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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 20 JULI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur Gemeenschappelijke jeugddienst met de
Gereformeerden in de Geref. kerk. Voorganger ds.
J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. J. H. Jansen Herv.-Geref. jeugd-
dienst in de Geref. kerk

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 M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Rutger Jan, zoon van B. G. Kusters en
A. van Keulen; Gerrit Hendrik, zoon van D. J. G.
Harmsen en M. J. Marsman; Marcel Christiaan,
zoon van H. C. Bulten en J. A. M. Withag; Ber-
linda Maria, dochter van W. P. Blom en H. Gjal-
tema.

Ondertrouwd: W. Groot Jebbink en J. Braakhekke.

Gehuwd: H. Velthuis en B. H. A. Aalderink.

Overledem Geen.

Achtkastelentocht

Ondanks de minder gunstige weersomstandighe-
den ging de Achtkastelentocht woensdagmiddag
met burgemeester A. E. van Arkel wel van start.
In totaal werd er door 124 personen aan deel ge-
nomen. De avondwandeling trof het ook niet met
het weer. Onder leiding van de heer Offereins
namen 17 personen aan de wandeling langs de
mooiste plekjes van Vorden deel.

„De Knupduukskes"
Voor de demonstratie van de boerendansgroep
„De Knupduukskes" die donderdagavond in de
zaal van hotel Bakker werd gehouden, bestond
overweldigende belangstelling. Namens het VVV
werden allen welkom geheten door de heer G. W.
Eijerkamp. Hierna gaven de boerendansers een
demonstratie, waarvan de vele gasten zeer genoten.
Er bestond tevens de gelegenheid zelf met de Knup-
duukskes een dansje te maken.

Door burgerzin en buurte!
(Van speciale ,,Contact"-verslaggever)

•
J

Vorden . . . dorp van 8 kastelen en zandwegen,
van de Achterhoek.

Geallarmeerd door hardnekkige geruchten, die in
en om het dorp de ronde deden, stuurde de redak-
tie van Contact mij naar de buurtschap Achter-
Linde op de grens van Vorden en Hengelo Gld.
Bij de nieuwe boerderij „De Foeke" linksaf over
een verharde weg van de gemeente Hengelo Gld
gaat deze weg plotseling^^l rechts richting dorp
Hengelo Gld en is het vcB^Achter-Linde en haar
bewoners weer verder zandweg.

Generaties lang hebben zandwegen goed voldaan,
doch door de steeds verdergaande mechanisatie
verslechteren de zandwe^k van seizoen tot sei-
zoen. De aangelanden zi^n ieder jaar met zorg
het winterseizoen tegemoet. Over enkele jaren zul-
len de zandwegen zo slecht zijn, dat ze het meest
noodzakelijke vervoer niet meer aankunnen. Hier
en daar is het nu al normaal, dat de schoolkinde-
ren per tractor uit de zandweg worden gebracht.
Bij ernstige ziekte of sterfgeval kunnen ernstige
komplikaties zich voordoen.

De verharding van deze wegen gaat traag, veel
trager dan het proces van de verslechtering. Het

tot nu toe geldende systeem van kostenverdeling
„f i f ty - f i f t y" voor gemeente en aangelanden speelt
hierbij vooral parten. Niet alleen worden de kos-
ten ieder jaar hoger, maar iedere volgende zand-
weg heeft ook minder aangelanden, waardoor zij
gedwongen worden met een lijst rond te gaan om
bijdragen. Het bedrijfsleven en vele partikulieren
begrijpen de toestand en helpen. Schrijnend staat
tegenover dit systeem de miljoenen guldens kos-
tende subsidie voor ,,^fcst" of wat momenteel
voor kunst doorgaat.

De boeren in de buurtschap Linde hebben daarom
zelt de schop ter hand genomen en zijn met behulp
van de buurt en vrienden een puinverharding gaan
aanleggen. Gemeentewezen zorgt voor het uitscha-
ven met de wegschaaf^Pr later voor de deklaag.
Op deze manier werd deze winter een weg ver-
hard langs ,,Spekop" tot „Lettink". Met subsidie
zal ook de Berkenlaan verhard worden. Indien al
deze werken gerealiseerd zijn, is dit deel van de
buurtschap Linde behoorlijk opengelegd. Toch blij-
ven in onze gemeente nog tientallen bedrijven en
gezinnen verstoken van een goede verbinding.

Enfin . . . daar komt moeder de vrouw
koffie is bruin . . . even pauzeren.

. de

Circus Arena in Vorden
Het jeugdcircus Arena had donderdagmiddag op
het marktplein in Vorden haar tenten opgeslagen.
Vele kinderen bezochten de voorstelling en geno-
ten o.a. van de malle fratsen van August de clown.
Het rijden op pony's tijdens de pauze was natuur-
lijk eveneens een kolfje naar de hand van de kin-
deren.

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

Bezoek aan kuikenbroederij
Een 38-tal pluimveehouders uit Denemarken heb-
ben zondag «en bezoek gebracht aan de kuiken-
broederij „Gelderland" N.V. te Vorden en aan het
pluimveemestbedrijf van de heer H. Weenk in de
Brandenborch en het legbedrijf van de heer H.
Bouwmeester te Linde.
Een en ander vond plaats onder auspiciën van de
Cebeco te Rotterdam en was een onderdeel van
de 7-daagse exkursie van het Deense gezelschap
door een aantal EEG-landen.
Zondagmorgen arriveerden de Denen bij de kui-
kenbroederij ,,Gelderland" N.V. aan de Ruurlose-
weg. In deze hypermoderne kuikenbroederij kre-
gen de buitenlandse gasten een juist inzicht in de
moderne kuikenbroederij en alles wat hiermee sa-
menhangt. Door deze koncentratie van kuikenbroe-
ders is het aantal hetwelk in de integratie „Wezep"
was opgenomen, teruggebracht van ca 30 naar 9
kuikcnbroederijen, waarvan ,,Gelderland" er een is.
Onder deskundige leiding van de heren J. Ruiten-
beek van de afdeling voorlichting en integratie der
Cebeco uit Deventer en G. Bannink, direkteur van
de CLV „Ons Belang" te Linde, die de explikaties
verzorgden, werden de gasten het bedrijf rondge-
leid. Na afloop van deze etfkursie werd in café-res-
taurant ,,'t Wapen vna 't Medler" koffie gedron-
ken en werden de eerste indrukken uitgewisseld.
Vervolgens bracht men een bezoek aan het pluim-
veemestbedrijf van de heer H. \Veenk waar het

nieuwste mestkuikenhok met een kapaciteit van
liefst 90.000 kuikens per jaar aller bewondering
trok. De Deense gasten rondden hun bezoek aan
Vorden af met een exkursie naar het legpluim-
veebedrijf van de heer H. Bouwmeester waar 10.000
leghennen op batterijen zijn geplaasl:.

Camping 'De Reehorst'
ontving zijn eerste gasten w^\

Zoals het in Vorden en omgeving bekend mag zijn
verkreeg de heer L. Verkijk uit Den Haag bij be-
sluit van de raad der gemeente van 19 maart 1969
no. 10, het gemeentebos in het Galgengoor in erf-
pacht voor vestiging van een bungalow- en kam-
peerbedrijf.
In de daarop volgende maanden heeft de 'heer Ver-
kijk niet stil gezeten en is begonnen met het doen
verrichten van het grondwerk voor aanleg van elek-
triciteit en waterleiding. Inmiddels is 800 meter
grondkabel gelegd en 600 meter hoofdleiding voor
de watervoorziening. Het water wordt betrokken
van de WOG. Voorlopig is hierop aangesloten een
waslökaal met douches, toiletten vijf brandputten.
De camping, die officieel gaat heten „Bungalow-
en kampeerbedrijf de Reehorst" met adresaandui-
ding Enzerinkweg, Vorden, kan dit seizoen dus
reeds gasten ontvangen en zo konden jl. zondag
de eerste gasten worden ingeschreven. Er is plaats
voor tenten en caravans.
In een gesprek met de heer Verkijk, kwam duidelijk
zijn blijdschap en dank tot uiting, dat het eindelijk
na vele jaren zover gekomen is. Velen hebben hun
steentje bijgedragen om dit te bereiken. Met name
noemde hij de burgemeester, de heer A. E. van Ar-
kel, die onvermoeid ervoor geijverd heeft, dit tot
stand te doen komen.
De ingewijden weten hoe 'het allemaal ïs gegaan.
De 'heer Verkijk komt daar liever niet op terug,
hij wil alleen in een prettige en goede sfeer wer-
ken om zijn plannen te realiseren. Veel staat er op
het programma. In de allereerste plaats moet met
september begin worden gemaakt met de bouw
van 2 toiletgebouwen en 2 bungalows en zo mo-
gelijk de kantine als onderdeel van het hoofdge-
bouw, het parkeerterrein en de aansluitingen voor
caravans met elektriciteit. Daarna volgt in ver-
schillende etappes de bouw van nog 18 bungalows
en het hoofdgebouw.
Als alles klaar is, zal Vorden een moderne cam-
ping rijk zijn. Vorden, reeds zo bekend om de
Achtkastelentochten, de mooie omgeving, het
prachtige zwembad enz. heeft er een nieuwe trek-
pleister bij.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Vorden, 11 juli 1969.

