Donderdag 21 december 1967
29e jaargang no. 39
Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verscmjnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

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

Voor de feestdagen

Feestelijke aanbiedingen
in konfektie
Nu opvallend goedkoper, zowel in
dames-, heren- en kinderkonfektie !

^Kerkdiensten

Kijkt u maar bij

ZONDAG 24 DECEMBER

10.00

Hervormde kerk
uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. J. Jurjens uit Deventer
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 19.00 uur H. Mis
MAANDAG 25 DECEMBER Ie KERSTDAG
Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
19.15 uur ds. C. Pak van Barchem

WIJ WENSEN U PRETTIGE
KERSTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 1968

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van de redaktie)
KOMITÊ KERSTWEEK
De kerstboom is weer geplaatst in het plantsoen bij de
Herv. kerk en met zijn vele brandende lichtjes herinnert
hij ons er 's avonds aan dat kerstmis nabij is.
Enige jaren zijn er gezamenlijk kerstliederen gezongen
bij de boom. Maar helaas is de belangstelling hiervoor
niet zo groot als het komité gehoopt had. Het koude
jaargetijde leent zich ook niet zo bijzonder voor zingen
in de openlucht.
Dit jaar zal het zingen dan ook niet plaats hebben, maar
de Chr. muziekvereniging Sursum Corda heeft zich bereid verklaard om zaterdagavond 23 december van acht
uur tot half negen kerstliederen te spelen, op het plantsoen. Hopenlijk komt u hier naar luisteren, om zo gezamenlijk de kerstsfeer te ondergaan.

Doorkijkje in de zeer fraaie afdeling „groente en fruit''

