Donderdag 7 december 1967
29e jaargang no. 37
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

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

Jaarvergadering Stichting
Katholiek Maatschappelijke Gezinszorg
Het stichtingskomité van de Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg, KranenburgVorden, hield ten huize van de heer P. B. H. Schoenaker op de Kranenburg, haar jaarvergadering.

^Kerkdiensten
ZONDAG 10 DECEMBER
Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
10.30 uur ds. J. J. van Zorge
Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen
Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. F. C. Zwaai, em. pred. te Winterswijk
15.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem

De voorzitster, mevrouw baronesse Van Dorth tot Medler-de Weichs de Wenne kon het
voltallige bestuur, benevens een groot aantal leden van het stichtingskomité verwelkomen, waaruit zij konkludeerde dat het mooie sociaal-charitatieve werk van de gezinszorg in aller belangstelling staat. Een bijzonder woord van welkom sprak zij tot pastoor
Van Berkel ofm, die voor het eerst deze byeenkomst meemaakte.
Jaarverslag
De heer J. Simmelink, de nieuwe sekretaris van de gezinszorg, bracht vervolgens verslag uit over het afgelopen jaar 1966, dat het vijftiende bestaansjaar van de
gezinszorg was. In al die jaren kende de stichting vele
ups en downs. Men leed in het 'afgelopen jaar een groot
verlies door het vertrek uit het bestuur van de heer H.
Scherpenzeel, die vanaf de oprichting als medewerker
een bijzonder stimulerende kracht was, waaraan de vereniging veel te danken heeft gehad. Hij werd in zijn
funktie als sekretaris opgevolgd door de heer J. Simmelink, terwijl aan het bestuur werd toegevoegd mevrouw
R. Koers-van Ginkel.

Hulpverlening
R.K. kerk dorp
In de parochie Kranenburg-Vorden kon in het jaar 1966
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis) gedurende 352 dagen hulp worden verleend in 12 gezin's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
nen. Vergeleken met voorgaande jaren gaf dit het volgende beeld: in 1958 197 dagen; in 1959 247 dagen; in
R.K. kerk Kranenburg
1960 284 dagen; in 1961 373 dagen; in 1962 369 dagen;
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis) in 1963 398 dagen; in 1964 310 dagen en in 1965 372
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
dagen. Aan de hand hiervan bleek dat de KMG in de
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
gemeenschap dan ook een onmisbare schakel is en wordt
er thans met veel waardering in de gezinnen hierover
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
gesproken.
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u. Stichting „De Graafschap"
dr. de Vries, telefoon (5752) 1288
Tot de R.K. Stichting Gezinszorg „De Graafschap" beS.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen horen een achttal afdelingen t.w. Baak; Hengelo Gld.;
half tien en tien uur 's morgens
Keyenborg; Lochem; Ruurlo; Steenderen; Vierakker en
Kranenburg-Vorden. In deze afdelingen werd in totaal
WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
in 1966 3868 dagen hulp verleend in plm. 100 gezinnen.
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster Dit is een stijging van Dim. 30% vergeleken bij 1965
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
toen gedurende 2959 d^fc hulp werd verleend in 112
gezinnen. Men werkte ™B)66 met 18 meisjes, in 1965
WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN met 14 gezinsverzorgsters en helpsters.
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och- Ongunstige perspektieven
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
De uitgaven stijgen nog steeds in verband met stijgende
kosten en stijgende lastea^^an de stichting „De GraafSPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
werd een bedrag^Wedragen van ƒ 3217,13. Door
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon schap"
gestegen salarissen enonkosten kon de Stichting „De
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30 de
Graafschap" de dagprijs van ƒ 9,75 niet meer handhaen donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
ven en werd besloten dit te verhogen tot ƒ 11,60 per
dag, aan ongedekte kosten. Het gevolg hiervan is dat de
DIENSTREGELING APOTHEEK
afdeling nu voor iedere dag gezinshulp in de parochie
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur. ƒ 11,60 op de been zal moeten brengen. De perspekOp zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot tieven voor 1967 liggen dus bijzonder ongunstig.
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898
Aanvragen om hulp
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
De onregelmatige aanvragen om hulp leveren nog wel
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie) eens moeilijkheden op; aan het adres van de kontakt-

BURGERLIJKE,, STAND
Geboren: Hendrika Johanna, dochter van H. J. Brinkerink en M. Kip; Marco Ferdinand, zoon van L. Bergman en H. L. Treep; Eduard Johannus Reinierus, zoon
van H. A. Dostal en H. A. W. Siemes.
Ondertrouwd: C. G. Wissels en T. Banga.
Gehuwd: W. J. Rondeel en W. A. Mokkink; H. G. Beumer en M. F. H. Eelderink.
Overleden: Geen.

Regelmatig sparen
is succesvol sparen!
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923
De KPJ afd. Vorden-Kranenburg hield in zaal Schoenaker een ontspaniningsavond in het kader van het winterprogramma. Men- kon verschillende spelen beoefenen
zoals ringwerpen, tafeltennis, balgooien, schieten enz.
Door het bestuur werden enkele gratis konsumpties aangeboden, terwijl voor de winnaars mooie prijzen beschikbaar waren gesteld.
Bij het tafeltennis was de uitslag: 1. J. Engberts; 2. H.
Kosse; 3. Th. Schoenaker; 4. J. Schoenaker.
Op 15 december a.s. zal er wederom een ontspanningsavond worden gehouden.
Op zaterdag 9 december a.s. zal de KPJ in samenwerking met de sportvereniging Ratti en de volleybalverendging Dash in zaal Schoenaker een groot Sint Nicolaasfeest organiseren.

BESTEMMINGSPLAN
Naar ons werd medegedeeld is het de besturen van de
GMvL, CBTB en ABTB gebleken, dat er door de leden
betrekkelijk weinig is kennis genomen van het bestemmingsplan van de gemeente Vorden.
Zowel tijdens de ter visie legging als de daarop volgende
voorlichtingsavond was er van landbouwerszijde weinig
belangstelling.
De besturen hebben van dit plan ook kennis genomen
en zijn van mening dat in dit plan voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen die de toekomstige ontwikkeling van de landbouw zeer kunnen schaden.
Dit kan gelden zowel wat de grootte als de plaats van
GESLAAGD
een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw betreft, alsmede
Onze plaatsgenoten Alie Ribbers en Harmien van der de bemesting der gronden of verharding van zandweHeide zijn aan het Berkelpaviljoen te Zutphen geslaagd gen.
als ziekenverzorgsters.
Om een ieder nader over dit plan in te lichten, hebben
de besturen gemeend, dit te doen door middel van eeni
negental praatavonden door de gehele gemeente.
De data's zullen nog nader worden bekend gemaakt.
Het is van groot belang dat zowel eigenaar-gebruiker,
verpachter als pachter van dit bestemmingsplan kennis
nemen.

Vordense
Winkeliersvereniging

vrijdagavond 8 december 's avonds
van 7 tot 9 uur
kunt u uw waardebon (nen) laten
verzilveren btf café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
Opgeloste puzzle meebrengen, anders
mag het bestuur geen geld uitbetalen

vrouw, mevrouw Uiterweerd-Seegers, die met zoveel aktiviteit en geduld de aanvragen in goede banen leidde,
ten einde de betrokken gezinnen zo spoedig mogelijk
te helpen, werd hartelijk dank gebracht.
Kontakten
Het kontakt met de plaatselijke kontaktpersonen en de
leidsters van de Protestantse Gezinszorg was steeds prettig geweest. Ook werkte de afdeling Kranenburg-Vorden in een prettige harmonie samen met het bestuur van
,,De Graafschap" terwijl er ook in het bestuur van de
afdeling een igoede geest van samenwerking heerst. De
vergaderingen verliepen in goede samenwerking en het
werk werd zo praktisch mogelijk verdeeld; het innen
van de retributies in de afdeling verliep met vrij grote
regelmaat.
Een woord van dank werd geuit aan het adres van de
familie Catacre-de Stuers en het komité bloemenshow
„de Wiersse" die de gezinszorg steeds zo sympathiek
tegemoet treedt en laat participeren in de opbrengst van
deze bloemenshow, ook in 1966 werd eeni prachtig bedrag
ontvangen. Ook het R.K. Armbestuur werd hartelijk
dank gebracht voor de morele steun en bijdrage die zij
jaarlijks aan de afdeling en de stichting „De Graafschap" geeft.
Financieel verslag en verslag kaskommissie en
kontaktvrouw
Het financiële verslag van de penningmeester, de heer
A. Mombarg, vermeldde een nadelig saldo. De kaskontrolekommissie, bestaande uit mevrouw Van Langen-Lagerwey en de heren B. Besselink, Th. Bijen en B. G.
Lichtenberg, bracht biOnonde van laatstgenoemde een
goedkeurend verslag ^B. In de nieuwe kaskommissie
werden benoemd de ^Pren Jac. Woltering, P. B. H.
Schoenaker, A. F. J. Waarle en B. Besselink.
Mevrouw Uiterweerd-Seegers bracht als kontaktvrouw
hierna een keurig verslag over de gevraagde en verleende hulp gedurende 1966.
Bestuursverkiezing
In het bestuur werden de aftredende voorzitster en de
penningmeester herkozen; het bestuur bestaat thans uit
mevrouw baronesse Van Dorth tot Medler-Weichs de
Wenn voorzitster; J. Simmelink sekretaris; A. Mombarg
penningmeester; mevrouw R. Koers-van Ginkel en mevrouw Uiterweerd-Seegers.
De voorzitster dankte in haar slotwoord bestuur en leden
van het stichtingskomité voor hun prachtige medewerking ten bate van dit mooie sociaal-charitatieve werk.
Zij hoopte ook voor de toekomst op aller steun en samenwerking te mogen rekenen.
ZEER GESLAAGDE SINT NICOLAASAKTIE
VORDENSE WINKELIERSVERENIGING
Het bonnensysteem is ook dit jaar goed in de smaak
gevallen bij het kopend publiek, zelfs van omliggende
plaatsen trok men naar Vorden om Sint Nicolaasinkopen te doen.
De moeilijkheden welke er eerst zijn geweest in verband
met de goedkeuring van justitie werd in Vorden goed
opgelost, mede door de prettige medewerking van B &
W en, de politie.
De beide voetbalverenigingen werden uitgekozen om in
de opbrengst te delen. Dit voor hun vele werk dat zij
voor de jeugd van de gemeente verrichten.
Wat de prijzen betreft was er een moeilijkheid. Er
mocht maar een bepaald bedrag aan prijzen uitgekeerd
worden. Door een puzzleformulier aan de aktie toe te
voegen werd echter deze klip omzeild, zodat er zelfs
prijzen van ƒ 100,— te winnen vielen. Ook hele pakjes
van een gulden werden ingevoegd.
Vorig jaar konden de winkeliers zelf de bonnen verzilveren doch nu gebeurde dit op de zittingsdagen in caférestaurant „'t Wapen van Vorden" door het bestuur van
de Vordense Winkeliersvereniging. Dit was wel erg omslachtig maar moest in verband met de voorschriften
zo worden geregeld. Hopenlijk kan dit een volgende keer
vervallen. We hopen tevens dat de justitie de vergunning vroeger kan afgeven, dan wordt er veel werk bespaard voor het bestuur van de Vordens Winkeliersvereniging. Nu was men avond aan avond bezig de prijsbonnen in te voegen en de aktie goed te regelen. Anders
had dit door de drukker gedaan kunnen worden.
En was er geen verschil te zien geweest, nu moest alles
maar zo goed mogelijk door het bestuur worden opgelost. De Vordense middenstanders mogen dan ook terecht trots zijn op hun bestuur dat aktief en met groot
sukses deze aktie heeft geleid.
Kritiek is snel te geven, maar^m het beter te doen is
altijd nog een moeilijkheid. In vele omliggende gemeenten, zijn de Sint Nicolaasakties matig geweest dit jaar.
Vorden mag niet mopperen, de verkoop is goed geweest,
een bewijs dat de aktie geslaagd is, mede door de 'grote
verscheidenheid in artikelen en de prachtige winkels
welke Vorden rijk is.