Geachte redaktie,

Met grote verbazing en verontwaardiging hebben
ondergetekenden, huurders van de vakantiehuisjes
van de fam. Bru'ggeman, het ingezonden stuk van
de heer Ottens uit Amsterdam in het weekblad
Contact van donderdag 10 juli jl. gelezen.

Wat het omgebouwde kippenhok betreft, meneer
Ottens heeft vorig jaar ook reeds een huisje ge-
huurd bij Bruggeman. Hij kende dus de situatie
volkomen. Toch is hij dit jaar weer teruggekomen.
De heer Bruggeman heeft de fam. Ottens een
nieuw stenen huisje aangeboden, hetwelk ook is
geaccepteefd.

Betreffende de folder van warm en koud stromend
water, na overleg met de plaatselijke VW-hou-
der hebben wij vernomen dat hier een misverstand
van genoemde instantie heeft geleid tot het propa-
geren. De heer Bruggeman staat hier volkomen
buiten. Maar de heer Ottens wist dit zelf toch wel
het beste. Hij was vorig jaar toch al bij de fam.
Bruggeman met vakantie !

De gemeenschappelijke kraan op het middenveld
ligt voor eenieder centraal zeer gunstig en van
wachten op 15 mensen om te flodderen is nooit
sprake geweest.

Het punt ongedierte is zo erg overtrokken en het
woord luizen is absurd. De huidige bewoner, een
van de ondergetekenden, woont in het bedoelde
huisje. Deze mensen hebben nimmer iets van onge-
dierte kunnen ontdekken. Het is alom bekend, dat
met bepaalde temperaturen en winden er verschil-
lende insekten binnen vliegen of kruipen maar dat
wil nog niet zeggen, dat men het recht heeft om
dan maar over luizen te spreken.

De plaatselijke politie is deze week voor kontroïe
op het terrein geweest en zij hebben de huisjes ge-
kontroleerd op „luizen". Zelfs met de loupe hebben
zij niets kunnen vinden.

Dat alle kleren onder de muurverf zouden zitten
is wederom sterk overdreven. Wij hebben zelf in
het bewuste huisje de proef op de som genomen en
kwamen tot de konklusie, dat dit geen rol speelt.

De heer Ottens heeft toch nog een belangrijk punt
vergeten te vermelden, nl. dat elk huisje zijn aparte
toilet heeft. Op welke camping vindt men dit en
voor deze prijs?

Wij willen besluiten met onze ondervinding, wij
genieten bij de „menselijke kippenheer" en zijn
vrouw een grote gastvrijheid en prijzen deze hard-
werkende mensen om hun eerlijk, zorgzaam en har-
telijk optreden. Wij zullen deze mensen met hun
keurig verzorgde huisjes aan al onze familie en
kennissen ten zeerste aanbevelen.

Met dank aan de redaktie voor plaatsing,

Fam. J. Boonstra, Reyerweg 147, Slikkerveer;
Fam. J. v. Goor, Bensingecamp 32, Emmen;
Fam. A. J. de Lange, Ameidestraat 50, Rotterdam;
Fam. A. J. Fixe, Hemkade 45, Zaandam;
Fam. L. M. v. d. Kleij, Van Zegwaardstraat 174,
Voorburg Z-H.

IN AL ONZE AFDELINGEN

MEUBELEN

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

BEDDEGOED

vindt ditmaal plaats in onze grote

toonzalen

Komt u eens beslist kijken op
onze

GROOTSTE
OPRUIMING

U bent van harte welkom

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

STOP ! INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST A.S. ZONDAG



* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

VARKENSLEVER
500 gram

heerlijk om te koken of te bakken

BIEFSTUK TARTAAR

SCHENKEL

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

nu

178

198

218

HAM

SNIJWORST

ZURE ZULT

HAMWORST

150 gram 115

150 gram 98

150 gram 59

150 gram 109

TUINBONEN

TOMATEN

RODE BESSEN

8 HEERLIJKE PERZIKEN

GESNEDEN ANDIJVIE

2 kilo 98

l kilo 95

500 gram 79

159

500 gram 39

4 PAKJES

tafel

marga
rine

FLES TOBY

limon.
siroop

VAN 210 NU

1.49

Literfles

LONDON
TONIC

van 89 voor

79

2 flessen

T.E.O.
PUDDING-

SAUS

129

4 zware

VAN HOUTEN

REPEN

89

Unox

TOMATEN
SOEP

89

2 flessen

VRUCHTENLIMONADE

Literblik

DOPPERS MIDDELFIJN

van 89 nu

Italiaanse

TOMATENPUREE

3 blikjes voor

FLES ORIGINELE

Riesling wijn
VAN 295 NU

50 elke
6e tles
gratis

6 ZAND-

TAARTJES

75

2x40

LIMONADE-
RIETJES

45

Victoria

ORANGE
WAFELS

69

Ajax
SCHUUR-
POEDER

van 52 voor

42

Blik a 500 gr

Corso
MARGARINE

139

BLOEM
AARDE

2 zakken
voor

89
JÉ0

W.K.

Lekkerbek
KOEKREEP

69

Grote pot

Azet
REINE

VICTORIA

98

Grote zak

HAGELSLAG

89

Koopman's

CUSTARD

69

MACARONI

2 grote zakken

a 500 gram

109

DIXAP

van 200 nu

179

Spuitbus Sunshine

Zonnebrandolie voor 1.98
APPELMOES

2 blikken

139

4 rollen

TOILET-
PAPIER

59

Reuzenflacon

AFWAS-
MIDDEL

89

Flacon

Sunsilk
SHAMPOO

155

3 VRUCHTEN
ROLLEN of

KERSEN-
STOKKEN

69

Doos

Nivea
CRÈME

70

Driekantjes
Sunkist

LIMONADE

36

Superunie

KOFFIE

139

Zoete
SPAANSE

WIJN

198

PERZIKEN

literblik

139



Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
onze zoon

Gerrit Hendrik
(GERARD)

D. J. G. Harmsen
M. J. Harmsen-

Marsman
Vorden, 13 juli 1969
„'t Schimmel" D 170

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondagavond 20
juli om 7 uur in de
G ere f. kerk

Van 26 juli t.m. 5 aug.
wegens vakantie

GESLOTEN
Schocnmakcrij Timmer
Kranenburg

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

Te koop: Drumstel of
ruilen tegen bromfiets.
Telefoon 05754-487

KETTLER
SCHOMMELS

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

G. Weulen-Kranenbarg

Te koop: BS A 350 cc
M. Eyerkamp B 35.
's Avonds na half zes

Gevraagd in klein gezin
voor enkele halve dagen
per week: Hulp in de
huishouding (getrouwd
geen bezwaar). Brieven
onder no. 16-1 bureau v.
dit blad

Beton- en uitgewas-
sen betontegels

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: Lelijke Eend.
Te bevragen Dorpsstraat
10, Vorden

PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondagavond 20
juli om 7 uur in de
Geref. kerk

Te koop: Jonge konijnen
G. J. Hartman, Kranen-
burg D 127 a

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Jonge konijnen
groot soort. Ribbink,
Holtmaatweg 4, Leesten

Te koop: 30 are rogge.
Briefjes inleveren voor 24
juli bij A. H. A. Bleu-
mink, Eikenlaan D 138 a
Kranenburg

KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Keukenkasten
Tienerkasten

Ha ng-legkaste n
uit voorraad

leverbaar
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

EEN NIEUWE LADDER?

Hout of aluminium, u weet het:
& Vele soorten
-fr D i rek t uit voorraad
r̂ 100% kwaliteit

# En ... voordelig in prijs

Ruime parkeerruimte

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel geopend

BUITENBIJTS

& Konserveert
& Beschermt
r̂ Verfraait

# 28 kleuren
& 6 transparant

ZONWERINGEN

ALUMISTORE

10 jaar garantie

DEGALUX

5 jaar garantie

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909

entrum
voor internationale meubelen

^sg^*^^
ZUTPHEN DEVENTER

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

EEN KANTOOR-
BEDIENDE

(mannelijk of vrouwelijk)

Enige ervaring strekt tot aanbe-
veling.

Sollicitaties te richten voor zaterdag 19 juli
a.s. aan

C.L.V. „ONS BELANG"
Linde E 110 post Vorden

Van 21 tot en met 26 juli wegens vakantie

GESLOTEN

zaterdag 26 juli om 4 uur weer
geopend.

Café-Slijterij E. J. LETTINK
Almenseweg 35

Architectenbur. Van Houte
Nieuwstad 47

GESLOT EN

wegens vakantie van 21 juli tot
18 augustus

zondagavond 20 juli in de Gcref. kerk om
7 uur.