Fa Derksen heropende verbouwde winkel

De Vordense middenstand is weer '<n geheel verbouwde , Ook de bloemenafdeling is thans veel ruimer gewordeni
nieuwe groente-, fruit- en bloemenwinkel rijker gewor- en geeft een fleurige aanblik. Men kan nu ruime keus
den.
De fa Derksen aan de Zutphenseweg kon donder- maken uit alle mogelijke soorten snijbloemen en planten
Gereformeerde kerk
dagmorgen zijn nieuwe zaak openen. Van de oude is Met de heropening is de gemeente Vorden weer met een
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
'geen spoor meer te zien.
fraai pand verrijkt.
WAAROM IN VORDEN GEEN SAMENZANG?
15.00
uur kinderkerstfeest
Van
leden van de Vordense winkeliersvereniging en anDe
winkel
heeft
thans
een
zeer
overzichtelijke
inhoud
Het is ook nu weer gebleken dat het i»n Vorden moeilijk
R.K. kerk dorp en Kranenburg
is om iets te organiseren. Het kerstweekkomité heeft gekregen o.a. delicatessen, groente, fruit enz. Men heeft dere belangstellenden mocht de fa Derksen een groot
H. Missen als op zondag
enkele jaren achtereen de be^fcing getracht bijeen te het zelfkeuzesysteem toe^^^t wat zeer aantrekkelijk aantal bloemstukken in ontvangst nemen en gaven een
prachtige bijdrage aan het geheel.
brengen om tot een samenzanjHP komen, doch hiervoor is voor de bezoekers.
was vorig jaar weinig belangsreïling.
DINSDAG 26 DECEMBER 2e KERSTDAG
Hervormde kerk
Wij moeten echter betreuren dat er in Vorder* zo weinig
10.00
uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
mensen zijn die de moeite nemen (het is maar ccn half
uur)
om gezamenlijk de zo prachtige kerstliederen te
Gereformeerde kerk
zingen. Of schaamt men zich er voor om in het open10.00 uur Gemeenschappelijke dienst Herv.-Geref. in de baar kerstliederen te zingen?
Hervormde kerk te Vorden. Voorgangers ds. Th. P. van
Dat het te koud is of iets d i j k s geloven wij niet.
Belzen en ds. J. H. Jansen
Om een muziekinstrument te bespelen in de kou lijkt
ons moeilijker dan het zingen. Het behoeft toch ook
R.K. kerk dorp en Kranenburg
geen speciale koorzang te zijn? Het is immers bedoeld
H. Missen als op zondag
als volkszang!
Hopenlijk geeft het kerstweekkomité de moed nog niet
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
op en zal het volgend jaar heel Vorden naar de kerst(alleen spoedgevallen)
boom gaan om gezamenlijk te zingen.
van zaterdagmiddag 23 december 13.30 uur tot dinsdagRedaktie
avond 26 december 23.00 uur dr. Lulofs telefoon (05752)
1255
VOLKSONDERWIJS DANKBAAR VOOR
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen TOT STAND GEKOMEN SCHOOLRAAD
half tien en tien uur 's morgens
Onder voorzitterschap van de heer J. J. v. d. Peyl hield
de afdeling Vorden van Volksonderwijs haar jaarvergaWEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
dering.
van vrijdagavond 18.00 uur t/m dinsdagavond zuster In het uitvoerige jaarverslag van de sekretaris, de heer
J. E. v. d. Schoot telefoon '(05752) 1487
J. J. van Dijk, werd aan de dames Scheltens en Klein
Bramel-Schiphof, die beiden het onderwijs dit jaar verWEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN lieten, nogmaals hartelijk dank gebracht voor al hetgeen
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot woensdagmorgen 7 u. zij voor de scholen en de jeugd hebben gedaan, terwijl
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och- de nieuwe onderwijzeressen mevrouw Westerveld-v. d.
Wal; mejuffrouw v. d. Mei en mejuffrouw Bakker hartends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
telijk welkom werden geheten.
In verband met de inwerkingtreding van de mammoetSPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej.
M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon wet werden met het hoofdbestuur van Volksonderwijs
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.31 -9.30 de mogelijkheden voor Vorden, inzake een eventuele
HAVO of MAVO ter plaatse, aan de hand van statisen donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
tisch gegevens en regionale planning voor nu en in de
naaste toekomst deskundig bekeken. Het is daarbij geDIENSTREGELING APOTHEEK
bleken dat de bestaande toestand het beste bestendigd
Een bijzonder fleurige aanblik krijgt de bezoeker in de afdeling „bloemen"
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur. kan blijven, daar een school voor voortgezet onderwijs
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot igeen reeële toekomst blykt te hebben.
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Het gemeentebestuur werd dank gebracht voor de snelle AUTO FRONTAAL TEGEN BOOM
Vorden, telefoon (05752) 1898
VOETBALLERS BRACHTEN KRENTENBROOD
wijze waarop in Vorden de schoolraad tot stand is geTer gelegenheid.van de geboorte van een welgeschapen
Op
de
Schoneveldsdijk
te
Barchem
gebeurde
donderdagkomen. Verwacht werd dat de schoolraad gezien de
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
voortvarendheid waarmee zij zich van haar taak kwijt, avond een ernstig auto-ongeluk, waarbij de 42-jarige zoon hebben de spelers van Vorden II de familie Dostal
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie) in een behoefte zal voorzien. Gehoopt werd dat de ko- caféhouder J.E. uit Vorden vrij ernstig gewond raakte. woensdagavond een reuzenkrententbrood aangeboden.
mende verhoging van de kontributie door de leden be- In de flauwe bocht ter hoogte van café Hietland kwam Het brood was gebakken door bakker Schurink. Dat de
grepen en aanvaard zal worden en geeni ledenverlies de heer E., komende uit de richting Vorden, frontaal in geste van de voetballers door de familie Dostal (vader
zal opleveren. Door fusie van Volksonderwijs met de botsing met een boom. De auto kantelde half in een sloot. is speler van het elftal) op prijs igsteld werd laat zich
Nederlandse Ouderraad zal de naam Volksonderw. wor- Dokter Voute uit Lochem verleende de eerste hulp. De gemakkelijk raden.
BURGERLIJKE
den omgezet in Vereniging voor het Openbaar Onder- bestuurder werd aan beide benen ernstig gewond en
STAND
wijs.
overgebracht naar de Verenigde Ziekenhuizen te Zut- KONTAKTAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL
WjÖBSte.
De operette-avonden zullen dit jaar een herhaling vor- phen. De wagen was total loss; de rijkspolitie heeft de DORP
men van „Er loopt door 't gehucht" dat in 1957 met zaak in onderzoek.
Geboren: Geen.
Maandagavond werd er voor de ouders van de opengroot sukses ten tonele werd gebracht.
bare lagere dorpsschool een kontaktavond gehouden.
Ondertrouwd: Geen.
De penningmeester, de heer Kettelarij, kon ook dit jaar VAN NAZARETH NAAR BETHLEHEM
Gehuwd: J. W. Biekart en IJ. J. Rlekman; W. J. Berent- weer een bescheiden kassaldo vermelden.
Voor het Departement Vorden van de Maatschappij tot Tijdens deze kontaktavond bestond er voor de ouders
Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende leden Nut van het Algmeen hield het echtpaar G. A. Hinlopen- gelegenheid om het door de kinderen gemaakte werk te
sen en M. J. H. Koers; R. Pelser en J. Brandenbarg.
mevrouw Turfboer en de heren Van Dijk en Kamperman Nanninga uit Haarlem een adventslezing „Van Naza- bezichtigen, van welke gelegenheid flink gebruik werd
Overleden: Geen.
gemaakt. Tevens konden de ouders mogelijk aanwezige
herkozen.
reth naar Bethlehem".
problemen met de betreffende onderwijzer (es) bespreDe talloze kleurendia's van het echtpaar maakten het ken. De kerstvakantie van de o.l. school zal gehouden
KERSTVERGADERING
de niet talrijke aanwezigen mogelijk om Maria te vol- worden van 25 december tot en met 3 januari.
De Chr. Plattelands Jongerenorganisatie afdeling Vor- gen op haar reis van Nazareth in Galilea naar Ein
den hield in zaal Eskes onder leiding van de heer H. G. Kerem in Judea, de woonplaats van haar nicht Elisabeth
Dijkman haar kerstvergadering.
en later naar Jerusalem en Bethlehem, waar het Christuskind
geboren werd. Het geheel werd afgewisseld door
Na
opening
op
de
gebruikelijke
wijze
las
de
voorzitter
van de zondagsschool op Ie kerstdag
het kerstevangelie uit Lukas 2. Verder werd medege- Israëlische, Byzantijnse en kerstmuziek (o.a. negerzangom half drie in de Herv. kerk.
deeld dat op 3 februari a.s. in Musis Sacrum te Arnhem en) op gramofoonplaten.
de algemene bondsvergadering zal worden gehouden. Het was een avond dat op hoog niveau stond. Het is
MEDLER 2e kerstdag om half drie
In de maand januari a.s. zullen 2 en in februari totaal dan ook te betreuren dat niet meer Nutsleden deze
in de school.
3 gespreksavonden worden belegd. Op deze avonden bijzonder mooie lezing hebben meegemaakt.
Nu geheel getransiatoriseerd!
zullen enige aktuele onderwerpen worden behandeld. In De voorzitter dankte aan het slot het echtpaar Hinlopen
WILDENBORCH 2e kerstdag
het a.s. voorjaar zal in kombinatie met Jong Gelre en op buitengewone wijze voor deze kulturele avond en
half drie in de kapel
bood mevrouw Hinlopen bloemen aan.
JBTB een wedstrijdmiddag plaats vinden.
Na een kerstinleiding van een der dames werden een Tenslotte wenste de voorzitter de Nutsleden een prettig
tweetal vragen in discussiegroepen beantwoord.
ALLEN HARTELIJK WELKOM
kerstfeest en een goede jaarwisseling. Spreker hoopte
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813
Het verdere van de avond werd met deklamatie en zang dat een groot aantal leden aanwezig zullen zijn bij de
betrekking hebbend op het kerstfeest, doorgebracht.
herdenking van het 150-jarig bestaan op 8 januari a.s.