Ook de enorme reklame die de middenstanders gemaakt
hebben heeft aan zijn doel beantwoord.
was dit jaar gezellig winkelen in verlicht Vorden
Naar wij vernemen zal de NVV bestuurdersbond afdeling Het
tijdens
de Sint Nicolaas.
Vorden op 17 januari in zaal Bloemendaal een cursusavond organiseren. Op deze avond zal een inleiding gehouden worden over de ontwikkeling in de sociale ver- POLOCLUB BRACHT KRENT.EBROOD
zekering. Hierover kan met de inleider van gedachten
Ter gelegenheid van de geboorte van een dochter hebben
worden gewisseld.
de spelers van Vorden I (waterpolo) de familie ParmenOp zaterdag 20 januari is er voor de kinderen een ge- tier te Warnsveld verrast met een reuzenikrentebrood,
zellige middag op touw gezet. Naast een traktatie, die die was gebakken door bakker Schurink. Deze geste
de kinderen zullen ontvangen, zal er een; goochelaar op- werd zeer op prijs gesteld. Papa Parmentier is speler
treden.
van Vorden.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

NED. TOUWTREK BOND HULDIGDE
HAAR KAMPIOENEN
De touwtrekkers hebben zaterdagavond tijdens hun traditionele propagandafeestavond de kampioensploegen uit
de verschillende klassen op waardige wijze gehuldigd.
Door verhindering van voorzitter de heer J. W. Markink,
werd de avond geopend door de waarnemend voorzitter,
de heer W. Wolbert, die de aanwezigen van harte welkom heette in het bijzonder de heer Th. Eckhardt uit
Vorden, de bandsarbiter der NTB, die met zijn echtgenote deze avond meevierde. De heer Wolbert wees er op
dat de jaarlijkse propagandafeestavond bedoeld is als
sluitstuk van het seizoen, dat dit jaar de volle inzet
van de leden had gevergd, er werd behalve aan de zes
gehouden toernooien met sukses door diverse verenigingen deelgenomen aan wedstrijden in Friesland en
tijdens plaatselijke VVV-evenementen.
Spreker spoorde de leden echter aan om ook de tekortkomingen die er geweest waren op te lossen; men moet
de sportiviteit steeds hoog houden, we hebben elkaar
nodig in het leven en zeker in de sport. Als we eerlyk
als sportmakkers tegenover elkaar in het toernooiveld
staan en men zich houdt aan de richtlijnen van bestuur
en scheidsrechter, dan kan dit alleen de toekomst van
onze sport ten goede komen.
Hoopgevend waren de diverse aktiviteiten van de verenigingen voor wat betreft de bouw van nieuwe clublokalen .aanschaf van nieuwe sporttenues, nieuwe trainingsvelden etc. Spreker deelde mede, dat het nieuwe
cluborgaan „De Trekkerspost" weer gereed is en» voor
het a.s. kerstnummer weer copy kan worden bezorgd bij
de bekende redaktieleden.
Omtrent de Europese kampioenschappen touwtrekken,
die op zaterdag 7 september 1968 in Borculo worden gehouden, kon spreker mededelen, dat deze onder auspiciën van de TWIF Tug-of-War International Federation,
de internationale touwtrekkersbond, zullen plaats vinden.
Hierna werd het woord verleend aan twee bekende leden
van 't Achterhoekse cobaretgezelschap „de Heikneuters"
uit Aalten. Voor de pauze brachten zij de sfeer in de zaal
door hun uitstekende kreaties o.a. als Achterhoeks boerenechtpaar in ouderwetse kledij en in origineel dialekt.
Jan en. Jet toonden hier door hun uitstekende spel dat zij
in deze streek tot een werkelijk uniek gezelschap zijn
geworden, waarvan een tweede moeilijk gevonden kan
worden. Men was vol lof en de aanwezigen honoreerden
het gebodene met een spontaan applaus.
Het hoogtepunt van de avond vormde hierna de huldiging van de kampioensploegen uit de A, B, C, D en
jeugdklassen t.w. A-klasse Warken I uit Wanrsveld;
B-klasse Medler II Vorden; C-klasse EHTC I Hall-Eerbeek; D-klasse Warken IV uit Warnsveld en de A-klasse
junioren Warken A uit Warnsveld.
Na de 'gebruikelijke verloting waarvoor waardevolle prijzen waren aangkocht, vulden Jan en Jet nog een groot
gedeelte van de avond met hun korte voordrachten, zangnummers etc.
Na een hartelijk dankwoord van de voorzitter amuseerden de aanwezigen zich nog enkele uurtjes op de dansvloer waar op gezellige wijze de vriendschapsbanden tussen de verschillende verenigingen werden aangehaald.
KINDEREN VAN HET „VAN HASSELTPAVILJOEN"
VIERDEN SINT NICOLAASFEEST
Zaterdagmorgen hebben de kinderen van het „Van Hasselpaviljoen" te Vorden het Sint Nicolaasfeest gevierd.
Alvorens de Sint arriveerde, werden de kinderen aangenaam bezig gehouden door een igoochelende clown.
Voorafgegaan door een drumband met herauten (uit
Deventer) arriveerde hierna de Sint. De goedheiligman
onderhield zich geruime tijd met de kinderen, waarna
een ieder een kadeautje in ontvangst mocht nemen.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

18 december
19 december
20 december

24 december

St. Nicolaasavond Jong Gelre in
hotel Meilink te Barchem
Ledenvergadering Volksonderwijs
in zaal Eskes
Kontaktavond Vordense Winkeliersver, in hotel „De Konijnenbult"
Sport- en spelavond Jong Gelre in
hotel „De Exelse Molen"
Bejaardenkring 14.15 uur in het
Nutsgebouw
3e Nutsavond in het Nutsgebouw
Contactmiddag Vordense Hondenclub voor de jeugd in het Nutsgeb.
Kerstfeest Herv. Vrouwengr. dorp
Kerstfeest Jong Gelre in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag voor de bejaarden en
Kerstavond voor eigen leden
Advents- en Kerstzangavond in de
Herv. kerk georg. door „Excelsior"

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festiviteiten in Vorden aan ons door te geven, dan worden deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

/tors

Badzeep
grote stukken
nu slechts

SUPERMARKT
presenteert:
Pak mee dit voordeel!

Uit onze hypermoderne slagerij
Kilo voordeel:

Chocoladehagel
melk of puur

SOO gram

Een kilo voor slechts 398

Varkenslappen soo gram

278

Een kilo voor slechts 498

per zakje
Elk 2e zakje 59
Instant pudding 3 pakjes
99
Sperciebonen literblik
89
Ovenvers krentebrood

bij ons altijd £7 O

Varkensfricandeau
Een kilo voor slechts 598

Runderlappen
Een kilo v^pr slechts 398
Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in portfts v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Suikerkransjes 2 zakken 109
Theekransen 2 pakken 109
Cacao 500 gram 198

Uit onze wijnafdeling!

Uit onze groente afdeling
Malse kassla
2 krop 5 9
Mandarijnen
10 stuks 98
Spaanse sinaasappelen I5stuks1.59
Golden Delicious
2 kilo 98
Grape truit
3 stuks 79

Graves Supérieures
speciale aanbieding 295
Calidad-Sherry

extra lage prijs 398

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aanbieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne vleeswaren
Hausmacher 100 gram
59 et
Gekookt spek 150 gram 78 et
Gelders geweld 150 gram 64 et

Grote

rookworst
slechts 89

7 chocoladerepen
met caramel en hazelnoten, van 120voor 89
Gebraden gehaktballen 5 stuks in blik 98
Blik rundvlees 450 gram
98

Bij elke fles Sprem jus cTorange

Een hele fles tomatensap GRATIS

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
HENDRIKA JOHANNA
Wij noemen haar
HEIDI
H. J. Brinkerink
M. Brinkerink-Kip
Dick
Herman
Vorden, 30 november 1967
De Hanekamp 11
Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze moeder en
grootmoeder
DEBKJE BRUIL-ESKES
Uit aller naam:
Fam. Bruil
Vorden, december 1967
Ockhorst B 85

BENNIE WULLINK

H-

X
X
hebben de eer u, mede namens wederzijdse X
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. X
zal plaats vinden op woensdag 13 december X
a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize te
X
Hengelo Gld.
X
X
Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de
X
Herv. kerk te Hengelo Gld. door de Weleerw.
A
Heer ds. J. J. van Thiel.
X
Hengelo Gld., „De Wijnstroet" E 9
X
Vorden, „De Foeke" B 23
H
december 1967
K
Toekomstig adres: Zuivelweg 20 Hengelo Gld. V

n GERDA MEMELINK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
w

u
Q
A

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
„Concordia" te Hentgelo Gld.

Voor de vele bewijzen van
deelneming tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve zorgvolle man,
vader en opa
BEREND ROSSEL
betuigen wij onze oprechte
dank.
Uit aller naam:
Fam. H. M. RosselRegelink
Vorden, december 1967
Groot Obbink B 33

HERMAN LICHTENBERG
en
TOOS VREMAN
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelyk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 14 december a.s.
om 10.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Daarna hopen zij elkander het H. Sacrament
van het huwelijk toe te dienen onder de gezongen H. Mis om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Kranenburg, Vorden.

VOOR EEN
GESCHENKBON

naar
„DOE-HET-ZELF
CENTRUM"

Te koop: Uittrektafel met 4
stoelen en een mooie
fauteuil. H. Hiddink,
Zutphenseweg C 51, Vorden

TELEVISIE9RADIO • BANDRECORDERS • TRANSISTORS
ELECTRISCHE APPARATEN •
WASAUTOMATEN • VERWARMINGSAPPARATUUR* HAARutni
DEN 9
•KftuntLS
KACHELS m
•

Li.aarstraat 21
Zutphen

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Te koop: Biggen.
B. Oortgiesen, Medler D 157
Te koop: Biggen en een r.b;
vaarskalf 14 dagen oud.
M. Groot Wassink, Galgengoor C 107
WEG MET DIE MODDER
maak er snel en goed en
goedkoop iets moois
van met onze
VERHARDINGSMATERIALEN
Zwarte mijnsteen en
roodgebrande mijnsteen.
Vraagt gratis deskundig advies.
Zoerink . Vorden 05752-6813
PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs
Makelaars- en
assurantiekantoor
,}. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Vorden, buurtschap Medler

Vrijstaand woonhuis
bouwjaar 1955, met garage,
ca 1000 m2 tuin.