Voorganger: ds. J. H. Jansen.

Thema: „SAMEN ONDER-
W E G . . . . HOE?"
Organist: A. de Vries.

M.m.v. het combo „The Jokes" uit Laren

ATTENTIE

wij zijn met vakantie
van 26 juli tot en met 16 aug.

Alleen voor spoedgevallen
telefoon 05750-6214

D. OSINGA - ZUTPHEN

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg D 18 - Vorden

HET VERFHUIS UITERWEERD
Ruurloseweg 35 Telefoon 05752-1523

AANBIEDINGEN

vakantie
zomer
voordeel

SCHEREN

Driekop scheerapparaat „Philips Special" f 65,- nu ... ƒ 57,95

Driekop scheerapparaat „Philips de Luxe" ƒ 79,50 nu f 67,95

Remington r,Selectric" scheerapparaat f 98,50 nu ƒ 73,50

Batterij scheerapparaat ƒ 29,95

HAARDROGEN

Droogkap met tafelstatief f 42,50 nu ƒ 33,95

H andhaardroger ,,Erres Rosetta" nu ƒ 33,—

HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Koffiezetapparaat „Philips" 6-kops f 47,95 nu ƒ 39,95

Koffiezetapparaat „Philips" 12-kops f 79,50 nu ƒ 64,75

Koffiemolen „Philips" f 19,95 nu £ ƒ 77,75

Strijkijzer „Erres" ƒ 32,50 nu ƒ 24,75

Broodrooster nu ƒ 76,95

Ventilatorkachel met thermostaat f 48,50 nu ƒ 42,50

Elektrische deken „Erres" 1-persoons nu ƒ 69,50

KOELERS EN VRIEZERS

Koelkast 140 liter tafelmodel nu ƒ 239,—

Koelkast 170 liter kastmodel f 510,— nu ƒ 369,—

Koelkast 200 liter kastmodel f 574,— nu ƒ 399,—

Koelkast „Marijnen" 155 liter ƒ 345,— nu ƒ 255,—

Diepvrieskist „Esta" (iets beschadigd) 420 liter
f 925,— nu ƒ 795,—

WASSEN

Wasvolautomaat „Marijnen" 4-kg ƒ 999,— nu ƒ 599,—

Wasvolautomaat „Marijnen" 5-kg ƒ 7099,— nu ƒ 699,—

Wasvolautomaat „Miele" ƒ 1245,— nu ƒ 999,—

Wasvolautomaat „AEG Princesse" (demonstratie)
f W30,— nu ƒ 750,—

Vaatwasautomaat „Philips" o.j. 12-couvert f 1549,— nu f 1099,—

Vaatwasautomaat „Philips" o.j. 8-couvert f 999,— nu ... f 799,—

RADIO EN TELEVISIE

Draagbare radio met FM f 99,50 nu ƒ 79,50

Tafelradio (lichtnet) f 399,— nu ƒ 299,—

Bandrecorder „Philips" compleet f 299,— nu ƒ 239,—

Platenspeler „Philips" met versterker f 169,— nu ƒ 739,—

Televisie-apparaten zwart-wit nu ƒ 499,—

KOKEN

Elektrisch fornuis 4-plaats ƒ 350,— nu ƒ 300,—

Gasfornuis „Atag" flessengas ƒ 425,— nu ƒ 295,—

Al dozo aanbiedingen
gelden zolang

er voorraad is t

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de modekleuren, water- en wind-
dicht, Qzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969
Zaterdag 19 en zondag 20 juli

Achtkastelenevenement georganiseerd
door de VAMC ,,De Graafschaprijders"

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
Achtkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomertentoonstelling schildershuis 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 WV siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

uui interieur
het middelpunt

van uu gezin

vef zongen vij mét smaak
en vakmanschap

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752M314

Opruiming ook voor onze
lederwarenaf deling

Hier treft u ook bijzonder goed-
kope aanbiedingen. Zie etalage

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 31, tel. 1421, Vorden



Wegens reorganisatie start

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING FA A. POLMAN

DORPSSTRAAT - VORDEN - TELEFOON 05752 -1314

a.s. donderdag 17 juli om 8 uur met haar

GROOTSTE OPRUIM!
WEGENS OMSCHAKELING OP EEN TOTAAL VERNIEUWDE KOLLEKTIE BIEDEN WIJ U

KWALITEIT tegen ONGEKEND LAGE PRIJZEN
WIJ NOEMEN U ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE OPRUIMING

Meubelafd.

met losse Pullman-
kussens en bekleed
met zuivere
Sanderson linnen voor

BIJPASSENDE

OUD HOLLANDSE

SALONTAFEL

rechthoekig 98,50

In onze toonzalen vindt u

verder

afgeprijsde
EETHOEKEN

BERGMEUBELEN

TV-MEUBELS

SLAAnCAMERS
LOSSE FAUTEUILS

BOEK|}IKASTEN

in moderne, klassieke, oud

hollandse uitvoering

Beddegoed
afdeling
EEN POLYETHER

MATRAS

met 2 zijden doorge-

stiE03 damast

14 cm hoog

80 x 190 69,5O
120x190 1O 4,5 O

Verder bieden wij u aan

EVERWEAR
SPREIEN

NYLON SPREIEN

DEKENS
(AaBe - Van Wijk)

KUSSENS

DIVANBEDDEN

STALEN
LEDIKANTEN

met afprijzingen tot

50 procent

LET OP ONZE SPECIALE OPRUIMING IN

kampeer artikelen
welke wij straks niet meer in onze kollektie hebben

SLAAPZAKKEN vanaf 27,50
LUCHTBEDDEN (Semperit) vanaf 24,90

EEN VOUWKAMPEERSTOEL voor

slechts beperkt voorradig

Tapijtafd.
EEN WESTON
SLAAPKAMERTAPIJT

op 300 cm breed in
2 prachtige kleuren
voorradig bieden wij
u aan voor

per strekkende meter

VERDER AFPRIJZINGEN
IN KARPETTEN

200x300; 160x230;
140 x 200

Teeners
voor jullie een

BIEZEN TEGELMAT

270 x 180 voor slechts59,50
Geef jullie kamer eens een
nieuw gezicht

GEKLEURDE

twisted matting
90 breed, per meter

4,45

Textielafd.
PLOEG OVERGORDIJN-

STOFFEN

welke uit de kollektie

gaan bieden wij u aan

reeds vanaf

4,75
per meter

(onder onze bekende

Ploeggarantie)

GESLOTEN VITRAGES
MET LOODVETER
VOOR UW WONING

enkele dessins lopen
uit de kollektie
reeds vanaf

4,90
per m op 200 cm hoog
slechts in beperkte
hoeveelheid voorradig

Ook afprijzingen in

TAFELKLEDEN
DIVANKLEDEN
SLAAPKAMERKLEEDJES
BADMATTEN



Donderdag 17 juli 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 15

In NRS ingeschreven
ïn het werkgebied van de fokvereniging „Vorden"
ziin door inspekteur Nieuwenhüis Van de volgende
eigenaren dieren in het NRS ingeschreven:

H. W. Mullink, Alle 2 b+ 80, Rika 18 b+ 80 KS;
B. Berenpas, Roosje b76, Cobi b78; A. J. Oltvoort,
Ciska b78, Betsie 6 b79; G. J. Zweverink, Lize b78,
Gonda 9 b—74; J. van Amstel, Jolette b77; L. H.
Visschers, Louise b + 80; J. Antink, Janette b78,
Janneke 2 b78, Lilian b77; Joh. Wentink, Jennie
b75, Cato b + 81; G. Smeenk, Daatje b—74, Jannie
b76; T. Hazewinkel, Helena b77; L. Groot Bramel,
Mina 32 b + 80; D. Holtslag, Bertha 2 b—73; G.
A. Regelink, Dilly b76, Johanna b78, Carolien b78;
T. Roeterdink, Marleen b77; H. J. Eggink, Janti-
neke b78; E. J. Knoef, Wanda b76; G. H. Korne-
goor, Fenneke b76; C. G. Vliem, Jo b78, Coba b +
80 KS; K. Hietbrink, Marijke b + 80 KS, Dine 3
h + 81; B. H. Norde, Gretha 10 b75; G. Bogchel-
man, Ruth 17 b—74, Klara b76, Klari b—73; E.
J. ter Maten, Sina b—74, Roosje b78, Marietje b77;
G. A. Gotink, Liberta b + 80; H. J. Rietman, Joke
b75; D. Berenpas, Ans b78, Jet b78, Dilly b79,
Bea b+80, Jo B + 80; B. H. Koning, Leentje 13 b
+ 83, Dorrie b—74; J. W. Zoetenhorst, Gerritje
b + 80, Ellie b77, Betsy b75, Geertje 2 b76; D. J.
Tjoonk, Rlonda b76; D. W. Borgman, Geertrui 21
b79, Rikie 8 b + 80, Ruth 34 b77, Ruth 30 b78,
Ruth 37 b77, Rikie 9 b77, Giena 11 b78, Geertrui
17 b77, Ruth 12 b + 80 KS, Ruth 20 b + 81 KS; H.
M. Besseling, Magda 2 b76, Sjoukje 4 b + 81; R. J.
Kornegoor, Bea b77; G. J. Wuestenenk, Lory b79,
Paulientje 5 b+81 KS, Gerrie 13 b+ 82 KS, Pau-
lientje 9 b + 80 KS, Paulientje 8 b + 80 KS, Jezien
b76, Paulientje 10 b + 80 KS; H. Boenink, Betty
b + 80 KS; Th. Deunk, Erna v. d. Tolhoeve b + 81,
Cato 8 b76; A. J. Vruggink, Boukje b77; G. J. Ste-
german, Dikkie b + 80 KS, Lotje b78, Marga b76;
H. J. Zweverink, Roza 13 b77, Gerrie 3 b75; J. J.
Reymer, Rozalien b77; G. J. Garssen, Henriëtte
b78, Charlotte b—74, Mieke b77, Marja b78( Ma-
rieke b78, Grada b + 80, Gusta b—74 en A. G.
Wunderink, Willy b78.

