - pullovers
blouses - vesten

U w adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

een mor >]e, stevige en smakelijke
korrel vooi» biggen bij de zeug. Met deze 'speciale' korrel krijgen
ze zonder ^noer wat ze nodig hebben. En wat U ook interesseert:
ongestor,rcjej sne||e groei
en horr ,ogene tomen. - .
WES .̂ANEN ontwikkelde f ^TTl Tp1" Si
dezr, 'speciale' korrel .... f ™ é m ~l /-

Verkrijgbaar bij:

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

rtlf»

WESSANEN O WORMERVEER

Pedicure
steunzolen

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

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Elke maandagavond
Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagmiddag
Achfkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomertentoonstelling schildrrshuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad „In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van H.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat VW siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

Ladders
vele lengten

uit voorraad leverbaar

Koop ze bij de man
die ze ook repareren

kan
Natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

HEREN- EN JONGENS

HELANCA ZWEMBROE-
KEN, SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN
BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

^BOERSTOEL
l^nsulindelaan 5, tel. 1567

ZONWERING

Aluminium
jalouziën

5 jaar garantie

Zeer korte levertijd

Nergens zo voordelig
dan bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

GEVRAAGD:

KOOKSTERS

i>oor cKkampweek in Markelo
van de CJV Vorden van 19-26
juli a.s. Inlichtingen telefoon
05750.4260.

Op 23 juli hojjf we een OUDERMID-
DAG, ouders vaii kinderen en belangstellen-
den zijn van harte welkom in Markelo.

Jongens en meisjes die mee willen
met de kampweek, opgeven bij

K. MEENINK, Stationsweg 23,
Vorden voor 10 juli a.s.

MAAK NU VOORDELIG
KENNIS

MET PANTY-NYLONS
Fantastisch. Geen lastige knellende
gordeltjes meer. Panty-nylons zitten
comfortabel, geven u bewegingsvrij-
heid en... zijn nu zo voordelig dat
u beslist kennis moet maken.
Prima pasvorm.
De prijs? nu slechts f248

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 56

Kubizek's armen lieten iets af. Martin had zijn 'hand kunnen vrij-
maken. Op het ogenblik dat 'hij sprintte had hij het kleine wapen al
in zijn vuist verborgen gehouden, - hij gebruikte het nu: het wapen
der medici, door de Gestapo misbruikt om „Konserven" te maken.
Hij zag het teken van de SS, - het V-vormige lidteken op Kubizek's
onderarm. Met g"rote kracht en feilloze precisie stootte hij de naald
van zich af. In Kubizek's uitgestrekte hals bereikte de naald de
bloedbaan. Opnieuw spanden Kubizek's armen zich om Marin: de
wurggreep van een anakonda. Toen, eindelijk, begon het gif zijn
werk te doen. Het was sterker dan het gif van de Tarantula, de rood-
potige spin van Rhodesia; - het begon in Kubizek's bloed zijn werk
te doen! Nog duwde hij met een enorme stoot Martin van zich af,
stootte hem tegen de muur, - toen waggelde hij weg van de radiator.
Hij stond stil op een nog bijna gave plaat van spiegelglas. Aan zijn
voeten lag het zware Glisentipistool. Niet zonder zorg vroeg Martin
zich af of het magazijn werkelijk leeg was. Kubizek zwaaide op -ujn
benen. Bij elke gewichtsverplaatsing sprongen er scheuren in de
glasplaat met een geluid als uitbarstingen van ongecoördineerd mor-
tiergeschut, omlijst met naderend geweervuur. Kwam het geweer-
vuur werkelijk van buiten? Of waren het demonen van het verleden?
Half verdoofd door de slag tegen de muur en met misschien maar
veertig percent van zijn bewustzijn, zag Martin toe. Daar 'hoorde
hij Kubizek iets uitroepen dat alle zenuwbanen raakte en in span-
ning bracht: ,Jij ratelt bijbelteksten over iemand uit als het geknet-
ter van Japans vuurwerk, maar ik ken er ook een paar: ,Hebt uw
vijanden lief' en ,Die 'het zwaard nemen zullen door het zwaard
vergaan'. Ha! Ha" brulde hij ineens vervaarlijk: „Het is allemaal
de schuld van de Joden. Zij wilden alleen het Oude Testament!"
Martin riep: ,,Ik verzette mij op grond van het evangelie, dat het
verzet egen de totalitaire staat erkent en wettigt. Wat jou betreft,
jij , Kubizek, die krijgsgevangenen op afschuwelijke wijze hebt ge-
dood, jij vergaat zelf door het zwaard dat je tegen je slachtoffers
hebt gehanteerd".
(Het schieten gaat door. Hij heeft de glasplaat bijna aan gruizels.
Hij zal zich niet meer kunnen bukken zonder voorover te . . .)
Kubizek's hals begon verschrikkelijk op te zetten, een enorm, lood-
kleurig gezwel, hij bukte zich. Over zijn huid trok een paarse gloed.
Als werd zijn geest gestimuleerd vlak voor het einde zei hij, kalm,
met nadruk op ieder woord: „Jij bent geen christen. Jouw natuur is
er volkomen vreemd aan, jij, valse tijger". Hij richtte zich op, liet
het pistool liggen.
Martin zweeg. (Het schieten gaat door hoewel hij van de glasplaat
is afgestapt.) Hoe zou het met „onze Kubizek" gaan, - zou Hum-
phrey 'het redden?
Kubizek's hals was nu gezwollen als de hals van een prooislikkende