Vraagprijs ƒ 47.500,— k.k.

Profiteer nu nog van onze
sensationele op eni n g saan b i e dingen!
Zolang de voorraad strekt

S

HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN

J. W. M. Gerritsen

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 CM LANG
met de volgende inhoud: hamer 250 gram; nijptang 18 cm;
duimstok; combinatietang 7"; schroevendraaier; fretboor;
davidschaaf; metaalzaag beugel Jr en spijkers
Openingsprijs ƒ 19,95

makelaar o.g. Beatrixlaan 18, Vorden, tel. 1485

SETS METAAL SPIRAALBOREN
sneldraaistaal uitvoering. In plastic cassette, inhoud negen boren van 1,0 - 5,0 mm met 0,5 mm oplopend
Openingsprijs ƒ 4,95

GEVRAAGD:

in onze nieuwe winkel

Derksen

Receptie van 17.00 -18.30 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.
De prijzen van de

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JAN LUBBERDINK
en
HENNIE GROOT JEBBINK
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 15 december a.s.
's morgens om 11.30 uur ten gemeentehuize te
Liochem.

STEL a 6 STUKS „GEDORE" STEEKSLEUTELS
van 6 tot en met 17 mm; Gedore schroef sleutel 8"; kruiskopschroevendraaier; buigtang 5" en een stel ringsleutels
10 -15 mm
Openingsprijs ƒ 17,50

Pryzen ai te halen bij mevrouw
Te Slaa, Schoolstraat 11 tussen 6 en 7
uur 's avonds

Toekomstig adres: Nijkampsweg l, Lochem.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

ROB PELSER
en
JOKE BRANDENBARG

NIEUWSTAD

hebben het genoegen u, mede namens weder- ^
zijdse ouders, kennis te geven van hun voor- W
genomen huwelijk.
U
De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden op '
zaterdag 16 december a.s. om 10.30 uur in
het gmeenitehuis te Vorden.

Receptie: 15.30-17.00 uur in hotel Alpha,
Paasberg 2, Lochem.

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM
inclusief poets vacht; lappenschijf; staaldraadborstel; messenslijphulpstuk; slijpsteen; schuurschyven; rubber steunschijf met
as en bevestigingsas. Alles in een sterke GRATIS koffer
Openingsprijs ƒ 95,—
BOVENDIEN EEN WAARDEBON VAN ƒ 7,50 EXTRA

X
X
X
X
X
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X
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ƒ 64,50

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET KERSTMIS

Gems Vorden
Hoek Raadhuisstraat-Zutphenseweg

TANK HET BIJ

Toekomstig adres: Scholeksterstraat 29,
Vinkeveen.

m. slijpschijf; staalboorstel; komborstel; spiraalboren; opspanbak; rubberschijf; lamswollen vacht; schuurschijven; opnamedoorn enz. In stevige cadeauverpakking ƒ 99,—
Openingsprijs ƒ 79,—

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf

Lochem, Nijkampsweg l
Vorden, Almenseweg 41
december 1967

P/a Hengelo O., Prof. Einthovenstraat 83 l
vy Vorden, Insulindelaan 17
december 1967
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STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG
met een royale inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer
250 gram; nijptang 18 cm; combinatietang 7"; cetaflex Ujm;
fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr; potlood; duimstok;
zijsnijtang; buigtang; spijkers
Openingsprijs ƒ 29,75

Hobbysets

goedgekeurd bij besluit van B &
te Vorden no. 2913, zijn gevallen op
de volgende lotnummers:

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café „De
Exelse Molen" te Exel.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
XW

Set in metalen doos, inhoud elf boren van 1,0 - 6,0 mm met
0,5 mm oplopend
Openingsprijs ƒ 12,10

EEN PRACHTIGE COMPLETE ERRES HOBBYSET

i
X

Gereedschap

INLICHTINGEN:

winkelmeisje

Telefoon 5245 - 5246

Te koop: Enige tomen biggen w.o. gespeende en B.B.
biggen. G. J. Ruesink
Noordink E 54
tel. 05753-1547

TE KOOP:

Groente - Fruit - Bloemen - Zutphenseweg

Dagelijks geopend van 8.30
. 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur
• Gratis toegang
O 't scheelt u handen vol
geld én u kr\jgt reis- en
vrachtvergoeding

Na de pauze zal mevrouw Plas kleurendia's
vertonen.

Zo spoedig mogelijk een

Toekomstig adres: Voorsterallee 40, Zutphen.

Hieuw en abnormaal
is de.

_
fl
l
l

Op maandag 11 december n.s.
's avonds 7.30 uur in zaal Eskes.

n

Zutphen, Voorsterallee 27
Vorden, Linde E 35
december 1967

Harmsen „ Schoolstraat 6

I

AFDELING VORDEN - LINDE

•*

Te koop: Goed bruin kostuum, leeftijd plm. 16 jaar,
ƒ 25,—. Prins Bernhardweg
4, Vorden

RUIL

Volksonder wijs

Direkt te aanvaarden.

Biedt zich aan: Flinke hulp
per januari, 4 halve dagen.
P/a Boggelaar l

huishoud

n

Ledenvergadering

VORDEN

VOOR
UW OLIEH AARD

waar het snel
lekker warm
moet zijn...

Nleuwl
Stroombesparlng door
da aangebouwde
thermostaat en de
4 standen schakelaar.

deer zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming In voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om
brochure of het boekje
„Electrlsche Ruimte Verwarming."

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Met grote droefheid geven wij u kennis dat op
30 november jl. te Amersfoort onze lieve moeder
ERNA DE VREES
oud 44 jaar, plotseling is overleden.
De crematie heeft op 5 december jl. te Dieren
plaats gevondeni.
Amsterdam:
Vorden:

Meta van Arkel

Ruime keuze
DRAAGBARE RADIO'S
RADIOTOESTELLEN
teakhouten kast met F.M. v.a. ƒ 165,RADIO'S . TELEVISIES
BANDRECORDERS EN
PLATENSPELERS

Ewoud van Arkel

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar b(J:

Fa J, J* Slager
Telefoon 1365

Koopt bij onze adverteerders!

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

VORDEH G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546
G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

Onze openingsactie
met een keur van koopjes is 'n succes
en gaat door tot kerstmis!

VERDIEN EEN KLEURENTELEVISIE!
Hier staat wat u moet doen

[ruim 20 andere mooie prijzen]
Voor iedere gulden die u tijdens onze openingsaktie van maandag
20 november tot en met zaterdag 23 december in onze nieuwe winkel
besteedt en kontant voldoet ontvangt u EEN Gemszegel.
De Gemszegels dienen geplakt te worden op de zegelkaarten, welke
gratis aan de kassa verkrijgbaar z\jn. Een volgeplakte zegelkaart
A, AB, ABC of ABCD geeft u reoht deel te nemen aan een slagzinwedstrijd, waarvoor wij per rubriek onderstaande prijzen beschikbaar stellen.

De slagzinnen worden beoordeeld door een onpartijdige en deskundige
jury bestaande uit de navolgende leden: mr J. Rombach te Vorden;
mr H. Wijnschenk Dom te Zutphen; de heer R. C. de Wilde, reklameadviseur te Zelhem. Haar oordeel is bindend.
Bekroonde slagzinnen zijn ons eigendom.
De volgeplakte kaart A, AB, ABC of ABCD wordt door u in de verzegelde butagasbus in de winkel gedeponeerd, ZONDER de nummerstrook, die u zelf als bewijsstuk behoudt.

De inleveringstermijn sluit woensdag 27 december des namiddags
6 uur.
Bekendmaking van de nummers der bekroonde slagzinnen zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 29 december te 17.00 uur aan de etalageruiten van onze winkel en in de pers.

RUBRIEK A (25 zegels)

RUBRIEK ABCD (100 zegels)

RUBRIEK ABC (75 zegel»)

RUBRIEK AB (50 zegels)

1. KLEURENTELEVISIE ONTVANGER
„Philips". Geschikt voor de ontvangst van de
Nederlandse en Duitse kleuren- en zwart-wit
televisie-uitzendingen.
Ter waarde van
ƒ 2950,—

1. VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
„A.E.G." Lavamat Princess
ƒ 998,—

1. DRAAGBARE TELEVISD3 „Philips" met 28
cm beeldbuis geschikt voor de ontvangst van
alle Nederlandse en Duitse stations ƒ 649,—

2. KOELKAST „B.B.C." tafelmodel
inhoud 155 liter

ƒ 398,—

2. GRAMOFOON „Philips" voor net- en batterijvoeding. Zeer aparte vormgeving ƒ 179,—

3. GRAMOFOON „Philips" in notenhouten
koffer met grote luidspreker
ƒ 229,—
4. BAKOVEN elektrisch „Meyer" met
onder- en bovenwarmte

3. AARDAPPELSCHRAPMACHINE „Tornado"
voor 2 kg aardappelen of worteltjes ƒ 99,50

ƒ 69,50

4. BOORMACHINESET „Skil" met boormach.
8 mm inclusief poets-, schuur-, polijstonderdelen enz. in sterke koffer
ƒ 95,—

2. RADIO PORTABLE „Ph^È" met F.M. band,
lange-, midden- en kortegolf
ƒ 299,—

2. DIEPVRIESKIST „ESTA"
inhoud 420 liter met snelvriesschakelaar en
handige opbergmandjes
Ter waarde van
ƒ 988,—
3. VERWARMINGSDEKEN „ERRES"
Waarde
ƒ

5. DRAAGBARE RADIO „Philips" in kunstlederen tas met draagriem
ƒ 79,50
6. HANDMIXER „Inventum" 3 mix

ƒ 53,50

8. KOFFIEZETAPPARAAT „Daalderop" voor
automatisch koffiezetten
ƒ 74,50

7. STRIJKPLANK „Brabantia" op hoogte verstelbaar
ƒ 43,50

4. HANDHAARDROGER „HHlips"
met droog„Hüii
hoes en knikvrije slang
ƒ 39,95

8. GEREEDSCHAPKIST gevuld met handig
huishoudgereedschap
ƒ 40,—

5. PERSONENWEEGSCHAAL
„Tornado"

69,50

1. GASFORNUIS „Atag" met ruit, ovenverlichting, thermostaat, lade en centraal aansteekinrichting tevens voorzien van afdekplaat en
braadslede
ƒ 508,—

9. BROODROOSTER aut. „Esge" ...
ƒ 24,95

10. PEDAALEMMER roestvrij staal

ƒ 89,95
ƒ 26,75

Uit de overgebleven koopjes kunt u NU nog kiezen.
Alweer : zolang de sterk verminderde voorraad strekt!
STOFZUIGER
„Erres" Jumbo ƒ 182,—

Huishoudelijke artikelen
KOOKWEKKER
„Stella" ƒ 12,95

Openingsprijs ƒ

PERSONENWEEGSCHAAL
weegvermogen tot 125 kg ƒ 18,50

Openingsprijs ƒ 13,50

9,95

WASBOX
„Carmen" een royale wasbox voor de vuile was
Openingsprijs
PEDAALEMMER
„Gerda" plastic, royale inhoud ƒ 9,75 Openingsprijs