WffifêUUW
Zondagvoetbal

Jubileum v.v. Vorden

Kind augustus zal de voetbalvereniging ,,Vorden"
het feit herdenken dat zij 40 jaar geleden werd op-
gericht. In februari werd een kommissie gevormd
die de opdracht kreeg één en ander te organiseren
zodat het jubileum niet onopgemerkt voorbij zou
gaan.

Voor vrijdagavond 29 augustus staat er een reünie
op het programma voor oud-leden. Hiervoor heeft
men een beroep op vele personen moeten doen ten-
einde te achterhalen waar al deze oud-voetballers
momenteel wonen. Uiteindelijk zijn er zo'n 250 uit-
nodigingen de deur uitgegaan. Door enkele oud-
leden is een komité gevormd met de bedoeling de
vereniging t.z.t. een cadeau aan te bieden. Deze
reünie zal plaatsvinden in de kantine op het voet-
balveld.

Zaterdag 30 augustus staat er o.a. een herdenking
op het programma. Verder vindt er 's middags een
receptie plaats in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden". De uitnodigingen hiervoor zullen begin
augustus worden verzonden. Alvorens deze re-
ceptie begint zal op het voetbalveld officieel de
kantine en het sportveld worden geopend. Door
diverse omstandigheden heeft dit niet eerder kun-
nen plaatsvinden. Bij deze opening zal o.a. het kol-
lege van B & W tegenwoordig zijn. Het bestuur
van ,,Vorden" ziet deze officiële opening meer als
een symbool tegenover de plaatselijke bevolking.
Het is immers voor een groot deel aan de gemeen-
schap te danken, die zo diep in de buidel heeft ge-
tast, dat er op het sportveld zo'n prachtige akkomo-
datie kon verrijzen.
Zaterdagavond 30 augustus zal er in café-restau-
rant ,,'t Wapen van Vorden" feest worden ge-
vierd.

Zondag 31 augustus wordt er een jubileumvoetbal-
wedstrijd gespeeld. Om half drie zullen de eerste
elftallen van Pax uit Hengelo Gld en WVC uit
Winterswijk eikaars krachten meten. De feestkom-
missie heeft Abe Lenstra bereid gevonden de ge-
lederen van Pax te versterken. Ongetwijfeld zullen
velen de gelegenheid aangrijpen de „oude maes-
tro" nog eens aan het werk te zien. Tenslotte zal
er voor de junioren een speciale middag worden be-
legd, zodat uiteindelijk alle leden aan hun trekken
komen.

Indeling Ratti I
Het eerste e l f ta l van de s.v. Ratti dat er het afge-
lopen seizoen in slaagde om het kampioenschap
in de derde klas GVB te veroveren, is in de nieuwe
voetbalkompetitie 1969-1970 ingedeeld in de 2e
klas GVB afdeling D.

Uiteraard brengt het spelen in een hogere klasse
met zich mee dat men gortere reizen zal moeten
maken. In de afdeling D komen de volgende clubs
uit: Den Dam; Gaanderense Boys; GWVV; Key-
enhorgse Boys; Mariënvelde; NVC (Netterden);
SVGG; Viod (Doetinchem); Ratti en RKZVC
uit Zieuwent. De tegenstanders komen dus voor-
namelijk uit de omgeving Doetinchem en Lichten-
voorde. De verwachting mag worden gewettigd,
dat Ratti zich in de 2e klas in deze nieuwe omge-
ving thuis zal voelen, er zijn voldoende perspek-
tieven voor de groen-witten om een goed resul-
taat te behalen.

Waterpolo

Goede resultaten waterpoloërs

Zaterdag en zondag hebben het dames- en het
herenzevental van Vorden deelgenomen aan een
tweedaags waterpolotoernooi in Winterswijk, dat
georganiseerd werd door de plaatselijke watersport-
vereniging WWV.

De dames van Vorden waren ingedeeld bij Nau-
tilus (Terborg); Ysselmeeuwen (Zutphen); Ze-
genwerp (Sint Michielsgestel); NZC (Neede) en
WWV (Winterswijk). De Vordense dames ein-
digden in hun poule op fraaie wijze op de derde
plaats. Zij leden slechts één nederlaag nl. tegen
WWV. Dit gebeurde in de eerste wedstrijd. Na-
dat de thuisclub de leiding had genomen, bracht
Jet Smit de balans in evenwicht. Even later zorgde
dezelfde speelster voor 1-2 met welke stand ook
de rust aanbrak. Na de rust bleken de WWV-da-
mes beter op elkaar ingespeeld en scoorden zij nog
driemaal, zodat de eindstand 4-2 werd.

In een zeer spannende strijd won Vorden met 1-0
van Zegenwerp. De doelverdedigster van Zegen-
werp bleek uit het goede hout gesneden en stopte
in de beginfase fraaie schoten van Truus Oonk en
Jet Smit. De rust brak aan met 0-0. In de tweede
helft een steeds weer aanvallend Vorden, waarbij
rechterverdedigster Ans Pelgrum uitblonk. Aan
haar was het te danken dat er halverwege de twee-
de helft het verdiende doelpunt gescoord werd. Een
hard schot van haar, na uitstekend opzwemmen uit
de achterhoede, kon met de grootste moeite door de
keepster worden gestopt, waarna de terugspringen-
de bal door Truus Oonk werd ingeschoten 1-0.

Tegen de uiteindelijke winnaar Nautilus behaalde
Vorden een 4-4 gelijkspel. Nadat Nautilus de lei-
ding had genomen bracht Jet Smit de stand in
evenwicht. Truus Oonk en Jet Smit bezorgden
Vorden bij de rust zelfs een 3-1 voorsprong. Door
twee strafworpen te benutten kwamen beide ploe-
gen weer naast elkaar waarna de midvoor van Nau-
tilus voor 3-4 zorgde. Jet Smit bracht vlak voor
tijd de eindstand op 4-4.

Zondag kwamen de dames tweemaal in het water.
Tegen de Ysselmeeuwen uit Zutphen werd het 2-2.
Bij de rust had Vorden met 1-0 de leiding dankzij
een fraai afstandsschot van Jet Smit. Direkt na
de rust bracht mevr. Helmsing de partijen weer
naast elkaar 1-1. Nadat Jet Smit Vorden opnieuw
een voorsprong had gegeven kwamen de Zut-
phense dames toch nog goed terug en werd het
uiteindelijk 2-2.

Tegen Neede won Vorden m - 2 . Jet Smit scoor-
de al heel gauw het eerste doelpunt, waarna NZC
gelijkmaakte door een strafworp te benutten. Truus
Oonk en Jet Smit zorgden voor een 3-1 ruststand.
Na de hervatting liep Vorden door Gerda Ver-
stoep en Jet Smit uit tot 5-1. Jfiak voor tijd werd
het 5-2. V

De eindstand in deze poule werd: l . Nautilus; 2.
Ysselmeeuwen; 3. Vorden; 4. en 5. NZC en W
V/V; 6. Zegenwerp.

De heren van Vorden waren ingedeeld bij BZ ft
PC (Borculo); WWV (Winterswijk); Nautilus
(Terborg); Zegenwerp (Sint Michelsgestel) ) en
Ysselmeeuwen ( Zutphen ) .

De eerste wedstrijd tegen WWV werd door Vor-
den met 3-0 gewonnen. Jdhan Holsbeke gaf Vor-
den met een afstandsschot met 1-0 de leiding. Uit
een pass van de goed mee naar voren gekomen
Ton Brandenbarg liet Holsbeke 2-0 aantekenen.
In de tweede helft werd het 3-0 toen Holsbeke
na een kombinatie met Rudi Eggink, andermaal de
roos trof.