Kerstfeestviering

Telefunken - Nordmende

radio en televisie

Fa Bredeveld

Helemaal voor niks , &
kan natuurlijk niet! (F
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Maar VIVO heeft wel de laagste prijzen omdat VIVO als grootste
levensmiddelenorganisatie met een centrale inkoop nu eenmaal
lagere prijzen voor eersteklas kwaliteit kan bedingen. Het oude
spreekwoord geldt ook hier:

E E N D R A C H T M A A K T MACHT
en als VIVO-klant profiteert u daarvan!!!
Bij de borrel...
GEMENGDE NOTEN

Goed advies voor
een geslaagd diner...:

98

CIBRANDOS
Zoete Spaanse wijn, fles
GRATIS 100 WAPENZEGELS

395

netje 200 gram
GRATIS 10 WAPENZEGELS

JOHN WILLIAM

395

ELITE HAVER
pakje
GRATIS 10 WAPENZEGELS

135

SOEPSTENGELS

395

WALNOTEN
pak 250 gram
GRATIS 10 WAPENZEGELS

129

RODE ZALM
Delmonte, blik
GRATIS 25 WAPENZEGELS

rood of wit, fles —
GRATIS 100 WAPENZEGELS

RICORDO VERMOUTH

fles
GRATIS 100 WAPENZEGELS

MATHEUS ROSÉ

595

fles
GRATIS 50 WAPENZEGELS

CHATEAU NEUF DU PAPE
fles
GRATIS 50 WAPENZEGELS

BEAUJOLAIS

595
395

fles
GRATIS 50 WAPENZEGELS

235

Champagne

120

PICK-UPS

99
119

KNAKWORST

Zwan, blik
GRATIS 10 WAPENZEGELS
KAASDOMINO'S
pak
GRATIS 15 WAPENZEGELS

Echte Franse
4
fles

50
70

ZOUTE PINDA'S
familiezak
GRATIS 20 WAPENZEGELS
Unox, blik van 119 voor

CHEVALIER LANDWIJN
rood of wit, fles
GRATIS 50 WAPENZEGELS

SHERRY
'PEDRO DE RAVELA
fles
GRATIS 5Q WAPENZEGELS

SMITH CHIPS

2 zakjes
GRATIS 10 WAPENZEGELS
familiezak
GRATIS 15 WAPENZEGELS

59

KAASKOEKJES

75

pak
GRATIS 15 WAPENZEGELS

450

ASPERGESOEP

108

Unox, blik

....

WITTE SERVETTEN

pak 25 stuks
GRATIS 10 WAPENZEGELS

355

,

SCHELVISLEVER
blik,
,...
GRATIS 10 WAPENZEGELS

75

ASPERGES

215

Geisha, blik
GRATIS 25 WAPENZEGELS

WORTELTJES
fijn, 1/2 blik
GRATIS 10 WAPENZEGELS

65

,

Appelmoes
literblik
AARDBEIEN OP SAP
literblik

139

'

•* f\f

Y IPfOM^^k

JUS D'ORANGE
fles ..

60

pak
GRATIS 10 WAPENZEGELS

135

TUC

familiepak van 69 voor
GRATIS 10 WAPENZEGELS

l

VIVO

98

bisCUÜF

35

smaken
'
lekker
verser^
knaooB
brosser!

GOTHISCHE KAARSEN 4 4 CC
2 stuks
A A *)*)
GRATIS 10 WAPENZEGELS

CHO-KWI'S

30 stuks per rol

1 25

...........