ƒ

FLUITKETEL
koper verchroomd, inhoud 2 liter

ƒ 11,95

Openingsprijs

ƒ 12,50

6,25

Elektrische apparaten
STRIJKIJZER
„Erres" van ƒ 32,50

Openingsprijs

ƒ

25,—

HAARDROGER
„Erres" „Rosetta" ƒ 69,50

Openingsprijs

ƒ

39,—

TAFELVENTILATOH
„Erres" ƒ 22,50

Openingsprijs

ƒ

18,—

SCHEERAPPARAAT
„Remington Selectric" van ƒ 98,50 met inruil
Openingsprijs ƒ
SCHEERAPPARAAT
„Philips" met verende scheerhoofden ƒ 59,95
min ƒ 10,— openingspremie.
Bovendien tondeuse gratis
Openingsprijs ƒ

Openingsprfls

ƒ 142,—

VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
„Marijnen" met centrifugegang, ruim 4 kg inhoud
en 8 tot 10 wasprogramma's ƒ 799,— Openingsprfls

ƒ 099,—

MARIJNEN
5 kg volautomaat ƒ 999,—

Openlngsprfls

ƒ 779,—

MARIJNEN
5 kg volautomaat luxe ƒ 1099,—

Openingsprijs

ƒ 879,—

Wasautomaten

AUTOMATISCHE WASMACHINE
„Zanussi" 4 kg inhoud met centrifugegang ƒ 849,—
Openingsprijs
WASAUTOMAAT
„Erres Ecomatic" acht wasprogramma's en
speciale 2 kg knop capaciteit 5 kg ƒ 740,—
Openingsprijs

ƒ 645,—

ƒ 680,-

Koelkasten-diepvries

73,50

KOELKAST
130 liter tafelmodel merk B.B.C, ƒ 298,—
Openingsprijs
KOELKAST
„Marijnen" 152 liter tafelmod. ƒ 379,— Openingsprijs

49,95

DIEPVRIESKIST
„Esta" met een inhoud van btfna 300 liter
Openingsprfls

ƒ 235,—
ƒ 275,—

ƒ 669,—

Radio en televisie
DRAAGBARE RADIO
„Philips" kompleet met batterijen ƒ 99,—
Openingsprijs ƒ 69,50
DRAAGBARE RADIO
„Philips" ƒ 109,—
Openingsprijs ƒ 79,—
DRAAGBARE RADIO
„Philips" tafeltoestel kompleet ƒ 99,—
Openingsprijs ƒ 79,—
RADIO
voor lichtnet „Telefunken" met F.M.
in houten kast ƒ 258,—
Openingsprijs ƒ 199,—
RADIO
„Telefunken" in piano-uitvoering,
moderne vorm ƒ 378,—
Openingsprijs ƒ 299,—
TELEVISIE
„Philips" en „Telefunken" met aantrekkelijke inruilmogelijkheid. Prijzen al vanaf
ƒ 629,—

Autobenodigdheden
BPECIAAL WINTERPAKKET VOOR AUTO-BEZITTERS
bestaande uit: Valma Ruitschoon Winter, spuitbus Valma Ice
Free, verstuifbus Tectyl glashelder en Ijskrabber van ƒ 14,20
Openingsprfls ƒ 11,25
PECHPAKKET INHOUDEND
sleepkabel voor personenwagens; gevarendriehoek en pechlamp met batterijen
Openingsprijs ƒ 14,75
VOOR DE AUTOWASBEURT
flacon Valma Wash and Shine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons
Openingsprijs ƒ 9,75

U behoeft voor de zegelactie uw keus niet te beperken tot bovenstaand koopjesoverzicht, maar u kunt kiezen uit het
hele assortiment artikelen:
GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP^VERLICHTINGJELEVISIE^ADIO.GEREEDSCHAP.IJZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.

7 december 1967

Tweede blad Contact

i SINT NICOLAASFEEST

WINTERINSPEKTIE NRS

De afgelopen dagen werd er overal Sint Nicolaasfeest
gevierd, zo ook op de openbare lagere school dorp, waar
de kinderen van de klassen l t/m 3 in het Nutsgebouw
bijeen kwamen. De leerling-en die het voilgend jaar de
school hopen te bezoeken waren evenes uitgenodigd,
terwijl ook vele ouders aanwezig waren.
Sint en Piet werden door de drie klassen verrast met
diverse liedjes en voordrachten, terwijl zij verschillende
mooie tekeningen in ontvangst mochten nemen.
De meesters moesten eveneens een liedje voor de Sint
zingen. De jongens en meisjes werden ruimschoots getrakteerd en kregen allen een cadeautje.
De kinderen van de hoogste klassen kregen 's middags
naast een traktatie een filmprogramma aangeboden.
Ook kwam de goedheiligman op de Nutskleuterschool
„De Kroezestullp" op bezoek. De school was keurig versierd. Getooid met feestmutsen zaten de kleintjes vol
verwachting op de Sint te wachten. Verschillende kinderen mochten een liedje voor hem zingen, terwijl de
grappen* makende Piet de kleuters opperbest vermaakte.
Sint gaf ieder persoonlijk een cadeautje, terwijl de juffrouwen evenmin werden vergeten. Voor de school had
de Sint een trekwagen meegebracht. Dat de jeugd zeer
voldaan en hoogst opgewonden naar huis gingen is
haast vanzelfsprekend.

Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de volgende eigenaren dieren in het NRS ingeschreven:
A. J. Vruggink, Bollie 2 b76 en Grietje b78; B. Voskamp, Annet b77, Debora b79 en Deci b—73; B. Toonk,
Janny b76 en Bertha b—73; J. F. A. Zents, Toosje b76;
L. Groot Bramel, Mina 32 b+ 80 en Mina 160 b76; M.
Ruesink, Thea 2 b77; Th. Duenk, Cato 6 b76 en Stella
3 b—74; G. H. Kets, Dina b—73; H. Rietman B 105,
Mientje b77, Martha b+ 81 en Boukje b—74; D. J.
Tjoonk EJz., Rebekka b78 en Regina b77; H. Rietman,
Sonja b78; H. Boenink, Bea b+ 80; D. Berenpas, Elsje
b76, Roza b77 en Janneke b77; A. Berenpas, Bertha b +
80.
Stieren: H. Klein Gotink, Gerard b voorl. en Grietjes
Carol b voorl.; G. H. Kets, Evert b—73 definitief; R. J.
Kornegoor, Doris b voorl. en Lodewijk b— voorl.

INWONER VAN RUURLO BIJ BOTSING GEDOOD

Een inwoner van Ruurlo, de 33-jarige scooterrijder P. J.
Torenbeek, is op de Kranenburg ter hoogte van het
pluimveebedrijf van de heer Bannink verongelukt, doordat hij met zijn scooter tegen een truck met oplegger
reed. Het ongeluk gebeurde doordat de truck met oplegger van een firma uit Woudenberg, die bij het bovengenoemde piluimveebedrijf stenen wilde lossen achterwaarts
de inrit indraaide. De wielen van de oplegger raakten
hierbij vast in de modder, waardoor de kombinatie gedeeltelijk dwars over de weg kwam te staan.
Door het mistige weer moet de scooterrijder deze maneuvre niet hebben gezien, mede doordat hij een scherm
voor had. Zonder te remmen botste hij tegen de truck
en werd met zware verwondingen, op advies van dokter
Lulofs, overgebracht naar de Verenigde Ziekenhuizen
Ie Zutphen, waar hij vrij spoedig na aankomst aan de
opgelopen verwondingen is overleden. De heer Torenbeek was gehuwd en vader van 2 kinderen.

OPBRENGST KOLLEKTE

De opbrengst van de in Vorden gehouden PIT-kollekte
bedroeg ƒ 1732,—. Allen hartelijk dank.
KRANENBURGSE KLEUTERS KREGEN BEZOEK
VAN SINT NICOLAAS

Het grote kinderfeest van het jaar, het bezoek van Sint
Nicolaas en zijn zwarte knecht, vormde dinsdagmiddag
weer een hoogtepunt in het schoolleven van de kleuters.
De jeugd zong volop toen de Sint, welkom geheten
door de hoofdleidster, mej. L. Wolbert, het overvolle en
feestelijk versierde klaslokaal betrad.
Na dit welkomstlied maakte pastoor Van Berkel ofm
zijn opwachting, hij begroette de Sint allerhartelijkst.
De Sint bleek blij verrast door het mooi geverfde interieur van de school. Hij dankte ook de juffrouw die zo
veel tijd had opgeofferd om dit feest tot een sukses te
maken. Ook de talrijke moeders die deze middag waren,
uitgenodigd zongen enkele liedjes terwijl de kinderen
mooie cadeaus kregen aangeboden.
Tegen drie uur vertrok het hoge gezelschap weer, blij
uitgewuifd door de verheugde kinderschare.

SINTERKLAASFEEST ST. ANTONIUSSCHOOL

De kinderen van de St. Antoniusschool op de Kranenburg kregen dinsdagmorgen bezoek van Sint Nicolaas en zijn knecht.
Om precies half tien ariveerde het hoge gezelschap per
auto uit de richting Ruurlo, via de schoolingang waar
de in spanning verkerende jeugd hem een welkomstlied
toezong. De Sint werd door het hoofd der school, de
heer Bekker, naar de ontvangstkamer gebracht. Na even
op adem te zijn gekomen, bracht de grijze bisschop allereerst een bezoek aan de kinderen van de eerste klas,
waar de juffrouw hem begroette. Ook in de andere klassen stelde de Sint zich op de hoogte van de vorderingen
de ijver en het gedrag der leerlingen. Er werd overal
gezongen, er was zelfs een trompetter en ook enkele
trommelaars gaven cachet aan dit feest.
Piet was zeer gul met het uitdelen van snoep en strooide
spontaan. Tegen twaalven vertrok de goedheiligman
weer.
PROGRAMMA JONG GELRE

Voor de leden van Jong Gelre staat er in de maand december weer heel wat op het programma.
Zo houden de heren donder d agaovnd 7 december in de
zaal van café-restaurant „'t Wapen van Vorden" een
ledenvergadering die om kwart voor acht begint. Na het
huishoudelijke gedeelte zal de heer G. J. Bannink een
inlleiding houden over het onderwerp „Boer worden,
Boer zijn Boer blijven".
Een dag later, vrijdag 8 december, houden de dames en
heren in café Bloemendaal een sport- en spelavond. Dit
is in feite een oefenavond want de tien beste dames en
heren zullen worden afgevaardigd naar de Ringsportavond die in Exel zal worden gehouden. Op het programma staat o.m. tafeltennissen, dammen, schieten en
speerwerpen.
Zaterdag 9 december wordt in hotel Meilink te Barchem
een Sint Nicolaasavond gehouden.
Dinsdag 19 december houdt Jong Gelre in de zaal van
café-restaurant „'t Wapen van Vorden" het jaarlijkse
Kerstfeest, waarbij echtgenoten ea verloofden worde mede verwacht.
Donderdag 25 januari is er, eveneens in de zaal van
café-restaurant „'t Wapen van Vorden" eea^kulturele
avond, waar de heer Henri van Leeuwen uit Amsterdam
een voordracht zal houden over „Zwerver in de onderwereld van Parijs". Daar de heer Van Leeuwen zelf
zwerver is geweest om met deze mensen in kontakt te
komen, belooft het een interessante lezing te worden.