Tegen BZ & PC werd eveneens met 3-0 gewon-
nen. Deze wedstrijd gaf een steeds maar aanval-
lend Vorden te zien. Nadat de Borculo-keeper en-
kele goede safes had verricht werd het halverwege
de eerste helft 1-0 door een doelpunt van Rudi
Eggink. Na de rust werd het 2-0 toen Eggink een
pass van Hemmy Oudsen benutte. Uit een pass
van Holsbeke bracht de jeugdige Sjakie Gotink de
eindstand op 3-0.

De laatste wedstrijd die Vorden zaterdag speelde
tegen Nautilus eindigde in een verdiende 3-1 over-
winning voor Nautilus. Terborg startte met een ge-
weldig offensief. Via de onderkant van de lat trof-
fen de linksvoor en rechtsachter de roos, waarna
de aanvoerder van Nautilus voor een 3-0 rust-
stand zorgde. In de tweede helft lukte het beter bij
Vorden en kreeg men enkele goede kansen. Een
werd er door Johan Holsbeke benut uit een straf-
worp.

Tegen Zegenwerp toonde Vorden zich zondag
zeer produktief door met 8-1 te winnen. Eggink
gaf Vorden met een hard schot de leiding 1-0.
Even later werd het 1-1. Johan Holsbeke (2 x)
en Rudi Eggink zorgden voor een 5-1 ruststand.
In de tweede helft opnieuw een veel sterker Vor-
dcn. Rudi Eggink en Johan Holsbeke (2 x) brach-
ten de eindstand op 8-1.

De laatste wedstrijd van het toernooi speelde Vor-
den tegen de Ysselmeeuwen uit Zutphen. Deze
wedstrijd was van groot belang voor de eindstand.
Bij een overwinning of gelijkspel was Zutphen no.
l . Alleen wanneer Vorden met meer dan 4 doel-
punten verschil zou verliezen werd Terborg no. 2.
Dit laatste gebeurde ook, want de Ysselmeeuwen
wonnen met 6-1. Twee onnodig weggegeven straf-
worpen deden Vorden de das om. Bij de rust was
de stand reeds 3-0 voor de Ysselmeeuwen. Na de
hervatting werd het al gauw 5-0 waarna Johan
Holsbeke tegenscoorde. Vlak voor tijd werd het
door Helmsing (die al viermaal in deze wedstrijd
had gescoord) 6-1. Hierdoor werd Ysselmeeuwen
dus winnaar; 2. Nautilus; 3. Vorden; 4. WWV;
5. Zegenwerp; 6. BZ & PC.

Te koop: Kreidler brom-
fiets bouwjaar 1966; Ba-
tavus autom.; wedstrijd-
skelter met 100 cc JLO-
motor; 2 z.g.a.n. cross-
banden; raceset voor
Zündapp; raceset voor
Kreidler; dell orto race-
carburateur; R.S. cilinder
voor Kreidler; Tomos
bouwjaar 1968 3 versn.
G. A. Eggink, D 164
„Hoge Weide" Vorden,
telefoon 6669

OF ]D5CHflPPEN-.
SLRRGT U VOORDELIGER BU

Wapen- en sporthandel

sleede 4otltnff**Ai

Zutphenseweg - Vorden

DIESELOLIE
zomerprijs 13 cent

KEUNE

ZONWERING

Aluminium
jalouziën

5 jaar schriftelijke
garantie

Levertijd pi m. l week

Zeer voordelig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te'koop: Meisjesfiets, 12
tot' H jarar, sporLinodel.
Schoolstraat 8, Vorden

Te koop: 3-4 pers. bun-,
galowtent. J. G. Bosman,
„'t Vaarwerk" C 81
Vorden

Te koop: 2-pits gasstel
met kastje. Raadhuisstr.
32, telefoon 1530

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEBEN
voor het. tnesthok.

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

Autospuitbussen

honderden kleuren

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

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

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

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

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

J. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

MERKBENZINE
Tegen vrije prij-
zen plus gratis
Hoefijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Tongeworst

Boterhamw.

Hamkaas

200 gram J

200 gram 0,70

200 gram 1,20

Haas- en rib-

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-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Door het moderniseren van onze
bakkerij en het plaatsen van een
nieuwe oven gestookt met aard-
gas, zijn wij nu in staat om

ALLE BROODSOORTEN

TE VERVAARDIGEN

Dagelijks bakken wij o.a. verschil-
lende soorten vloerbrood (snijders
tijgers en strengels).

Franse stokken, harde broodjes
enz. enz.

7\>r gelegenheid hiervan a.s. zaterdag onze
specialiteit, de bekende zwanehalzen

van 20 voor 16 cent

BAKKERIJ KERKHOVEN
Telefoon 1394

DENKT U AAN METSELEN OF
TIMMEREN, NIEUWBOUW OF
VERBOUW?

Alle materialen zoals bv.

HARDBOARD
ZACHTBOARD
spaanplaat in diverse dikten
triplex in diverse soorten en
maten, alle maten, nieuw
Zweeds vurenbalken, plank-
hout, plastic golfplaten, as-
best golfplaten, plastic riool-
en regenwaterbuis, plastic
goten, enz. enz.

U vraagt gewoon niet mis met een
enorme sortering van allerhande mate-
rialen.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Ook tijdens de bouwvakva-
kantie zijn wij open. Bestel
echter tijdig om teleurstel-
ling te voorkomen.

Voor al uw
GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
I5LOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7Y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

ATJTOVERHtrUB
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Mahonie linnenkasten
af gelakt 100 cm breed

hang-leg

nu slechts f 120,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

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

KEUNE
Nijverheidsweg 4

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Retexturingsbedrijf
..ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
geven wij

40% korting op het
chem. reinigen van
japonnen.

Tevens uw adres voor
onz. stoppen en overhem-
denreparatie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a



OPRUIMING

VANAF VANDAAG NERGENS

ZULKE KOOPJES ALS IN

ONZE

opruiming!
10 ptocent koMüig,
BUITEN DE OPRUIMING

TOT EN MET 26 JULI

Wullink's
SCHOENHANDEL
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor V orden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21. V orden, tel. 05752-1909

entrum
voor internationale meubelen

ZUTPHEN DEVENTER

,
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ALLE MEUBELSTIJLEN IN ELKE PRIJSKLASSE!
Deze slaapkamer heeft twee grote
voordelen. En dat is niet alleen dat
de prijs zo verrassend laag is, maar
ook dat er in het ledikant een ge-
zondheidsbodem zit. De nachtkast-
jes, de grote 2-deurs kast en het
ledikant zijn aan de voorzijde af-
gewerkt met fraai gevlamd palis-
sander. De zijkanten zijn afgewerkt
in wit laqué. Ruim 2-persoons ledi-
kant plus twee nachtkastjes plus 2-
deurs kast tesamen
van

.-AOöĵ "**
licht beschadigd. NU

DIT ZIJN EN-
KELE VOOR

Magistrale 4-zits bank met twee
heerlijk zittende fauteuils uitgevoerd
in zacht soepel rundieder. Gemak-
kelijk verplaatsbaar door de zwenk-
rollers. Werkelijk U kunt zich niets
beters voorstellen of wensen. Lever-
baar in diverse tinten. Doch de prijs
die U moet betalen is niets ver-
geleken bij het unieke comfort van
dit fraaie bankstel.
van

NU 1398:

71

•

Verbluffend gezellige huiskamer in
fraai getekend palissander. 4 heer-
lijk zittende stoelen, bekleed met
im. leder. Daarbij de grote recht-
hoekige uitschuiftafel. Het alles
opbergende, fraai uitgevoerde palis-
sander wandmeubel maakt deze
aanbieding tot één van de meest
grandioze opruimingsstunten.
Profiteer ervan!
van

U weet toch dat wij U een SERVICE-
pakket aanbieden, dat verreweg uniek ge-
noemd mag worden. Heus, het bewijs ligt
voor handen. Alle meubelen en woning-
textiel worden door ons met eigen expedi-
tie (10 meubelwagens) gratis thuisbezorgd
en opgesteld waar ook in Nederland. Mocht
U het echter nog niet voor direkt nodig
hebben? Ook dit is geen probleem voor
ons. U kunt het gratis laten wegzetten in
ons magazijn. Het is dan tevens voor onze
rekening verzekerd. Ook Uw vloerbedek-
king (kamerbreed tapijt en tegels) wordt
door ons gratis gelegd. Uw woning wordt
door ons vanzelfsprekend opgemeten. U
ziet wel, dat we er alles en alles aan doen
om het U naar de zin te maken. En dan
nog de schriftelijke garantie. Dat is maar
liefst 5 jaar op al onze meubelen, ook
tijdens deze opruiming. Indien gewenst
kunt U ook gebruik maken van onze cre-
ditservice fn 6,12 of 18 maanden.