BRUSSELSE KERMIS metcocos, pak
'
CAFE-NOIR Pak
MARIE BISCUITS .................. .^
PENNYWAFELS

88
74

^P

met chocolade, 10 stuksT

****************

DUYVIS
slaolie

Naast de
gratis wapen
zegels heeft u ook
nog recht op een
PLUSPUNT a 10 cent
bij iedere gulden

hele fles nu...

l
ll
l
l

I
I
i
I
I
ll

Oudejaarsdag - Nieuwjaar
OOK DIT JAAR BAKKEN WE

oliebollen
VOOR U
BESTELT U TIJDIG?

Bakkerij - Winkelparadijs Nieuwstad . Tel. 1384

voor de a.s. feestdagen

kalkoen haantjes tamme konijnen
verder alle soorten wild

W. ROSSEL
Hengeloseweg l - Telefoon 1283 - Vorden
Wie goedkoop wil eten moet de
poelier niet vergeten.
S.v.p. vroegtijdig bestellen

Voor de a.s. feestdagen
l
l
l
l
l

fles slaolie voor
zak rozijnen voor
zak krenten voor
kilo bloem voor
bakje sucade voor

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,99
0,58
0,58
0,79
0,80

l bakje oranjesnippers voor ... ƒ 0,80
l fles w\jn voor
met 250 gram kerstkransjeg

ƒ 2,95

gratis!

Ten Brinke
Zutphenseweg C 63 a - Vorden

W HMF ®@(S <§> VOOR
UW OLIEHAARD

f

aan

••••••••••••••

boodschappen

Ook bij uw Kerst-inkopen weer veel gratis wapenzegels! ™

GEBR.BARENDSEN VORDEN

VIVO-KRUIDENIERS: MEMELINK, Dorpsstraat — FRANS KRUIP, Het Hoge — OPLAAT, Wildenborch — SCHOENAKER, Kranenburg
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

maak van uw huis een thuis.
Iaat ons u adviseren
BANKSTEL
In onovertroffen Queen-Anne
stijl, luxe stoffering. Een rijk
bezit voor lange tijd.

Prijs f998,prachtig BERGMEUBEL
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

in luxueuze Queen-Anne stijl.
Met veelzijdige opbergmogelijkheden. Uitvoering: gepolitoerd noten.

Prijs f 575,-

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)

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306
PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprljs

Vanaf 27 dec. - Volop vuurwerk - Koerselman

Nieuwjaarskaarten P Koerselman!
Voor de blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij
hartelijk dank.
J. A. Norde
A. Norde-Oortgieseni
Vorden, december 1967
Wilhelminalaan 5
Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het me.
deleven, ons betoond na het
overlijden van mijn man,
vader, behuwd- en
grootvader
J. H. ZIEVERINK
Uit aller naam:
H. M. Zieverink.
Kasteel
en kinderen
Vorden, december 1967
Veldwijk C 157

X
X
X

l
X
X
X
X

GESLOTEN
Ie KERSTDAG EN
KERSTAVOND OM

Te koop: Jonge duitse herders met stamboom.
H. Jaaltink Varssel F 58
Hengelo Gld.
Te koop: Prima slachtkippen voor de kerst.
G. J. Groot Jebbink Almenseweg 41
Te koop: KERSTDENNEN
,,Doe-het-zelf Centrum"
Harmsen - Schoolstraat 6
Wie heeft interesse voor een
goede stachtkip?
Weenk op „Weenk" Linde
Telefoon 6659
Te koop: 2 tomen biggen.
H. J. W. Steege De Boggelaar 13, Warnsveld

Makelaars, en
assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling by aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Neem
BouwfondscouponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)
Een veilige,
winstgevende
belegging!
Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten
ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831
VORDEN
W. ter Haar
Hertog Karel van

T

x
ri

X•
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Te koop: Toom biggen.
B. G. Leemkuil E 70 Linde
Vorden
Te koop: Zware biggen.
D. A. Lenselink „Spekop"

X
X
X
X
Huwelijksinzegening door de Weieerwaarde X
Heer ds. J. A. Meijer te 15.15 uur in de DoopsX
gezinde kerk te Zutphen.
X
Vorden, Smidsstraat 7
X
West-Terschelling, Burg. van Heusdenweg 28
X
december 1967
X
Voorlopig adres: Smidsstraat 7, Vorden.
x
Receptie zaterdag 23 december van 16.45 tot X
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden te Vorden op zaterdag 23 dec.
1967 des namiddags te 14.00 uur.

18.30 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" '(F. P. Smit) te Vorden.