ZATERDAGVOETBAL
SSS-E IV — RATTI I 5—1

In een enigszins teleurstellende wedstrijd heeft het Rattiteam de puntjes in Eibergen moeten laten.
Bij de groenwitten ontbraken J. Sessink en H. Hartman
wat wel van invloed is geweest op het spel want de anders solide verdediging liet nu keer op keer een steekje
vallen.
De wedstrijd begon met^B verkennen voor beide doelen
waarbij de Ratti-voorhoroe toch nog enkele keren gevaarlijk werd, maar het gebrek aan een afronder liet
zich in die periode reeds voelen. De Eibergenaren namen
geleidelijk aan bezit van het middenveld zodat de druk
op de Ratti-achterhoede te groot werd. Dit resulteerde
na plm. 20 minuten spelen in een doelpunt l—0. Ratti
gaf zich nog niet gewoaaen en tot aan de rust wisten
zij zich diverse kansen/^Bscheppen doch telkens weer
wisten de gastheren de snuatie te klaren.
Toch zou Ratti nog voor de rust op gelijke voet komen.
Dit gebeurde bij een hoekschop over links waarbij een
der Eibergse verdedigers de bal niet onder kontole kon
krijgen zodat Van der Linden een niet te missen kans
kreeg welke hij prompt benutte l—1.
In de tweede helft ging Ratti eerst nog goed mee met
het snellere spel van de Eibergenaren maar toen er
enkele doelpunten waren gevallen verdween de hoop in
een overwinning bij de Rattianen(. Een omwisseling in
de opstelling bracht nog wel enkele gevaarlijke aanvallen met zich mee maar de voorhoede kon zich deze middag niet laten gelden.
Eibergen maakte de vijf doelpunten vol en daarmee
kwam een einde aan deze door Ratti slecht gespeelde
wedstrijd.

er nl. in op koploper Voorst I in eigen huis een verrassende 5—2 nederlaag toe te brengen. Door dit resultaat
is KOT drie plaatsen op de ranglijst gestegen. Voorst
blijft ondanks deze nederlaag aan de kop van de ranglijst.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen Voorst
waren:
H. Teunissen 275 cadre (160)—J. Klein Hekkelder 279
libre (279); A. Kerkmeyer 134 (134)—W. Pardijs 253
(148); G. W. Beumer 88 (78)—J. Wijnbergen 121 (121).
De overige uitslagen in de eerste klasse Cl waren:
Poorte I—Pauw I 7—0; DLS II—Pelikaan I 7—0; Kroon
I—DLS I —7.
W. Wiggers van DLS I scoorde de hoogste serie nl. 182
caramboles. Nagekomen uitslag DLS I—Voorst I 2—5.
In klasse C2 kwam KOT II eveneens uitstekend voor de
dag door DLS III met 7—2 te kloppen. Hierdoor kon ook
KOT II de onderste plaats verlaten zij het dan dat de
voorsprong op resp. DLS III en Kroon II l en 2 punten
bedraagt. In ieder geval lijkt de weg tot herstel gevonden te zijn.
De verdere uitslagen in klasse C 2 waren:
Poorte II—Kroon II 5—4; Voorst II—Pauw II 9—0.
H. Hendriksen van Voorst II scoorde de hoogste serie
nl. 20 caramboles.
De stand in C 2 luidt:
Poorte II 6—41; Voorst II 6—34; Pauw II 6—27; KOT
II 6—21; DLS III 6—20; Kroon II 6—19.
In klasse C 3 waren de uitslagen:
Poorte III—Pauw III 5—4; Hoven I—Carambole I 9—O;
Pelikaan II—Pelikaan III 5—4.
Hoogste serie 31 caramboles van J. Bentum van Carambole I.
De stand in deze afdeling luidt:
Pauw III 6—34; Poorte III 6—31; Hoven I 6—27; Pelikaan III 6—26; Pelikaan II 6—24; Carambole I 6—20.
In klasse C 4 is het KOT III niet gelukt om zich van de
onderste plaats te ontdoen. De uitwedstrijd tegen de Hoven II werd nl. met 7—2 verloren.
De individuele uitslagen waren:
P. Hendriks 52 (52)—A. J. Boers 61 (40); R. Arbeek
52 (52)—J. Stapper 52 (27); E. Ronk 44 (41)—G. Sleurink 44 (44); G. Eimers 44 (44)—Joh. Vriezekolk 44
(40).
Hoogste serie 15 caramboles A. Smeerdijk van Pauw IV.
De stand luidt:
Pauw IV 6—37; Hoven II 5—32; Poorte IV 5—28; DLS
IV 5—26; Voorst UI 5—17; Carambole II 5—17; KOT
Hl 5h—10.
De stand in klasse C l luidt:
Voorst I 6—32; DLS I 6—23; DLS II 6—23; Pauw I
6—23; Poorte I 6—27; KOT I 6—15; Kroon I 6—12;
Pelikaan I 6—10.

29e jaargang no. 37

Waterschap
van de Baakse Beek
Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse Beek brengt ter algemene kennis, dat de
uitslag van de schattingen van de huurwaarde
van gebouwen, welke zijn vrijgesteld van grondbelasting, alsmede de indeling van de gronden
overeenkomstig de maatstaven van artikel 102
van het Gelders waterschapsreglement vanaf 11
december 1967 gedurende 30 dagen ter secretarie
van het waterschap te Ruurlo ter inzage zijn gelegd en wel van maandag tot en met vrijdag in
de voormiddag van 9-12 uur en in de namiddag
van 2-5 uur.
Bezwaren tegen de uitslag van de schattingen en
de indeling der gronden kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij het gecombineerd college van het waterschap worden ingebracht.
Toelichting: De indeling der gronden betreft een
herindeling van die gronden welke bij de klassificatie 1954/'55 zijn ingedeeld in de 5e klasse. De
indeling der gronden in de Ie t/m de 4e klasse
blijft ongewijzigd.
Ruurlo, 6 december 1697.
Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse Beek,
de watergraaf,
Mr R. A. van den Wall Bake
de secretaris,
A. D. Pardijs

Sir Edwin - mannen mode
SWEATERS
TRUIEN
PULLOVERS
VESTEN
PULLI'S

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Bijverdienste
De N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek, bureau voor markt- en opinie-onderzoek te
's-Gravenhage heeft plaats voor

enquêtrices/enquêteurs
Speciale aanbieding!

VOETBALPROGRAMMA

Mirlana sokken

Het voetbalprogramma voor het laatste voetbalweekend in 1967 luidt als volgt:
Vios I—Vorden I; Sp. Lochem III—Vorden II; Vorden
in—AZC V; Vorden V—Ratti II; Vorden Al—Zutphania Al; Hercules BI—Vorden BI; Almen BI—Vorden
B2; Zutphania Cl—Vorden Cl; Be Quick C2—Vorden
C2.

2e paar voor

halve prijs!

voor het voeren van vraaggesprekken over uiteenlopende onderwerpen.
Verlangd wordt:
minstens enkele jaren middelbare schoolopleiding,
belangstelling hebben voor het kontakt met mensen, representatief voorkomen.
Minimaal 8 uur per week ter beschikking.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij de
N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek
Postbus 529, 's-Gravenhage

VOOR AL UW

hout, board, verf en
gereedschappen

in wol en crepe

OPENBARE LAGERE SCHOOL LINDE
VIERDE SINT NICOLAASFEEST

Dinsdagmiddag arriveerden Sint en zijn trouwe Piet tegen 2 uur op het Medler voor hum jaarlijkse bezoek
aan d leerlingen der O.L. school Linde.
De heer Hazekamp, het hoofd der school, en mej. v. d.
Mei verwelkomden met de samengestroomde schooljeugd
de Sint.
Sint Nicolaas was dankbaar voor de hartelijke ontvangst
hoewel zijn schimmel door het lawaai van de straaljagers op hol was geslagen, had hij het er gelukkig nog
zonder kleerscheuren afgebracht. Verschillende kinderen
brachten hierna leuke deklamaties, schetsjes en zangnummers ten gehore. De kinderen van Ie t.m. de 3e klas
en de toekomstige leerlingen kregen hierna een leuk cadeau, wat ze zelf hadden mogen kiezen.
De vele ouders die dit feest meemaakten, werden getrakteerd op koffie met speculaas.
Bij de uitgang van de school werd het hoge gezelschap
een afscheidslied toegezongen, waarna allen nog een
traktatie kregen aangeboden.

DAMMEN
DAMCLUB DCV VERSLOEG RUURLO

Het eerste tiental van DCV blijft op het pad der overwinningen. Ditmaal werd een duidelijke 14—6 zege behaald op het niet sterke DCR I uit Ruurlo.
De individuele uitslagen van deze ontmoeting waren:
B. Nijenhuis—D. J. Stronks l—1; A. D. Smeenk—T.
Westendorp 2—0; J. F. Geerken—H. Walgemoed l—1;
B. H. Breuker—G. Norde O—2; H. Klein Kranenbarg—
A. van Oorspronk 2—0; J. J. van Dijk—B. J. Brekveld
2—0; S. Wiersma—M. Derksen 2—0; J. Oukes—Ankersmit 2—0; A. Wassink—Schepers 2—0; B. Wentink—
Van Breemen O—2.

H.LUTH
NIEUWSTAD

—

VORDEN

NAAR HET

Doe-het-zelf centrum

(Harmsen)
LEDEN VAN DE WINKELIERSVERENIGING DENK AAN ONZE

contactavond
OP DINSDAG 12 DECEMBER IN
HOTEL „DE KONIJNENBULT".

ONTSPARING

BILJARTEN
VORDENSE BILJARTERS ZORGDEN VOOR
SINTERKLAASSURPRISE

Aan het postkantoor alhier en het daaronder behorend
ressort werd ten dienste van de Rijkspostspaarbank over
de maand november ingelegd een bedrag van ƒ 70425,42
en terugbetaald ƒ 86131,16.

Dat wij omstreeks 5 december in een tijd vol verwachtingen en verrassingen leven hebben de Vordense biljarters bewezen.
Het onder aan de ranglijst bungelende KOT I slaagde

MAAK DEZE AVOND VRIJ EN
TOON UW BELANGSTELLING

Schoolstraat 6 - Vorden

Attentie!
KERSTZANGAVOND EXCELSIOR
NIET 21 DECEMBER MAAR OP

kerstavond zondag 24 december

Familiedrukwerk in grote verscheidenheid!
Drukkerij Weevers toont u vrijblijvend zijn uitgebreide kollektie!