5000"
SHOWROOM

NU 595.-
Bankstel „Helene". - Royaal 3-zits
bankstel, gestoffeerd met zacht-
glanzende ,,perlon"-velours. De los-
se zitkussens zijn aan beide zijden
bekleed, waardoor de levensduur
van dit bankstel wordt verhoogd.
Zéér fraai afgewerkt met originele
koord-franje. Dit bankstel met ko-
ninklijk comfort en buitengewone
afwerking zal Uw huiskamer een
voornaam aanzien geven.
van

NU 598.- ZUTPHEN
BEUKERSTRAAT 26

Telefoon 05750 - 6751

l pot aardbeienjam van 117 voor 98

2 blikjes SOEPBALLEN 779

3 [lessen SHERRY 1000

l blik Unox GROENTESOEP . 69

Blik Spar sperziebonen 69
l blik Unox KIPPESOEP 79

l doos a 400 gram LANGE VINGERS 198

200 gram BOTERHAMWORST 69

l bus Harpol w.c.-reiniger van 165 voor 99

REMMERS
supermarkt

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

Wil ruimen op:
MET ENORME KORTING

van 2O tot 7O procent

Zonneparasols

200 cm, met knik

C'amesshort

hlerenshort

Jtmgensshort

Alle badpakken voor de

halve prijs vanaf

KJnderbadpakjes vanaf

Jongenszwembroeken nu 1,95

Badtassen nu 1,95

2,98

0,98

Hoge lederen jagersschoenen nu 15,95
Herenruiterjjassen nu 49,50

Rubber rijlaarzen Kent, Mustang
met 20% korting

10% korting op:

Kampeer- en tuinmeubelen
Slaapzakken
Luchtbedden
Zwembroeken

OPRUIMING VAN 17 JULI 8 UUR
TOT 27 JULI

Wapen- en r.porthandel

RTENS
Zutphenseweg - Vorden

Mofrac N. V. - Zutphen
Vraagt voor spoedige indiensttreding

EEN ACCURATE FAKTURISTE
Type-diploma vereist.

Voor een serieuze medewerkster bieden wij een
goed salaris in een middelgroot, vooruitstrevend
bedrijf.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons adres: Pollaan 49



Onze duurt t.m. 26 juli

LOOMAN Vorden

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 ~ Postgiro 862923

De ontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft het be-
stuur van de bank opnieuw voor de noodzaak ge-
steld de rentepercentages aan te passen.

VANAF l SEPTEMBER 1969 GELDEN
DE VOLGENDE TARIEVEN:

Creditrente:

spaargelden: direkt opvraagbaar
6 maand opzegging

12 maand opzegging
verzekerd sparen
(direkt opvraagbaar)
verzekerd termijnsparen ..
Algemene Premiespaarwet
jeugdspaarovereenkomst ..
ambtenarenspaarregéling ..
bedrij f sspaarregelingen

creditsaldi in rekening courant
privé-rekeningen
(rentegevend maximum ƒ 5.000,—)

3.84%
5-25%
6.50%

3.25%
5.25%
4 %
5 %
5 %
5 %
2 %

3.50%

Debetrente

debetsaldi in rekening courant ............ 7 %
hypotheken .................................... 7 %
voorschotten tegen andere zekerheid ...... 7 %
leningen aan rechtspersonen ............... 7 %

Een oerdegelijke
wasautomaat!

^- Met aangebouwde centrifuge

Jt Een zuinige 2-kg knop

^f Speciale voorwasmiddelknop

•fa Extra fijne wolknop

^f Twee jaar garantie

ERRES „TOMBOMATIC"
tijdelijk van f 1049,-

voor f 799,-

ERRES „ECOMATIC"
dezelfde wasautomaat maar dan
zonder centrifuge tijdelijk van
f 849,-

voor f 598,-

Vraag inlichtingen en folders

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Van donderdag 17 tot en met
26 juli ruimen wij ook op!

Kinderstoelen
f29,95reeds

En vele andere koopjes

BABYHUIS
Eckhardt-Smit

Nieuwstad - Vorden

Camping-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

Mepal lenteservies
nu ook in carnaby'kleuren.

Tafels, stoelen, ligbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht.

Strand- en windschermen
met metalen stokken

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

Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

Slaapzaklakens
in wit en gekleurd

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De opruiming in Vorden
wordt weer iets geweldigs!
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EIJERKAMP1

OPRUIMING!

Vele mensen kochten hun meubelen bij
Eijerkamp 't Centrum en zijn daar zeer
tevreden over. Komt U ook eens kijken,
want Eijerkamp 't Centrum houdt een
grandioze opruiming, dat betekent veel,
ja zelfs h e e l v e e l voordeel op bank-
stellen, vloerbedekking, wandmeubelen,
slaapkamers, gordijnen, bedden, matras-
sen enz., enz. Voor de reis hoeft U het
niet te laten, want wij betalen al Uw reis-
kosten (bij aankoop boven de ƒ300,—).
Wij durven te zeggen dat wij door onze
enorme sortering aan ieders wens kun-
nen voldoen. Zoekt U b.v. een bankstel
van ƒ 500,— of ƒ 3000,— U slaagt bij ons
in alle meubelstijlen in elke prijsklasse.
Doe het eens. U zult er geen spijt van
hebben, wij zijn niet voor niets Oost-
Nederlands grootste woninginrichting.

5000"
SHOWROOM

ZUTPHEN
BEUKERSTRAAT 26
Telefoon 05750 - 6751

Bijzonder rijk bankstel met semi-
klassieke lijnen. Gloedvolle acryl-
velours bekleding. Rug en zitkus-
sens op de randen afgezet met ma-
rabou. Zéér luxe. Ruime 3-zits bank
met twee fauteuils. Nu 200 gulden
opruimingsvoordeel
van ,1196T—

NU
250 gulden verdient U op de prach-
tige bijpassende salonkast. Meubel-
makersvakwerk.

Een slaapkamer om meteen en-
thousiast over te worden. Prachtig
gedecoreerd met sierlijke opleg-
randen. Uitgevoerd in ivoor wit
laqué. 300 gulden lager dan de nor-
male prijs. U krijgt nu een royaal
2-persoons ledikant, 2 nachtkastjes
en een grote 3-deurs kast.

De bijpassende kaptafel met fraaie
klapspiegel kost slechts ƒ 198,—.

Jura.
Wie nu een nieuwe eetkamer nodig
heeft boft geweldig. Let maar eens
op... 4 comfortabele teak stoelen.
Rug en zitting met skai bekleed,
grote rechthoekige tafel en daarbij
nog dat schitterende wandmeubel.
Met schenkblad, grote laden, grote
deur... geweldig. Alles en alles bij
elkaar in één keer

Modern strak bankstel in on
woestbare skai. Los<=» «««>rirr;woestbare skai. Losse veerkrach-
tige zitkussens met fleurige ruitstof
bekleed. Het is maar één keer op-
ruiming vandaar die belachelijk
lage prijs. Het is haast niet te^ go
loven
van ,525,—

Ook het fraaie teak wandmeubel
kunt U nu bijzonder voordelig be-
machtigen. Mooie vitrinekast.
Enorm veel ruimte. Een prachtstuk.
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grote seizoen
OP
bij Helmink

UIMING
Enorme knalkoopjes

TAFEL EN 4 STOELEN

vanaf

MODERN BANKSTEL

LOSSE KUSSENS

vanaf

MODERNE FAUTEUILS

chroom onderstel
draaipoot 79.-

FORMICA TAFEL 4 STOELEN

chroom uitvoering

BERGMEUBELS
vanaf 169.-

NOTENKAST
(koopje)

ENORME SORTERING IN

DIVERSE KASTEN

Speciale aanbieding!

SLAAPBANKSTEL
nu

CHROOM
KINDERSTOELEN O", f ö

39.75GEPLASTIFIS.
KINDERBOXEN

VOL NYLON TEGELS

nu per tegel

KOKOS 100 breed
per nieter vanaf

1,39

10,-

DEKENS

MATRASSEN

vanaf - f O

• * 39-vanaf +J^mm

KAPOHfcUSSENS

5.Pracht ROTAN DEK J ES
met franje vanaf

LIGSTOELKUSSENS
per stel vanaf

Nieuw bankstel?

KEUS UIT MEER DAN

30 MODELLEN

Extra aanbieding!
ZEER ZWAAR BANKSTEL, moderne uitvoering, bekleding met garantie,

Chroom onderstel met draaipoot van 1295,- voor l v wO«—

Krijgt u een andere woning, of wenst u uw interieur te veranderen, volg het

voorbeeld van zeer velen, kom eens vrijblijvend met ons praten.

De zaak voor iedereen . . .

Op onze afd. textiel
zijn zoveeel aanbie-

dingen en zoveel
koopjes, dat een

bezoek aan onze zaak
beslist de moeite

waard is.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kom vrijblijvend
binnen en kijk vrij

rond

Zutphenseweg 14 en 16

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

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

TELEFOON 1208

Keune
METAALWAREN - VORDEN

Vraagt:

draaier-
onderhoudsmonteur
chauffeur monteur
aankomende
lassers
plaatwerkers

Aanmelden Nijverheidsiveg 4, Vordcn

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor V orden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vordcn, tel, 05752-1909

entrum
voor internationale meubelen

ZUTPHEN DEVENTER

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

VORDEN, H. VAN DE BROEK

Wilhelminalaaai 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

DEfiALUX
aluminium jaloezieën

|' 20,— per m- plus f 25,— voor het tncctui
nismc. 5 jaar schriftelijke garantie.