anakonda, als de hals van een bezetene! Door de ontstane druk be-
gon de hals (hevig te bloeden. Toch klonk wat hij zong heel helder.
Zijn stem was inderdaad melodieus als die van Lia, maar dan als
een prachtige, heldere bas: ,,Der Tod sei unser Kampfgenosz, wir
sind die schwarzen . . ."
De laatste woorden waren, eer Martin goed zag wat er precies
gebeurde, met de zanger in de diepte verdwenen. Waarheen was
hij gesprongen? Martin zag hem niet meer. Hij hield zijn bloedende
kin vast met beide handen. (Ik zag niet eens dat 'hij bij het raam
stond, hij stond beslist niet bij het raam. Hoe is het gebeurd.)
Het was alsof de nacht van de wereld zich over Kubizek had ont-
fermd, hem had meegevoerd naar een voor mensen onbereikbare,
verborgen plek.
Hij pakte de Glisenti op, die Kubizek had moeten laten liggen, hoe-
wel hij er zijn ogen op had gevestigd als op een schat. Twee kamers
borgen nog een kogel. Kubizek had het tot op het laatste moment in
zijn macht gehad hem te doden, maar de stof in zijn bloed had hem
geen toorn bereid maar een merkwaardige verstrooidheid; terwijl
zijn geest naar een formule scheen te zoeken verkreeg hij helderheid
zo te zien een tamelijk vredig sterven. Sterven? Het zou de eerste
keer niet zijn dat Kubizek, als uit de dood herrezen, de monding
van een geweer of pistool op zijn tegenstanders richtte. Martin
greep de lantaarn uit de zijzak van zijn jas, liet de lichtkegel over de
binnenplaats gaan, er was niets dan het lichaam van de zwart-
geüniformeerde man, die hij in de kin-haargreep had genomen.
Kubizek's lijk was niet op de binnenplaats terecht gekomen.
Een stem, om de een of andere reden gedempt, riep: „Doe dat licht
uit, idioot!"
De stem van Morbleue, dacht hij. Hij knipte de lantaarn uit. Hij
laadde de Glisenti bij. Elke aanraking aan zijn ribben veroorzaakte
hem hevige pijn. „Gekneusd of gebroken" dacht hij, „de arm moet
geolied worden". Hij liep de gang op, achterover hellend, knikkend
met het hoofd, als iemand die door een sterke wind wordt voortge-
dreven. Naast de vreugde dat hij het er levend had afgebracht tot
nu toe, greep de angst hem bij de keel, dat het niet waar zou kun-
nen zijn, omdat hij Kubizek niet had zien vallen. (Dit zullen we
toch moeten vaststellen!) Hij zag dat zijn kleren waren bespren-
keld met bloed: „Ik zie er uit als een offerdier, waarop de tem-
pelpriester heeft misgestoten, onder de zinspreuk: „Gott mit uns".
Met ons in de kosmos, - ook met ons in de chaos? Antwoord mij,
God der vaderen. Laat mij u in deze chaos beter ontdekken!
Hij zag een schaduw tegen het matglas van een deur, onder aan de
trap. Schreden rondom het huis. In de gangen was alles schemer-
donker. Een zuurstofrijke tocht streek langs zijn neus en wangen.
Hij zag het touw niet, maar zijn handen herkenden het als de brug
die hem ter hoogte van Kubizek had gebracht. Het touw begon strak
te staan. De haken achter de vensterbank leden geweld en ook het
hout waarin het koord zich wrong en wrong. Hij zag de omtrekken
van de klimmende van bovenaf, de forse schouders. Maar Sigi had
betere ogen dan hij: „Bent u het werkelijk?"
Hij knikte: „Ik ben het. Jouw gezichtsvermogen is uitstekend, Feld-
webel".
„Ik heb me niet in u vergist. U was de enige die het kon doen."