VOLLEYBAL
DASH I — HERCULES UI 0—2

ZONDAGVOETBAL
EIBERGSE BOYS V — RATTI I l—4

Ratti's eerste bleef in de running door een mooie l—4
overwinning te behalen op Bibergse Boys V.
Na enkele wisselende aanvallen, waarbij de Rattidefensie
enige malen op de proef werd gesteld, kon J. Vreman
een zuivere voorziet voor de voeten van linksbuiten B.
Overbeek plaatsen, die van 15 nieter afstand een onhoudbaar schot loste, dat laag in de touwen verdween
O i. De groenwitten konden hierna een veldoverwicht
krijgen, maar het ver opdringen van de verdedigingslinie werd Ratti noodlottig. Op een, gegeven moment kon
een der Eibergse spelers een doorbraak forceren, waarbij hij alleen voor doelman Huitink geen fout maakte
l—i. Ratti bleek niet ontmoedigd en trok opnieuw ten
aanval. Vijf minuten voor het rustsignaal was het de
ver opgedrongen rechtsback H. Haverkamp die met een
formidabel schot vlakbij de middenlijn, de Eibergse doelman voor de tweede maal passeerde l—2. Na een vruch.
teloze poging van J. Vreman, die uit een aanval over
links tegen de lat knalde, kwam de rust met een 1—2
voorsprong voor de Rattianen.
Aanvankelijk ging de strijd na de rust gelijk op. Er
werd tamelijk hard, maar sportief «gespeeld. Uit een 1-2
kombinatie tussen J. Schoenaker en B. Wentink wist
Schoenaker de stand op l—3 te brengen. Ratti bleek
haar kruit nog niet verschoten! te hebben en kon de als
rechtsbuiten opererende T. Lichtenberg uit een corner
vanaf de linkervleugel de eindstand op l—4 brengen.

Na een rustperiode van enkele weken trok het herenteam van Dash weer ten aanval in de Nevobo-kompetitie afdeling Zutphen. In de Dethmerskazerne te Eefde
verloor men op het nippertje van Hercules III uit Zutphen. Het lag bepaald niet aan de zdialakkomodatie dat
het Dashteam deze ontmoeting verloor, veeleer was het
feit dat men met drie invallers speelde hier debet aan.
In de eerste set werd er zeer goed igespeeld en enige malen had Dash zelfs de leiding. Met nog slechts 2 punten
te scoren stond men op een gegeven moment op de stand
13—11 in het voordeel der Vordenareni, de gasten herstelden zich echter en grepen met 15—13 de eerste winst.
De tweede set leverde hetzelfde spelbeeld op. Dash had
een, hoewel geringe, voorsprong maar moest in laatste
instantie opnieuw de zege aan Hercules laten 15—11,
waarmee de eindstand O—2 in het voordeel van de Zutphenaren werd.

keer comfort met
SHELL-BUTAGAS

WIK H — DASH I 2—0

In deze ontmoeting, eveneens in de Dethmerskazerne,
kon het Vordense zestal al direkt een ruime voorsprong
krijgen 4—O. WIK vroeg time-out aan en hierna konden
de Steenderense reserves hun achterstand geleidelijk aan
reduceren. Ook nu verloor Dash weer met uiterst gering
verschil 15—13.
In de tweede set kreeg Dash een hevige inzinking het
homogeen spelende WIK-zestal had nu een groot overwicht en scoorde punt na punt. Toen men de 15 vol had,
stond Dash nog op drie. Eindstand 2—O in het voordeel
van WIK II.
De eerstvolgende wedstrijd die Dash (heren) nu speelt
is op vrijdag 8 december a.s. in de zaal van het Stedelijk
Lyceum te Zutphen. Men speelt tegen Wilhelmina IV.

RATTI II — HERCULES U 2—1

In de strijd om de bovenste plaats kreeg Ratti II het
niet gemakkelijk tegen de bezoekers uit Zutphen op het
nippertje won men met 2—1.
In het eerste kwartier kreeg de Ratti-verdediging de
handen vol aan de snel aanvallende Zutphense voorhoede, vooral de rechtervleugelman F. Morsink wist door
zijn snelle uitlooppogingen nogal verwarring in de Rattidefensie te brengen. Keeper Roelvink, op wie de bal
vaak werd teruggespeeld, moest dan ook herhaaldelijk
zijn kunnen tonen. Na een half uur kon de Ratti-doelman
bij een kritieke situatie voor zijn doel prachtig redding
brengen door een hoge bal nog net over de lat te stompen. Even later was het bijna raak, toen een door de
Herculesmiddenvoor ingeschoten bal via de lat net voor
de voeten van de linksbuiten belandde, die vlak voor
de paal langs schoot. Ratti nam het initiatief na verloop
van tijd over. Linksbuiten H. Baakman plaatste nu een
hoge voorzet voor doel, waar de rappe Th. Heuvelintk
met een mooie kopbal doelman Leisink het nakijken gaf
l—0. Ratti had even later weer sukses bij een scrimmage
voor het Herculesdoel, waar Jos Engels de stand op
2—O bracht. De gasten gaven het niet op en enkele minuten voor rust wist linksbuiten G. Schenderling uit een
hoekschop met een kopbal de niet goed opgestelde Rattidoelman te slaan 2—1.
Na de hervatting bleef het volop spannend, er werd in
hoog tempo gespeeld. Geen van beide ploegen kon de
score veranderen. Bij Ratti wist doelman Roelvink door
zijn kordate ingrijpen enkele zeker schijnende doelpunten te voorkomen.

1

VORDEN II — RIETMOLEN II 1—1

In een slecht doch zeer sportief (gespeelde wedstrijd
hebben Vorden en Rietmolen de punten broederlijk gedeeld. Gedurende het grootste gedeelte van de eerste
helft werd er zeer behoorlijk gespeeld, doch daarna zakte het tempo en hadden de ploegen veel moeite op het
gladde veld uit de voeten te komen.
Na ca tien minuten, viel het eerste doelpunt toen de bal
na een kombinatie tussen Hengeveld en Bielanski bij de
snelle rechtsbuiten Dostal terecht kwam die van dichtbij
scoorde. Enkele ogenblikken later werd de stand in evenwicht gebracht toen een foutje van de overigens voortreffelijk spelende Stegeman resoluut door de linksbuiten van Rietmolen werd afgestraft. De thuisclub had
hierna pech toen een boogballetje van Buunk tegen de
lat belandde. Aan de andere kant kropen de geelzwarten
door het oog van de naald toen de bal over de doellijn
precies in handen van doelman Meyer caramboleerde.
In de tweede helft was de thuisclub overwegend sterker, doch de voorhoede van Rietmolen was gevaarlijker.
Zo moest doelman Meyer een paar maal ver uit zijn
doel kom'en om een doelpunt te verhinderen. Rietmolen
kwam ook een keer goed weg toen Hengeveld de bal
uit een vrije schop tegen de lat tikte. Het gelijke spel
gaf de verhouding goed weer.
PACELLI U — VORDEN III 1—2

Vorden III is er in geslaagd haar ongeslagen record te
handhaven door de lastige uitwedstrijd tegen Pacelli II
met l—2 te winnen. De thuisclub zat deze wedstrijd fel
op de bal en maakte het de geelzwarten danig lastig.
Golstein kreeg na tieni minuten een goede kans doch hij
schoot rakelings naast, terwijl dezelfde speler even later een fraai schot prachtig door de Pacelli-doelman
gestopt zag. Na 25 min. nam de thuisclub onverwacht
de leiding toen doelman Golstein de bal uit een corner
precies voor de voeten van een tegenstander stompte
l—0. Tien minuten later werd het l—l toen Eef Eggink
de bal uit een door Golstein genomen hoekschop fraai
inkopte.
In de tweede helft ging de strijd gelijk op. Moeilijk werk
kreeg de Vordense doelman Golstein echter niet meer te
verwerken. Na een kwartier brak Wim Golstein door
om vervolgens raak te schieten l—2. Het gelukte de
geelzwarten hierna deze kostbare voorsprong te handhaven.
VORDEN VI — RATTI W 6—1

De plaatselijke strijd is op duidelijke wijze door Vorden
gewonnen. Reeds na vijf minuten werd het l—O toen
rechtsbininen Buunk een voorzet van Pardijs benutte.
Even later werd het 2—O toen een schot van Rothman
door Pardijs in het doel werd getikt. Een solo van Buunk
leidde na een half uur tot de derde treffer. De thuisclub
kreeg hierna een strafschop wegens hands toegewezen.
Doelman Hilverink bracht hieruit de stand op 4—0.
In de tweede helft verkleinde linksbuiten Rutgers de
stand tot 4—1. Nadat doelman Hilverink een penalty
had gemist bracht Rothman de eindstand met twee doelpunten op 6—1.
HERCULES Hl — VORDEN IV 1—1

Gedurende de gehele wedstrijd hadden de bezoekers een
groot veldoverwicht doch de afwerking liet te wensen
over. Bij de rust was de stand nog dubbelklank hoewel
Vorden qua kansen zeker een grote voorsprong had
moeten hebben.
Na een kwartier spelen in de tweede helft speelde Winkel zich goed vrij ona vervolgens te scoren O—1. Vorden
liet hierna nog vele kansen liggen en tot overmate van
ramp kreeg de Vordense achterspeler Bargeman de bal
verkeerd op de schoen zodat Hercules een kwartier voor
tijd nog tot een punteniverdeling kwam.

DAMMEN
J. OUKES WON DE ,PIET DEKKER WISSELBEKER'

Vrijdagavond organiseerde de damclub DCV in zaal Eskes voor haar leden gongwedstrijden, waarvoor een goede belangstelling bestond. Ieder lid had een prijsje meegebracht, zodat niemand met lege handen naar huis
ging.
De inzet van deze gongwedstrijden is altijd de ,Piet Dek.
kcr wisselbeker'. Tot ieders verrassing was het ditmaal
niet Bertus Nijenhuis (die de beker al twee jaar achtereen in zijn bezit had) maar Jan Oukes bleek de sterkste.
De spelers waren in zes groepen ondergebracht.

De eindstand in groep I was: Geerken 4 pnt.; Klein Kranenbarg en Leunk 3 pnt.; Hulstijn 2 pnt.
Groep II: Nijenhuis 6 pnt.; Esselink 4 pnt.; Roozendaal
2 pnt.; Klein Brinke O pnt.
Groep III: Hulshof 5 pnt.; A. Wassink 4 pnt.; Wansink
2 pnt.; Hesselink l pnt.
Groep IV: Wiersma 5\ pnt. (na loting); W. Wassink 5
pnt.; Hoenink 2 pnt.; Rietman 2 pnt.
Groep V: Oukes 6 pnt.; Jansen e^fchneenlc 3 pnt.; Wesselink O pnt.
Groep VI: Breuker 6 pnt.; Ter Beest en Wentink 5 pnt.;
Sloetjes 2 pnt.
De finalepoule werd gevormd door Oukes, Nijenhuis,
Geerken, Breuker, Hulshof en S. Wiersma. De verschillende uitslagen waren:
^^
Geerken—Nijenhuis l—1; Hulsh^Boukes O—2; Breuker—Wiersma 2—0; Geerken—Hulshof l—1; Nijenhuis
—Breuker 2—0; Oukes—Wiersma 2—0; Geerken—Oukes O—2; Nijenhuis—Wiersma 2—0; Hulshof—Breuker
l—1; Geerken—Breuker 2—-0; Nijenhuis—Oukes O—2;
Hulshof—Wiersma l—1; Geerken—Wiersma l—1; Nijenjiuis—Hulshof 2—0; Oukes—Breuker l—1.
De eindstand werd:
1. Oukes 9 pnt.; 2. Nijenhuis 7 pnt.; 3. Geerken 5 pnt.;
4. Breuker 4 pnt.; 5. Hulshof 2 pnt.; 6. Wiersma l pnt.
Voorzitter Hesselink reikte na afloop met een toepasselijk woord de wisselbeker uit aan de heer Oukes.
Vrijdagavond speelt DCV II thuis tegen Ons Genoegen I
uit Almen.
BILJARTEN
VERLIES EN WINST VOOR VORDENSE
BILJARTERS