Het adres:

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35



Donderdag 17 juli 1969

Derde blad Contact 31e jaargang no. 15

Jeugd van Vorden wint
Het jeugdzevental van Vorden heeft dinsdagavond
in Zutphen een fraaie 3-1 zege behaald op de Ys-
selmeeuwen. De Vordenaren revancheerden zich
voor de destijds in Vorden geleden nederlaag.

Voor de rust deden beide ploegen niet veel voor
elkaar onder. De Ysselmeeuwen namen met 1-0 de
leiding. De bezoekers kregen hierna enkele kansen
de achterstand ongedaan te maken. Dit lukte ten-
slotte Gertjan Sikkens. De tweede helft ging zo-
doende in met gelijke stand. In deze tweede helft
waren de Vordense aanvallen gevaarlijker. Het
gelukte Sjakie Gotink zijn ploeg een 2-1 voorsprong
te verschaffen. De thuisclub probeerde hierna de
balans weer in evenwicht te brengen. Dit lukte niet.
Zelfs werd het vlak voor tijd nog 3-1 voor Vorden
toen Appie Wentink uit een straf worp scoorde.

Heren II van Vorden verloren
Een slechts met 6 man uitkomend Vorden II he-
ren heeft in Zwolle de thuisclub niet van een
overwinning af kunnen houden. De Vordenaren
verloren kansloos met 10-1 waardoor ZZ 6 PC
kampioen werd.

Het werd al gauw duidelijk dat de nummerieke
minderheid de Vordenaren parten zou spelen. Met
snelle akties werden de bezoekers uit positie ge-
speeld. Binnen enkele minuten keken de Vorde-
naren al tegen een 3-0 achterstand aan. Nadat de
thuisclub de stand tot 5-0 had opgevoerd, gelukte
het Johan Holsbeke om vlak voor de rust de ach-
terstand met een afstandsschot tot 5-1 te verklei-
nen.

In de tweede helf t opnieuw een sterk dominerend
Zwolle dat geleidelijk aan de voorsprong tot 10-1
opvoerde, waarna de kampioensvlag overtuigend
kon worden gehesen.

3*0 C
Heerlijk, zo'n nieuwe fiets!
Nu ik m'n oude karretje heb afgedankt merk
ik pas goed, hoe heerlijk soepel een nieuwe
fiets rijdt! En ... ik voel me nu veel veiliger in
't verkeer! Natuurlijk kocht ik m'n nieuwe fiets
bij een vakman, dus bij

KIJWIEL.BEDBIJF

TRAGTER
Zutphcnseweg

OPRUIMING OPRUIMING

5 meter BOUCLE TAPIJT 366 br.
kleur groen, normale prijs ƒ 118,—
per meter, nu per meter ƒ 59,—

7,60 meter DESSO NYLON TA-
PIJT 400 breed, kleur cognac, nor-
male prijs ƒ 129,50 nu per meter ... ƒ 59,50

VINYL OP VILT kleuren grijs en
groen per m'1 voor ƒ 5,50

KOKOSTAPIJT 100 cm breed ver-
schillende kleuren en dessins, nor-
male prijs f 13,75 nu per meter ... f 9,95

POLYETHER MATRASSEN 80
-190 14 cm dik, normale prijs f 75,-
nu ., ƒ 55,-

ZUIVER WOLLEN DEKENS
merk Van Wijk, grote maten 190-
230, normale prijs f 110,— nu per
stuk f 69,50

2-DEURS KASTEN half hang
half leg nu f 135,-

Verder nog meer ver-
schillende koopjes

ZIE ETALAGE

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 - Tel. 1421 - Vorden

Pedicure
steunzolen

G. WULXJNK-LEBBENK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Bij aankoop van f 250,- aan zclfbouw-
mciihclcn ontvangt u ccn

MINISJT waarde

f 25,- GRATIS

:c aanbkng geldt tot en
met 19

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

VOOR UW

schoenreparatie
WUIXINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

PoeliersbedrtJf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkosten

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink
„'t Elshof"

voor
gezond en

sterk
produktievee

soorten

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

• *«_
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WESSANEN O WORMERVEER

Bent u a^abonnee op Contact?

Even een brietkaartje aan de adm.:

Nieuwstad 12 - Vorden

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

Henri van Dorsten Fciülo.ton - N o, 58

.Jawel", liet zij er onmiddell i jk op volgen, „maar niet veel moois!
Hoe hard gaan we nu, Wout?"
,,Snel genoeg, ook voor deze rotwegen, schatje. Maar de Alfa ach-
ter ons kan veel harder. 8-cylinders in lijn. Afgeleid van de P2-
formulemotor, maar ,,getemd". Goed voor 180 kilometer. Hoe gaat
het nu met hem?"
,,Hij is niet meer buiten bewustzijn, geloof ik. Hij ademd diep en
regelmatig."
Hij remde plotseling af. De Horch hotsebotste over een klinkerweg
vol gaten. „Rotweg, g.v.d.!"
„Vloek niet s.v.p.!" De stem van Humphrey. Nog steeds gekleed
in de zwarte montering van de doodskop.
,,Hoe weet je dat hij regelmatig ademt?" vroeg Van Mastrigt.
„Dat voel ik. Zijn hoofd is in mijn schoot."
„Oei-oei! Heerlijke plek om uit te rusten. Zeer aangenaam bijladen
van de accu."
Haar vingers raakten slechts de rand van zijn hoed: ,,Ir W. J. van
Mastrigt! Ik had graag dat u mij zulke opmerkingen bespaarde, of
ze reserveerde voor iemand die er misschien wel van gediend is.
Wat dacht u eigenlijk? Zijn hoofd bloedend. Misschien gebroken
ribben. En een klein onsdhuldig kind. Opgejaagd van de ene plek
naar de andere. Dat desondanks glimlacht in haar slaap. Als je niets
beters weet . . ."
De maan keek om de wolken. Dat maakte het rijden gemakkelijker.
Hij schaterde: „O, Lia! Je bent uniek. Zowel uiterlijk als innerlijk.
Je hebt . . ." Hij zweeg plotseling. Stootte Humphrey aan!
Grüne Polizei stond op het kruispunt. „Zes man", telde Humpihrey
rustig. Van Mastrigt hield de wagen in. Stopte op twaalf meter
afstand. Zonder aarzeling stapte Humphrey uit. Liep in zijn schom-
melende, veerkrachtige gang op 'hen toe. Ervoor zorgend dat 'hij
rechts van de groep bleef. Van Mastrigt kontroleerde het Thomas-
madiinepistool.
Tranen sprongen Lia in de ogen, verstikten haar stem: „Heer in de
hemel! Wat krijgen we nu weer!" Zij streelde onophoudelijk Mar-
tin's hoofd en slapen. Ongekende gevoelens namen bezit van haar.
Haar hele lichaam gloeide: „Mijn man. Mijn man!" Een kreet uit
de prea-historie kwam haar in de zin: „Ik heb een man van de Heer
ontvangen" zei Eva". Ze schreeuwde: „Tenzij over mijn lijk zal nie-
mand hem iets doen. Ik wou dat ik een zwaard had. Ik zou hen in
stukken slaan. Met nagels en tanden zal ik hem beschermen".
Ze nam het zware pistool uit de zijzak van Martin's jas: „Hoe moet
ik hier mee schieten!" gilde ze.
Geschrokken keerde Van Mastrigt zich om: „Mensenkind! Pas op
dat je jezelf er niet mee in de rug schiet. Geef hier dat ding, Lia!"
„Een ieder die hem aanraakt is een kind des doods!" riep ze, woest
met de Glisenti zwaaiend. De maan keek: om het wolkengordijn.

Lia's boezem rees en daalde.
„O gutte-gut!" riep de ingenieur, „da werden Weiber zu Hyenen!"
En toen: „Wacht toch eens rustig af, Lia. Ik geloof dat onze Ku-
bizek het al heeft geregeld, wacht maar eens". En tot Humphrey,
die rustig naast hem kwam zitten: „En?"
„Wel, ze zeiden dat er een „Heeresstreife" is langs gekomen. Om
de weg naar de Merwede te kontroleren."
„Wel g.v.d.! En?"
„Vloek niet s.v.p. Ik zei dat er een tegenbevel was van Rauter zelf.
Dat 'hij zelf deze „crossroute" wilde rijden. Ha, het klonk overtui-
gend. Blijkbaar!"
„Wat betekent dat?" vroeg Lia.
Van Mastrigt: „Dat betekent, meisje (als men je nog zo noemen
mag - na het hoofdstuk Kubizek) . . ."
Zij interrumpeerde: „Hou je dubbelzinnigheden voor je, meneer
Van Mastrigt!"
Hij lachte: „Het betekent dat ze de route voor ons aan het veilig
maken zijn, schatje".
Zij richtte haar aandacht op Martin: („Laat ik hem die zware sjaal
afdoen. Zijn overhemd openmaken, krijgt hij meer lucht").
Klaarwakker en geschrokken fluisterde hij: „O, niet die sjaal af-
doen, Lia. Het klinkt gek, maar deze sjaal is werkelijk als medicijn.
Ik leg het later uit." En toen: „Zou hij werkelijk dood zijn?"
Zij fluisterde innig: „Lieveling, hij is werkelijk dood. Zelfs in mijn
gedachten ,in mijn ziel is hij gestorven. Dooier kan het toch niet!"
Hij sc'hudde zijn hoofd: „Nee, dooier kan het niet".
Over hem heen gebogen, en hem vurig kussend, fluisterde zij dicht
bij zijn oor: „Nu kan niets mij meer bang maken, de weg van mijn
toekomst te gaan, als vrouw. Als jouw vrouw, lieveling".
Hij antwoordde: „Heerlijk. Maar misschien zou je mij eerst eens wat
overeind willen helpen, schat. Schuif je arm onder mijn schouders.
Ah! Het gaat fantastisdh. Maar waarom stoppen wij nu?"