Café LETTINK

Te koop: Vers gedorst roggestro. B. Abbink C 47
Vorden - Telefoon 1528

xXx

CHRIS WISSELS
en
TINY BANGA

f

6 UUR

Te koop: Elektrisch fornuis
3-plaats merk Siemens.
Te bevragen bureau Contact

:•

•

Inplaats van kaarten
JAN ROUWENHORST
WILLEMIEN MULLINK
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 29 december a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Reklamedagen!

wollen dekens
ALS EXTRA AANBIEDING

150 x 220 nu
180 x 220 nu

f 38,50
f 49,50

MAANDAG
DINSDAG

Sierspreien

WOENSDAG

MET LEACRIL VULLING EN
VOULANTS

DONDERDAG

2-persoons vanaf

f 39,50

VRIJDAG

EEN ECHTE KERSTAANBIEDING

POLYETHER MET GEBORDUURD
BOVENBLAD EN 11 CM DIK
1-persoons 80 x 190

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

170
198
150
198

500 GRAM
500 GRAM
500 GRAM

500 GRAM
500 GRAM

Extra reklame!

Matrassen
f 54,50

ook in 2-persoons
» ELEKTRISCHE DEKENS
• AaBe WOLLEN DEKENS

Voor de kerstdagen

Haas-, rib- en schouderkarbonade
500 GRAM

Doorregen varkensrollade
500 GRAM

• PLAIDS
• VEREN KUSSENS

Runderrollade, vanaf
500 GRAM

Paarderookvlees

Vorden, Stationsweg 23
Hengelo Gld., Zelhemseweg 12
december 1967

248
65

100 GRAM

ZUUrkOOl 500 GRAM

Voorlopig adres: Stationsweg 23, Vorden.
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit), Vorden.

Inplaats van kaarten
LEX DE HAAN
en
RIEK BAKKER
hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 4 januari 1968 om
14.00 uur ten gemeentehuize van Vorden.
Geesteren, Es weg 11
Vorden, hotel Bakker
december 1967
Toekomstig adres: Gr. van Prinstererlaan 24,
Groningen.
Receptie van 17.00 tot 20.00 uur in hotel
Bakker.

Op zaterdag 30 december a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

Fijne rookworst».
Heerlijke koffie

AAN DE NIEUWE BEWONERS VAN
PLAN BOONK EN VERDER ALLE
INGEZETENEN VAN VORDEN
Wij plaatsen en installeren voor u
t.w.:

r i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ZUIVER — 100%

elektrische boilers
of gasgeisers
gasfornuizen
koelkasten en
wasautomaten
P.S. Wist u dat er op een nieuw te
maken douchecel of w.c. Rijkssubsidie wordt verleend?

GRAM

250 GRAM

100 GRAM

Boterhamworst
Margarine ^^
Rundvlees «» <**« vanaf
Ook uw kerstrollade ligt voor u klaar
100 GRAM

75
125
70
30
84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Wij installeren het voor u
LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Hotel Bakker
VORDEN - TELEFOON 1312
VOOR DE KERSTDAGEN EEN

H. G. J. HORSTMAN
en
J. HORSTMAN-LENDERINK

hors d'oeuvre of salade

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

RUIM GESORTEERD IN

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

diverse dranken, likeuren
en wijnen

JOKE - JAN
Marian
TOOS - HERMAN
Henri, Eric
HERMAN
ANNA . HARRY
LINA

Grote moderne feestzaal beschikbaar voor
recepties, bruiloften, diners en partijen.
UITGEBREIDE KOFFIETAFELS

G el re weg 3

tel. 1541 overdag

Vorden, december 1967
D 88

kerstartikelen

Te koop: KERSTBOMEN
ƒ l,— per stuk.
L. Wolsing, 't Hoge 11
Vorden

Bupro-oas

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg SI
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

VOOR AL UW

dranken
KerstfeestKinder-Evangelisatie
Ook dit jaar hopen we D.V. ons
Kerstfeest weer te houden op de
2e KERSTDAG 'S AVONDS OM HALF ACHT IN
ZAAL LETTINK
Mede namens de kinderen willen we
alle ouders en verdere belangstellenden hartelijk uitnodigen.
B. Verkerk

Tafellakens
Servetten
Lopers
Crepepapler
Tafelstukjes
Kerstboomversiering
Elektrische kerstboomverlichting
Kaarsen etc.

VOOR DE A.S.
FEESTDAGEN IS NOG
STEEDS HET ADRES

Café-slijterijEJ.Lettink
Almenseweg 35
Sinds 1912

NAAR

„Jan Hassink"

Kom eens gezellig winkelen bij

DERKSEN

SHELL-BUTAGAS

groenten, fruit en bloemen
WEGENS ENORM SUKSES PROLONGEREN
WIJ NOG ÉÉNMAAL

Litersblik perziken
van 149 cent voor

Litersblik doperwten

119

middelfijn van 95 cent voor

79

Blikje ananas
van 59 cent voor

Grote sortering
delicatessen

49

KREEFT - KRAB . GARNALEN
PALING IN GELEI . ZALM -

Sleepasperges

DIVERSE SAUSEN . CRANBERRIES OP SIROOP - ALLE

van 149 cent voor

SOORTEN NOTEN

129
Bloemen met kerstmis
maken
uw huis gezellig!

Ie soort
CHIQUITA

BANANEN

IN ONZE NIEUWE BLOEMEN-

heel kilo

WINKEL GROTE KEUZE

79

SFEERVOL OPGEMAAKTE

kerststukjes
PROEF ONZE

navelsinaasappelen
Dagelijks verse
snijbloemen!