De Vordense biljartteams die uitkomen in „De IJsselkring" speelden met wisselend sukses.
Kranenburg I, dat onlangs nog zo'n fraaie 7—2 overwinning behaald op Olburgen I, verloor nu met dezelfde
cijfers van Den Elter I uit Bronsbergen. J. Schoenaker
kon dankzij een prima partij tegen L. Seuters de Kranenburgse nederlaag verkleinen. Hij had de 138 caramboles vol toen. zijn partner nog op 66 stond.
De uitslagen waren: Kranenburg I—Den Elter I 2—7
J. Schoenaker 138 '(138)—L. Seuters 66 (112); H. Rutgers 45 (74)—H. Haggeman 97 (97); Th. Schoenaker
53 (71)—B. Wiegerink 64 (64); H. Seuters 50 (60)—G.
Pelgrom 60 (60).
Verdere uitslagen im de A-klasse: Ons Genoegen I—
Wolbrink I 7—2; Drempt I—KOT I Wichmond 5—4.
In de B-klasse behaalde De Zon II een verdiende 5—4
overwinning in de thuiswedstrijd tegen Den Engel u.
Het waren Oosterink en Bruggink die voor Vorden de
winst binnen haalden terwijl het hoogste gemiddelde tensilotte de balans in het voordeel van Hartman c.s. deed
doorslaan. Persoonlijke uitslagen, waren: De Zon II—
Den Engel II 5—4 H. Takkenkamp 44 (59)—H. Rutten
68 (68); B. Schoenaker 47 (56)—R. Hoogkamp 44 (44);
G. Bruggink 47 (47)—J. Sterkeboer 24 (41); J. Oosterink 58 (58)—J. Sesink 54 (65).
Verdere uitslagen Wolbrink II—Ons Genoegen II 9—0;
Beuseker I—Excelsior II 5—4; Java I—Den Elter II 8
—1; KOT II—Drempt H 4-^5.
De plaatselijke ontmoeting tussen De Zon III en Kranenburg II in de C-klasse eindigde met groot verschil
2—7 in het voordeel van de Kranenburgers. Takkenkamp, Boerkamp en Voskamp waren uitstekend op dreef
en wonnen hun partijen. Gedetailleerde uitslagen) waren
hier: De Zon III—Kranenburg II 2—7 G. ter Bogt 47
(48)—B. Takkenkamp 48 (48); W. Wonnink 34 (48)—
J. Voskamp 45 (45); W. Bijenhof 40 (40)—T. Roelvink
36 (41); C. Wissels 26 (40)—A. Boerkamp 44 (44).
Kranenburg III kreeg met een lastige tegenstander te
maken in de uitwedstrijd in Steenderen tegen Beuseker
III. Men verloor hier met 7—2. Uitslagen: Beuseker III
—-Kranenburg III 7—2 M. Beuseker 44 (44)—M. Visser
24 (40); H. Steentjes 40 (40)—H. Baakman 24 (40); H.
Tiemes 40 (40)—J. Besselink 32 (40); E. Beuseker 11
(40)—H. Besselink 40 (40).
Uitslag Excelsior III—Beuseker II 9—0.

Blijf, ook onder de grootste spanning, sportief uw sport beoefenen!

Een pernranente tentoonstelling van comfort
in de nieuwe winkel van GEMS - VORDEN
J Comfort lAie veranderde SHELL-butagasfles, waarbij SLEUTELS
OVERBODIG zijn, dankzij de nieuwe super handige aansluiting.
Dit is van deze tijd, gemak dient de mens!
2 SHELL-BUTAGAS in de grote blauwe fles met 13 kg inhoud.
Gaat langer mee: dat is UW voordeel en UW gemak.
3 Comfort: alle typen bijpassende kooktoestellen voor SHELLBUTAGAS vindt u op onze permanente tentoonstelling in de nieuwe
winkel.

Alle guldens, besteed voor aankoop van kooktoestellen, tellen mee bij de GEM S-zegelaktie waarby
u een

kleurentelevisie
en vele andere praktische prijzen kunt verdienen

De volgeplakte zegelkaarten kunt u deponeren in
de ca 1,50 m hoge blauwe

shell-butagasfles
die op bijgaand plaatje vóór de nieuwe winkel
staat.

Gems voor:
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN, ELEKTRISCHE APPARATEN, VERLICHTING, TELEVISIE, RADIO, GEREEDSCHAP, IJZERWAREN, LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, KEUKENS EN SHELL BUTAGAS

GEMS VORDEN

Reklamedagen!
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

500 GRAM
500 GRAM

500 GRAM

Donderdag 14 december om 8 uur hopen wij
onze geheel verbouwde en gemoderniseerde
winkel te openen

VRIJDAG

Zie openingsadu. volgende iveek in Contact/

Ribkarbonade
Haaskarhonade
Schouderkarbonade

DERKSEN

17O
198
150
198

500 GRAM

500 GRAM

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Groente - Fruit - Bloemen

Zutphenseweg - Vorden

In verband met de verbouwing zijn wij maandag 11, dinsdag 12 en
woensdag 13 december gesloten

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

Zuurkool
Fijne rookworst
Heerlijke koffie
Hamkaas
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees
vanaf
500 GRAM

75
125
50
3O
84

250 GRAM

250 GRAM

VUURVASTE

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

.

100 GRAM

arcopal schalen

100 GRAM

l LITER

3 PAK

13,95

500 GRAM

Koorsolman

M. Krijt

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470
SUBSIDIE
binnenschilderwerk vanaf 8 januari
8 maart 1968

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

SOORT WERK
onderhoudswerken

gÊ

Vordense Winkeliersvereniging
In tegenstelling tot voorgaande mededelingen in de Sint
Nicolaaskrant delen wfl u mede dat

OMVANG
per objekt 5 dagen

Het is nu tijd om visitekaartjes te bestellen!
Drukkerij Weevers heeft een mooie sortering

de verzilvering
van waardebonnen

SUBSIDIEBEDRAG
per objekt 5 dagen

150,-

Grote verkoop

aan
het publiek op de laatste avond kan plaats vinden en
niet door de winkeliers:

INLICHTINGEN

Wy komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 11 dec. 1967
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

OP VRIJDAGAVOND 8 DECEMBER VAN 7-9 UUR

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uilerweerd

Op deze avond zal het bestuur zitting houden in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Gedipl. Mr. schilder N.S.S.
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Alle soorten legerkleding o.a.:

WEER VOORRADIG

Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoenen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

haas, konijn,
fazant en haantjes

HET BESTUUR

aan de markt of aan
huis verkrijgbaar
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Fok met de ECHTE

...enKalverblok
verkr/fetosar bij

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.
Regenikleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!
Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, maten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.
Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.
4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn Telefoon 1451

ENORME

KEUZE

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6>/2% RENTE
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

WESSANEN O WORMERVEER

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

In herhaling schuilt nog altijd de grote kracht van reklame!

i

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

St Nicolaasaktie 1967
Laatste inlevering van waardebonnen
OP VRIJDAGAVOND 8 DECEMBER A.S. VAN 7-9
UUR IN CAFÉ-RESTAURANT „'T WAPEN VAN
VORDEN" (F. P. SMIT)

Het gas voor iedereen
^ zonder statiegeld

Ook kunnen de winnaars van de kinderpuzzle uit de
Sint Nicolaaskrant op deze avond hun gewonnen prijs
in ontvangst nemen. Overdag kan het ook bij de sekretaris, de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6.

Weulen
Kranenbart
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Ltfftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed.
Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Gezien het grote aantal goede oplossingen heeft Sint
Nicolaas gemeend dat elke winnaar met dezelfde prijs
ƒ 7,50 wordt beloond. Uit de goede oplossingen heeft
Sint Nicolaas de volgende prijswinnaars geloot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

D. KORENBLIK, D 45, WILDENBORCH VORDEN
RITA PIERIK, LANKHORSTERSTRAAT 13, WICHMOND
INEKE BECK, SMIDSSTRAAT 16, VORDEN
KEES SCHOTSMAN, ALMENSEWEG 16, VORDEN
WILMA HUURNEMAN, E 73, HENGELO GLD.
RIA KUENEN, C 114, VORDEN
WIM SCHEFFERS, ZELLEDIJK 12, VARSSEL HENGELO GLD.
WIM BARGEMAN, DE BOONK 27, VORDEN
WILLEMIEN KNOL, LANKHORSTERSTRAAT 24, WICHMOND
ELLIE TIESSINK, B 53, VORDEN
ANNIE FIRING, ZELLEDIJK 10, HENGELO GLD.
ERNA KLEIN NENGERMAN, DE BRAMEL 49, VORDEN
GERDIE ZWEVERINK, ZUTPHENSEWEG 57, VORDEN
JOKE WIGGERS, D 138, KRANENBURG VORDEN

l blik met 10 knakworsten Anton Hunink voor

l pot Spar pindakaas van 127 cent voor
Bij twee pakjes Spar margarine l tafelmes voor
l zak aardappelen 2>/2 kg
200 gram fondantkransjes
150 gram boterhamworst nu

VERF EN BEHANG
VAN

98
49
49
75
39

CENT
CENT
CENT
CENT
CENT

Rode kool per kilo 25 et
l pot a 50 gram Spar poederkof f ie nu

149 CENT

REMMERS

Voor elk doel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel.

98 CENT

250 gram kinnebakham nu 69 et

Bupro-gas

Denkt u er aan dat b« elke gewonnen prijs een puzzleoplossing bijgevoegd wordt.

Deze week in de supermarkt
1 vacuüm rookworst slechts 89 et

Zutphenseweg 41

Telefoon 1281

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop: Roggestro en gerstestro. A. Wesselink „Vogelenzang"

Bent U
van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

„Janus" de echte noorse sokken en kousen.

Henri van Dorsten
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WAPEN- EN SPORTHANDEL — ZUTPHENSEWEG

Feuilleton - No. 6

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE
Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionage, „Abwehr" genaamd,
is met z'n chauffeur, Sigi, op jacht naar een joods kind: 't dochtertje van een
chemicus, die de duitsers willen dwingen tot medewerking ten behoeve van de
duitse oorlogsvoering en wel door zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken.
Tijdens een autorit overdenkt Martin z'n ervaringen bij het huis van de journalist,
Adri van Ulzen, waar Martin heimelijk foto's heeft genomen van een blonde
vrouw-met-het kind. Martin en deze vrouw, Lia van Beinum genaamd, worden op
't eerste gezicht verliefd op elkaar. Als Adri van Ulzen echter merkt dat Martin
aan duitse zijde staat, terwijl hijzelf, evenals Lia, deelneemt aan 't verzet, is het
conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin, in opdracht van zijn chef,
Dr Gloede, er achterkomen waar zich het joods© meisje bevindt. Bij Van Ulzen
is Martin, als gevolg van de ontmoeting met Lia, het spoor van 't kind bijster
geworden.