Het deed hem goed dat iemand hem prees, en dat het Sigi was.
„Heb jij dan soms zijn lijk gezien?"
Sigi stond uit te hijgen, de 'handen op zijn knieën: „Nee", zei hij,
„nee. Niet gezien, eerlijk gezegd".
Hevig geprikkeld door de onzekerheid over Kubizek evenals door
de pijn in zijn schouder en ribben, zei hij, scherper dan hij bedoel-
de: „Hoe kun je dan zeggen dat ik de enige was die het kon, - die
wat kon?"
„Morbleue riep: ,Doe dat licht uit'. Daarvoor had ik hem zien neer-
storten. Hij kwam neer aan de andere kant van de muur." Hij zweeg
alsof de zaak was afgedaan.
„Verder. Rapporteer, beveel ik je!"
,,Ik hees me over de muur. Ik keek. Hij was nergens."
„Wel . . .!" hij onderdrukte een Vloek. „Ben ik de enige die boven
was? Hoe . . . is ... zij?" Hij had Sigi bij de kraag gegrepen:
„Spreek, donderse kerel!" Z'n lip begon hevig te bloeden.
Sigi zei moeilijk: „Zij was niet meer op de rechterarm van de T".
Met zijn gezonde 'hand rukte hij Sigi aan de kraag heen en weer tot-
dat deze verder ging: „Zij is nu in het sous-terrain".
„Hoe wéét je dat?"
„Dat denken wij. Twee gevangenen bevrijd. Er zouden er twee
naar het sous-terrain zijn gebracht."
Hij rukte zwijgend verder aan de kraag. Zo sleurde hij de rest er
uit: „Höothmann is dood. Kubizek. Met de blote hand." Hij stak
twee vingers omhoog: „Morbleue doodde er twee. Ik één". Hij hief
zijn hand op: „Vijf gevangenen. Humphrey. Zij zagen hem voor
Kubizek aan."
Martin liet de kraag los. Lachend vroeg hij: „Bewaakt hij hen soms
met een ongeladen Schmeisser?"
Sigi knikte.
Zij liepen over de gangen naar de trap: „Het publiek?" vroeg Mar-
tin.
„Doodsbang. Geen kop voor een raam."
„Mooi zo! Als de bliksem nu naar beneden."
Sigi trok hem aan zijn gezonde arm.
„Wat nu dan?" Sigi, de „einsilbiger" was een dapper man, maar
praten was zijn zwakste kant. „Wat is het? Gooi het er uit. Lééft
ze soms niet meer? Zeg op, kerel!" Hij rukte de kraag er finaal af.
„Ingrid!"
„Ontsnapt?" Hoofdknik. „Hoe weet je dat?"
„Humphery nam de telefoon aan. Meneer Van Ulzen zit achter
'haar aan."
„Ah! Sorry voor de kraag. We hebben nu iets anders aan ons
hoofd. Naar beneden!"
De schaduw die hij zoeven had gezien, was groot achter het licht
van een acetyleenlamp.
Morbleue was bezig met een sleutel.

(wordt vervoler<f)