EENS
ALLEEN KWALITEITSMERKEN

Een permanente tentoonstelling van comfort
in de nieuwe winkel van GEMS - VORDEN
J Comfort bij de veranderde SHELL-butagasfles, waÉfcaij SLEUTELS
OVERBODIG zijn, dankzij de nieuwe superhandige aansluiting.
Dit is van deze tijd, comfort = 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 comfort.
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 by de GEMS-zegelaktie waarbij
u een

kleurentelevisie
en vele andere praktische prijzen kunt verdienen

Tana-Prolector

Maar met Tfjgl rijdt u
toch het zuinigst!

voor bescherming van uw suède en ]
leren schoenen tegen sneeuw, modder < |
en vuil.

TANK HET BIJ
NIEUWSTAD

—

VORDEN

Vordense
Winkeliersvereniging

Woensdagmiddag 27 dec.
vervalt

In handige spuitbus ƒ 3,95

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

de middagsluiting

Bestuur en leden
voetbalver. „VORDEN'

Deze aktie gaat door tot Kerstmis

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.

Fok met de ECHTE
*%$0i&

Gems voor:
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN, ELEKTRISCHE APPARATEN, VERLICHTING, TELEVISIE, RADIO, GEREEDSCHAP, IJZERWAREN, LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, KEUKENS EN S H E L L B U T A G A S
l».

GEMS VORDEN

WESSANEN O WORMERVEER

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

Tweede blad Contact

21 december 1967

29e jaargang no. 39

Goed jaar
voor de Coöperatieve jZuivelfabriek
De coöp. Zuivelfabriek hield in de zaal van hotel Bakker
onder leiding van de heer G. W. Winkel een druk bezochte najaarsvergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bijzonder welkom de heer Stronks, hoofdassistent van het
zuivelconsulentschap, en de heer H. Pardijs van de KVD.
Verder wees de heer Winkel op de bij uitstek goede zomer 1967. Voor het vee was er tot laat in het najaar nog
voldoende gras. Ook het gewonnen hooi was by de
meeste boeren van goede kwaliteit. Van het inkuilen
van gras is veel gebruik gemaakt. De graanopbrengst
is goed te noemen. Mede door het prachtige najaar zijn
de stoppelknollen eveneens goed te noemen.

machine. Bij veel koeien is in de stalperiode de tochtigheid moeilijk waar te nemen.
Een ding staat voor het bestuur vast, wil men niettegenstaande de hoge investeringen het bedrijf voor de volle
100% in orde hebben, dan moet er alles aan gedaan worden om de kaasfabriek te moderniseren (hier is men intussen reeds mee begonnen). Als de prijs van de kaas
door overproduktie terugloopt, is het van belang voor
de leden dat de fabriek de melk zo ekonomisch mogelijk
tot kaas kan verwerken.

Doe uw kerstinkopen in Vorden

„DE GRAAFSCHAPRIJDERS" DEDEN ZICH
TEGOED AAN PANNEKOEKEN
De laatste oriënteringsrit van „De Graafschaprijders" in
1967 stond traditioneel in het teken, van de pannekoeken.
Evenals andere jaren het geval is, trok deze pannekoekenrit grote belangstelling. Er namen 69 personen aan
deel, terwijl ca 200 personen zich in „Erve Kots" te
Lievelde na afloop van de rit tegoed deden aan de voortreffelijk gebakken pannekoeken.
De start van de rit, die een lengte had van ca 35 km,
was bij café-restaurant „'t Wapen van Vorden" en de
finish bij „Erve Kots" waar de heer W. Bielderman de
prijzen uitreikte. Om een ieder van de lekkernijen te
kunnen laten smullen meende het bestuur de rit zo eenvoudig mogelijk te moeten J^den zodat iedere deelnemer in staat was de finish^Bialen. Niettemin moesten
er door de rijders toch wel enkele puzzles opgelost worden. De uitslagen waren als volgt:
Bromfiets: 1. G. J. Fabcr.
Auto's: 1. H. Roordink; 2. D. C. Droppers; 3. D. G.
Boesveld; 4. M. G. Vrieze; 5. T. Tolkamp; 6. J. J. Woltering; 7. J. D. v. d. Kolkj^L H. J. Groot Tjotjink; 9.
B. Hendriksen; 10. H. Schi^^!. F. Herwers; 12. A. J.
Brandenbarg; 13. E. Wijers-^^edelprijs D. J. Tuitert.