We reden nadien door het Scheveningse bos. Het was koud, vriezend weer. Maar niet alleen om die reden kroop ik dicht tegen hem
aan. Ik vroeg: „Martir, zeg 't me nu, waarom jij die eerste avond
bij Van Ulzen kwam Ik heb er recht op dit te weten. Erken dat
Martin!"
Hij keek recht vóór zich uit, op de weg, schijnbaar onbewogen,
maar hij antwoordde onmiddellijk: „Bemoei je daar niet mee! Twee
giganten worstelen om deze zaak. Om een kind! De Gestapo en de
Abwehr". En terwijl hij me ineens recht in de ogen keek: „Ik zie jou
al in de Gestapo-jungle. In de handen van zo'n gorilla als Kubizek:
de verpersoonlijking van het kwaad!" Ineens werden z'n ogen groot
en z'n blik doordringend: „Wel alle donders! Kubizek zelf kon vanmorgen wel uit die bar zijn gekomen, als tenminste iemand uit de
doden kan opstaan, in 1944! Jij vroeg me vanmorgen wie ik zag: jij
kent hem toch zeker niet??"
Ik schudde m'n hoofd. Maar hoewel ik me van tevoren gepantserd
had, trof z'n vraag me desondanks als een direkte stoot. Met inspanning van al m'n wilskracht, slaagde ik erin op neutrale toon te zeggen: „Dan moet hij er geweest zijn toen ik naar het toilet was. Ik
zag wel, dat jij iemand nakeek. Was hij dat?"
Hij zweeg. Volkomen onverwachts vroeg hij: „Lia, jij had die avond
een kind op je arm, wie was dat?"
Ik hoorde mezelf met zachte stem zeggen: „Dat was Patricia van
Ulzen, lieverd". Ik loog tegen m'n liefste. Maar ik loog om het kind.
Woedend keek hij me in de ogen! Was ik regelrecht in een val gelopen?
Hij drukte het gaspedaal in tot op de plank. Door de schok van
de acceleratie schoot de neus van de kleine wagen omhoog. Hij reed
door de stad als een bezetene. Mensen sprongen opzij. Schudden
gebalde vuisten tegen ons.
Ik riep: „Martin! Wat bezielt je. Kom tot jezelf."
„Ik weet wat je wilt, lelijke dwingeland, ik weet wat je wilt . . .!"
Maar ik wist het niet. Want vóór mijn huis bracht hij de wagen
gierend tot stilstand: „Tot zaterdagavond!" riep hij, „maar nu er
uit!"
Ik werd ook boos. Buiten de wagen staande riep ik hem toe: „Als
jij soms denkt een slaafse duitse vrouw voor je te hebben, dan heb
je 't grondig mis! Ik laat me niet afblaffen. Denk niet dat ik later
alleen goed zal zijn voor jullie drie grote K's, die Kinder, die Kirche
und die Küche! Jij krijgt je deel er net zo goed van mee als ik, ik
zal jou van tijd tot tijd een af droogdoek in handen duwen!"
Hij sloeg de deur van de auto dicht met een ontzettende knal. De
wagen schoot weg, alsof hij door een vuist werd weggeslagen.
„Ziezo" dacht ik, „wij hebben een fikse ruzie!"

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Nylon jacks, wind- en sneeuwdicht, isothermyl gevoerd. Nylon en suède lederen skiwanten, warm gevoerd. Wollen schaats- en scootermutsen, duivelcaps, ystruien.

„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

Looman, Vorden

1567

Knickerbockers, corduroy-manchester voor dames en heren. Helanca damespantalons
en wollen heuppantalons. Franse, noorse, Italiaanse truien, vesten en pullovers, prachtige, warme kleuren en dessins. Sportieve warme sjaals, wol of zijde, nieuwste kleuren.

De dood van Kubizek

OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Vorden

Wintersportkleding

Marlens

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Martin kende Kubizek al van tijdens de ineenstorting in Normandië. In de grote omsingeling bij Falaise, besloot de duitse SS-generaal, Ramcke, zijn elitetroepen over de weermachts-formaties
te verdelen, mtf. de bedoeling het moreel van de geregelde
„op te vijzeld^.
Martin's groep had radiografisch bericht gekregen zich onverwijld
per auto richting Lisieux te begeven, voordat de ring, gevormd door
Canadese, Britse en Amerikaanse troepen tussen Falaise en Argentan zou worden gesloten. De wegen waren bezaaid met kapotte
voertuigen, uitrustingsstukken en lijken. Zelfs Sigi had de grootste
moeite vooruit te komen. Ze reden in een op de vijand buitgemaakte, gesloten jeep.
Van links flitste mondingsvuur van de Canadese batterijen, gericht
op de halve cirkel tussen Vire, Mortain en Alenson, waar zich nog
honderdduizenden duitse soldaten bevonden. Soms floten de kogels
van Canadese tirailleurs over de weg. Het ergst was het ongeveer
op de weg gerichte mortiervuur van het Ie Amerikaanse leger vóór
Alen£on.
Vóór hen reed, gehuld in een enorme stofwolk, een groot voertuig.
Het stof dwarrelde tegen de voorruit van de jeep. Plotseling hield
Sigi in: „Canadese truck!" zei hij, „soldaten".
„Ja, waarachtig" beaamde Martin. „Ze liggen onder hun eigen
vuur!"
Heinrich Höothmann, een mede-officier van de Abwehr, boog zich
buiten de jeep: „Ze schieten inderdaad op hun eigen soldaten", was
zijn conclusie.
Toen werd de achterklep van de truck door een mortiergranaat
weggerukt - nu zagen ze iets merkwaardigs: de soldaten in de truck
bewogen geen hand of voet. Waren ze vastgebonden?
Höothmann had het 't eerst door. „Het zijn doden!" riep hij onthutst, - „vastgebonden lijken! Met helmen op en geweren tussen de
knieën!"
Martin legde een hand op Sigi's schouder: „Kalm aan Sigi. Zorg dat
je net buiten de stofwolk van de truck blijft. Ze mogen ons niet
zien in hun spiegel, rij maar zo rechts als 't kan."
Vlak vóór Lisieux stopte de truck. Voordat de stofwolk was gedaald, stonden ze al met schietklare machinepistolen rondom de
truck.
Martin liep naar de bestuurder en de breedgebouwde officier, die
naast de chauffeur zat. Hij nam hun wapens in ontvangst, sommeerde ze uit te stappen. De bestuurder was een lid van de zwarte SS,
de orde onder de doodskop. Hij had de lege blik van de SS, de
diabolische bleekheid van de SS, een typische vertegenwoordiger
van Himmler's robots. Hij was gewond aan de rechterarm die hij in
een draagband droeg. Ze bleken volkomen overrompeld.
„Auszweise!" brulde Heinrich hen toe, zwaaiend met z'n Schmeisser.
De officier was een onwaarschijnlijk breedgebouwde man. Langzaam reikte hij Martin zijn Auszweiss toe.
Martin vouwde het papier open en las: H-STUF IAN KUBIZEK/
OBERLEITER DER GRUPPE BXII/STA-PO/RSHA BERLIN. enz. enz.
De officier keek Martin strak aan, alsof hij diens gezicht in z'n geheugen wilde griffen. „Met wie heb ik dan wel de eer?" vroeg hij
langzaam, een onheilspellende blik in de ogen."
Höothmann antwoordde: „Dasz mussen Sie Herrn Schellenberg mal
f ragen!"
Kubizek knikte nadrukkelijk: „Ahsó! Das will ich mir merken, mein
lieber!"
„Genoeg gepraat!" zei Martin koel, „wat betekent deze lading
krijgsgevangenen in de truck? Niemand gewond. Toch zijn ze allemaal dood".
Een grijnslach trok over Kubizek's sterk, mannelijk gelaat. „Kon-

G. W. Eijerkamp
Vorden

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs
H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHERMERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal
Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

serven!" zei hij „nur Konserven, Herr Hauptmann".
Martin gruwde. Hij omklemde het machinepistool zo hevig, dat z'n
knokkels wit werden. Konserven: dat waren, in de onmenselijke
taal van de Gestapo uitgedrukt, de door middel van een injektie
gedode gevangenen, met de bedoeling ze voor een of ander slinks
doel te gebruiken. Het was een uitvinding van Reinhardt Heydrich
zelf, uitgedacht vóór de inval in Polen.
Martin keek Kubizek vernietigend aan. „Waarvoor werd deze onterende slachting eigenlijk nodig geacht?" wilde hij weten.
Kubizek lachte: „Alleen als dekking" zei hij onbewogen, „wij moeten in Rouaan zijn voordat de val dichtklapt. En onder de zitbanken
hebben we nog wat papieren, die beslist meemoeten. Als u ons
mocht willen tegenhouden, en dat kan u nu gelukken, dan zal u dat
verschrikkelijk berouwen."
Martin nam zijn Schmeisser en schoot systematisch de banden van
de truck kapot. Achteruitlopend bereikten ze de jeep. Sigi startte.
Boven het gebrul van de motor hoorden ze Kubizek schreeuwen:
„Ik zal jullie gezichten nooit vergeten, lafaards. Verraders van de
overwinning!"
Toen waren er ineens de Amerikaanse bommenwerpers. Sigi reed
zonder aarzeling dwars door de achterdeuren van een boerderij naar
binnen: een van die onnavolgbare staaltjes van tegenwoordigheid
van geest, die Martin zo in hem bewonderde. De deel was leeg, de
jeep stond veilig onder dak. De bommen vielen in en om de truck.
Slagen als van oorverdovende stoomhamers. Lichamen vlogen als
poppen door de lucht. Een enorme explosie: de truck stond in een
zuil van vuur. Een nieuwe formatie bommenwerpers vloog aan.
Terwijl ze zich klein maakten achter de muren van de boerderij,
schreeuwde Höothmann: „Geen spoor meer over van onze dappere
SS'ers!"
Toen het voorbij was, vroeg Sigi: „Moeten we ze een genadeschot
geven?"
Höothmann gebaarde beslist van nee: „Als die nog niet dood zijn,
dan winnen de Amerikanen de oorlog ook niet."
Martin klom in de jeep: „Het kwaad is anders taai als de duivel"
zei hij. „Maar we moeten nu zorgen dat we Rouaan bereiken. Hopenlijk zonder verdere bombardementen."
Op het ogenblik dat Sigi de jeep startte, trof hem de kogel. Martin
en Höothmann draaiden zich tegelijk om. Ze zagen temidden van
wolken rook en stof een enorme gestalte, die het geweer schouderde
en opnieuw op hen richtte. De jeep met de gewonde chauffeur nog
aan het stuur, maakte een enorme slalom, - en de tweede kogel
sloeg door het zeildoek van het dak. Onverwijld trok Martin de
gewonde over de rugleuning naar achteren. Höothmann greep het
stuur met z'n linkerhand, gaf gas en stuurde de jeep magnefiek de
bocht door, de hellende weg af, zodat ze onbereikbaar geworden
waren voor de kogels van de reus, die hen was voorgekomen als een
fantoom in een zuil van stof en rook.
Ze bereikten Rouaan zonder verdere moeilijkheden. Sigi was in de
rechterschouder geraakt. De kogel was er dwars doorheen gegaan.
Hij herstelde vlug.
Via Parijs werd de groep naar Nederland gezonden. Martin werd
toegevoegd aan de staf van Dr Gloede, Sigi bleef zijn chauffeur.

Martin trok de parka vóór hem omhoog. Het machinegeweer lag
nu onzichtbaar op de voorste bank, naast Sigi. Martin hoopte vurig
dat het niet gebruikt zou worden. Hij haatte de oorlog en het doden.

(wordt vervolgd)