De maan was weg. Het donker had ineens dozijnen vijandige ogen.
Het legde onverhoeds een fluwelen hand om de keel. Een sterke,
intermitterende lamp stortte emmers vol licht uit over de omgeving,
alsof er geen oorlog was en er geen vijandelijke vliegers bestonden.
Het licht flitste aan-uit-aan-uit, draaiend, de tegenpartij belichtend
en de twee luxe wagens.
„Het is Dr Gloede. Ik zie Ingrid bij hem staan. Lia, pas goed op,
dat zij jou niet doodschiet. Wil je een pistool?"
„O nee, Martin. Ik wil voor Racquel kunnen zorgen."
„Zij schiet er zichzelf mee in de rug, Martin", zei Ir Van Mastrigt.
Een stem door de luidspreker: „Ihr seid eingekreist. Verzet is onzin.
Allen kunnen vr i j uit gaan. Als u met het kind in de lichtbaan loopt,
kunt u meteen optrekken. Als wij het kind levend in ons bezit heb-
ben, zijn ook wij binnen dertig sekonden weg. Geen rankune! Alleen
het kind. Levend!"
Martin: „De stem van Gloede. Dat „geen rankune" is voor mij.
Maar Ingrid zal niet lijdelijk toezien. Bovendien het kind overle-
veren . . ."
Het kind, wakker geworden, had ademloos geluisterd, kijkend naar
Lia. Huilend riep het nu: „Tante Lia, hou vast mij. Ik niet mee wil,
met deze mannen".

Lia barstte in tranen uit: „O, Martin!" Haar handen omklemden
zijn grote hand: „Red mijn kleine Racquel!"
Martin tuurde gespannen door de voorruit, keek opzij. Zag de om-
trekken van een grote windmolen, rechts: „Als ze die niet bezet heb-
ben . . . verdienen ze te worden uitgeroeid".
Sigi opende het portier. De Alfa stond achter hen.
„U hebt niet meer dan dertig sekonden bedenktijd!" stelde de man
achter de luidspreker vast.
„Nu, zeg jij het eerst maar eens, Hauptmann Van Anreh!" zei Ir
Van Mastrigt.
Martin had zijn besluit al genomen: „Schiet de lamp stuk, Sigi. Dan
de wagens achter de molen. Alleen daar hebben we een kans. Lia,
pas op voor Ingrid!"
Het glas van de schijnwerper knapte met een dof en vlak daarop
spetterend geluid, als van een steen die plat op de waterspiegel valt.
Zij reden . . .

Zij reden. Wat er naderhand gebeurde, wie zou het in volgorde van
tijd, ontzetting of stom toeval, kunnen navertellen. Achter de wol-
ken begon het wat lichter te worden, soms brak het maanlicht door,
zij reden.
Er werd geschoten. Zweepslagen. Gestotter van automatische wa-
pens. De kontouren van een overvalwagen. Vuur flitste uit de por-
tieren. Een hoog jankend geluid boven hun hoofden: „Kogel door
de dakplaat!" zei Martin droog.
Toen Lia het kind achter de molenmuur droeg, huilde het niet meer.
Het had begrepen dat het in goede handen was. De aard van ledere
man kwam in zijn strijdwijze tot uiting.
Sigi zou zich terstond in een koene aanval werpen. Hij had altijd
geluk gehad. Morbleue stelde zich behoedzaam op, series dodelijke
karabijnschoten uitzendend. De ingenieur liep het weiland in. Twee
Thonisonautomaten met de nodige magazijnen bij zich, nam hij daar
ergens een strategische positie in. Martin zwierf, altijd daar opdui-
kend, waar het verkeerd dreigde te gaan. Nu gaf hij dekkingsvuur
aan Sigi. De handgranaat, die Sigi Wierp, ontplofte in de truck.
De overvalwagen stond in lichterlaaie. Hij was de beste werper van
de compagnie. Onnavolgbaar. Als bij Narvik, dacht Martin. De
brandende wagen zette zelfs de hoge stellingmolen in gloed. Nu be-
gonnen ze op Sigi te schieten. Martin richtte op de achtervolgers.
Toch was er een die bleef vuren. In de maagstreek getroffen wag-
gelde Sigi weg in een boog, de handen krampend voor zijn ingewan-
den, het hoofd achterover als iemand die zijn ogen opheft van het
stof der aarde naar de glanzende stof van de sterren, voor hij viel.
Verschrikkelijke kreten uitte hij! Kreten die een nachtmerrie be-
zorgen aan hen die ze moeten aanhoren. Een aanzwellend, eindelijk
stervend geschreeuw.
Martin moest het onmachtig aanzien: „Neem hem op in Uw erbar-
men, Heer. In de eeuwigheid. Amen!"

(wordt vervolgd)



WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor V orden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, V orden, tel 05752-1909

e t r u m
voor internationale meubelen

ZUTPHEN DEVENTER

LUUU

wat bromt
dat fijn

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn l 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
Zutpheneeweg

IJSKOUD
REKENEN
Vries uw voorraden in met
Fortest BBC (Sigma)
diepvriezers

NU REEDS EEN BBC
DIEPVRIEZER
VOOR MAAR 399,-

Diepvrieskist
BBC 500 liter, met speciaal voor-
vriesvak, invrieskapaciteit 52 kg
inklusief 4 manden, thermometer,
receptenboekje. Prijs ƒ 1198,—

nu 999,-

Diepvrieskist
BBC 380 liter. Prijs ƒ 1080,—

nu 849,-

Diepvrieskist
BBC 220 liter. Prijs ƒ 645,—

nu 549,-

U kunt deze diepvriezers direkt zien in onze
showroom boven de winkel

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

V.a. 9 aug. Tentsamenkomsten van de ver-
gadering van de gelovigen

29 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Oranjefeest Wildenborch

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

Schilder

Kolenman

Expediteur

Horloger

ledereen is gediend van goed drukwerk, dat uitmunt
door z'n eenvoud en meer dan korrekte afwerking!

Vraag eera prijsopgave, dan zult u bemerken, dat
goed druK&erk echt niet duur hchoeft9b zijn.

Weevêrs
Nieuwstad 12 - V orden - Telefoon O5752-14O4

HOUDT UW WONING

vliegen vrij!
Vliegengordijn
90 cm breed 6,75

Vapona strip
7,75

Spuitbus Shelltox
met Vapona
(werkt langer na)

Horregaas

4,25

op iedere gewenste lengte in de
breedtes van 40, 50, 60, 70, 80 en
100 cm

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

OF NOG EVEN Als 't een Puch
l T /̂-̂ -™ -̂!-» A -OT7.-NT WOfdt, JS h6t flJH OITI
DOORSPAREN te weten dat je bij

IVOOR EEN HIP ons een Rolls-achtige

[BESCHILDERDE E!jgtVjlenogvlc

'"ROLLS" OF MAAR
METEEN ZO'N

2 versnellingen f 865.—
WEERGALOZE 3 versnellingen f 899.-

PUCH
KOPEN

SKYRIDER

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

SIMCA
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).

Automobielbedrij f

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

Advertenties goed lezen

kan voor u

voordeel betekenen!

Bijgaande foto, ingezonden voor de fotokom-
pctitic ,,Duinroute '68-69" werd gemaakt
door de heer C. P. J. Domisse, Van Hogcn-
houcklaan 120 te Den Haag.
De opname werd door de jury uitverkoren
om als illustratie te dienen van de medede-
ling over de uitslag van de laatste ronde van

fotokompctitic.

De foto toont een i\in de fraaiste punten
uit fotoroute l bij Heemskerk N.-H. nl. de
Kruisberg. Door goed gebruik vun een voor-
grond is een sfeervolle landschapsfoto ont-
staan. Ondanks alle moderne technieken en
ondanks de trent naar de wat ,,hardere" fo-
to, blijft het landschap als voorkeursmotief
van amateurs, hoog genoteerd.
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