Voorts werd besloten het ledenkapitaal 1967 na gehouden voorjaarsvergadering bij rekening en goedkeuring
van de balans aan de leden uit te betalen. Het voorstel
De melkprijs is niet onbevredigend. Als de melklevering een geldlening aan te gaan ter grootte van ƒ 450.000,—
gestand blijft, hopen we tussen Kerst en Nieuwjaar de ten behoeve van de verbouwing en mechanisering van
20 miljoen te halen, alldus de heer Winkel. Wanneer we de kaasfabriek werd goedgekeurd.
de landbouwstatistiek nagaan valt het op dat de Neder- Vervolgens deed de direkteur, de heer M. Groen,, enige
landse mielkveestapel de laatste 10 jaren met ca 30% is mededelingen betreffende het landelijk en plaatselijk vertoegenomen. Tien jaar geleden telde men in de drie wes- loop van het zuivelbedrijf. Hier wees spreker ook op de
telijke provincies 40.000 melkkoeien, tot 1962 steeg dit veranderingen voor de zuivel in EEG-verband. Zo zal nl.
aantal tot 50.000. Daarna is het weer geleidelijk terugge- op l aprl 1968 het zgn. zuivelfonds tot het verleden gaan
lopen tot het oorspronkelijke igetal. In genoemde periode behoren. Ook wees de heer Groen erop dat, zo het zich
nam de Nederlandse bevolking met 2 miljoen zielen toe thans laat aanzien, over het boekjaar 1967-1968 een been zoals reeds jarenlang het geval is, vindt deze toename vredigende nabetaling is te verwachten.
voor ruim de helft in de vier westelijke provincies plaats.
De konsumptiemelk houdt vele gedachten bezig. De heer Hierna hield de heer Stronks een beknopte inleiding
Winkel wees erop dat herfstkalveren en de koeien het over het onderwerp Is uw melkmachine wiel In orde.
meest produktief zijn. Het is evenwel geen eenvoudige Spreker wees er hierbij op dat een goede bediening en
zaak om tegen de natuur en een reeds vele jaren be- deskundige kontrole van de melkmachine van groot bestaande zaak op te roeien, een koe is nu eenmaal geen lang is.

VORDENSE HONDENCLUB GAF FILMMIDDAG
De Vordense Hondenclub gaf maandagmiddag in samenwerking met de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren een filmmiddag in het Nutsgebouw
voor de leerlingen van alle 5e en 6e klassen van de verschillende lagere scholen in Vorden.
Nadat wachtmeester Verkerk de jeugd en onderwijzend
personeel welkom had geheten hield mevrouw Spaan als
vertegenwoordigster van de dierenbescherming 'n warm
pleidooi om steeds 'goed voor de dieren te zijn. Hierna
werd de film Wij en onze hond vertoond. Een prachtige
kleurenfilm waarin niet alleen kennis werd gemaakt
met de asyls van dierenbescherming maar ook de verzorging van de hond duidelijk aan de orde werd gesteld.
Daarnaast waren er prachtige natuuropnamen van voigelnestjes. In de pauze werden alle aanwezgen getrakteerd op een croquet, aangeboden door lunchroom „De
Rotonde".
Na de pauze werd de jeugd in de gelegenheid gesteld
vragen te stellen aan een forum, waarin naast de heer
Spaan zitting werd genomen door zuster Stoop, de heer
Harmsma, dierenarts en wachtmeester Verkerk. Na een
aarzelend begin kwamen de vragen in massa's los en
verdrong de jeugd zich om de microfoon om de vragen
af te vuren, waarop zij op duidelijke en deskundige
wijze antwoord ontvingen. Wachtmeester Verkerk deed
aan het slot een beroep op de jeugd om, wanneer het
een strenge winter zou worden, mee te helpen voedsel
te verzamelen voor de dieren in het wild.

EERSTE PRIJS VOOR VORDENSE MOTORRIJDERS
Zaterdagmiddag werd er in Hellendoorn een betrouwbaarheidsrit gehouden waaraan door verschillende ledeni
van de VAMC „De Graafschaprijders" uit Vorden werd
deelgenomen. Voor de vierde achtereenvolgende maal
is het het Vordense team gelukt om als winnaar uit het
strijdperk tevoorschijn te treden. De ploeg bestond uit
de rijders J. Lenselink; W. Bielderman en D. Pardijs.

Bent u de gelukkige bezitter
van een nieuwe woning?
Ot wenst u uw interieur te vernieuwen?
Kom dan eens vrijblijvend
bij ons een kijkje nemen!
T*T Grote voorraad

-k 100 procent "service
* Voordelige prijzen
* Prima kwaliteit
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Dit is de puzzle voor jullie, jongens en meisjes!
Hier is een werkje voor kinderen die goed uit hun ogen
kunnen kijken en goed kunnen zoeken. Zij moeten de figuren
met de letters erin, die link^^rechts van de boom getekend
zijn, uitknippen en op de^Pede plaats in de boom „ophangen". Dan kunnen zij de oplossing van deze puzzle gemakkelijk vinden.

Wie het goed gedaan heeft, kan een blaadje papier op de
boom leggen, zo, dat bij de top alleen de eerste letter te
zien is. Schuif dan het blaadje langzaam naar beneden. Er
komt dan steeds een nieuwe letter tevoorschijn. De oplossing kan dan op het blaadje worden geschreven.

DE GELDERSE MIJ VAN LANDBOUW BESPRAK
DE KALIBEMESTING
In café-restaurant „'t Wapen van Vorden" werd door de
afdeling Vorden van GMvL onder leiding van de heer
A. G. Mennink een goed bezochte ledenvergadering gehouden.
In zijn openingswoord heette de voorzitter inzonderheid
welkom de heer Van Ingen, vertegenwoordiger van de
N.V. Nederlandse Kali Import Mij.
Verder deelde de heer Mennink mede, dat de gehouden
gekombineerde feestavond goed was geslaagd, terwijl
ter bespreking van het bestemmingsplan van de gemeente Vorden reeds een zevental samenkomsten in de
verschillende buurtschappen zijn belegd. Er staan nu nog
twee van deze bijeenkomst op het programma. Na afloop hiervan zal de gemeente Vorden een brief worden
gezonden waarin de gemeente op het voor en tegen van
dit plan aangaande de agrarische bevolking zal worden
gewezen. De jaarvergadering zal op 19 januari a.s. worden belegd met als spreker de heer G. J. van Roekei
uit Zelhem. De gekombineerde kulturele avond vindt
plaats op 25 januari a.s.
Voorafgegaan door een tweetal kleurenfilms t.w. Het
waardevolle gras en Een omwenteling in de landbouw,
wees spreker in zijn inleiding op de waarde van de kali
voor het gemengde bedrijf. Voor verbouw van een waardevol produkt is een goede en doelmatige bemesting een>
eerste vereiste. Men moet steeds kontroleren of de voedingsbodem in orde is, zowel voor bouw- als voor weiland. Tevens is van belang een doelmatige afwatering,
vooral bij laag gelegen gronden. Ook moet men er rekening mee houden dat een grote produktieopbrengst veel
voeding aan de ^pdem wordt onttrokken. Voor de verbouw van bieten en aardappelen is een goede kalibemesting van groot belang. De kali- en magnesiumtoestand
moet goed zijn in de bodem. Daarom was spreker ook
voor bodemonderzoek door middel van het nemen van
grondmonsters. Vaak is men geneigd percelen dichtbij
huis te veel organische mest te geven.
De mechanisatie in de landbouw neemt hand over hand
toe wat een gevolg is dat zich steeds meer landbouwers
uit de landbouw terugtrekken, terwijl de dichtheid van
de bevolking toeneemt en voor die bevolking voedsel
nodig is dat met minder werkkrachten uit de landbouw
moet worden gehaald. Ook ruilverkaveling kan veelal
goede diensten bewijzen op ekonomisch gebied.
Na beantwoording van een aantal vragen dankte de
voorzitter de heer Van Ingen voor het verzorgen van
deze leerzame avond.

MEJUFFROUW WALLINGA NAAR HARLINGEN
Mejuffrouw G. Wallinga, onderwijzeres aan de openbare
lagere dorpsschool te Vorden, is in gelijke funktie benoemd aan de Theo Thijssenschool te Harlingen en zal
daardoor bij nog nader vast te stellen datum vertrekken.

IJS VERENIGING WILDENBORCH TER ZIELE
De eens zo bloeiende ijsvereniging Wüdenborch is niet
meer. Na het buurtschap Wüdenborch een reeks van jaren zijn diensten bewezen te hebben is de vereniging
thans rustig ingeslapen.
Hiertoe werd vrijdagavond door een handjevol leden in
de Kapel besloten. Daar het juiste aantal leden niet aanwezig was bij de opening om acht uur, werd besloten
de vergadering een half uur later opnieuw te openen.
Het is overigens nog wel een langdurige vergadering geworden waarbij men uiteindelijk dan toch maar besloot,
wegens de geringe aktiviteit van de leden, de ijsvereniging Wüdenborch op te heffen.
Nadat eerst alle onkosten afgetrokken zijn wordt de
rest van het saldo geschonken aan de Kapel in de Wüdenborch.

DAMMEN
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden in
zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Breuker—Wentink 2—0; A. Wassink—S. Wiersma l—1;
Geerken»—Klein Kranenbarg O—2; Wansink—Hulshof
l—1; Sloetjes Deunk O—2; Offereins—Esselink O—2;
Hoenink—Van de Hammen 2—0; Roozendaal—Rietman
1—1.
VORDENSE DAMMERS NAAR WAGENINGEN
Zaterdag 23 december zal er in Wageningen een grote
damdag worden gehouden waaraan vele prijzen z^jn verbonden in de vorm van konijn, haas etc.
In totaal zullen aan dit toernooi 84 personen deelnemen.
De damclub DCV uit Vorden is met drie deelnemers vertegenwoordigd nl. B. Nyenhuis (hoofdklasse) en A. D.
Smeenk en H. Klein Kranenbarg (eerste klas).

Betaling
abonnementsgeld
Vóór l januari 1968 kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op gironummer l 20 58 67
t.n.v. drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden of
per bank Coöp. Raiffeisenbank, Vorden, of ten
kantore drukker^ Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.
Op veler verzoek loopt het abonnement nu van
l JANUARI 1968 T/M 31 DECEMBER 1968
Wij hopen u hiermede van dienst te z\jn geweest.
Het abonnementsgeld hebben wij zo laag mogelijk
gehouden, vergeleken by andere weekbladen. Een
verhoging was echter ook dit jaar niet te verimjden door de hoge portokosten e.d.
HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT NU
ƒ 8,— PER JAAR.

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden
door onze kwitantieloper, de heer Koop, dan komt
er 30 cent inkassokosten by.
Voor kwitanties welke na l januari 1968 door de
post worden aangeboden komt 75 cent inkassokosten by.
De redaktie

Geachte adverteerders
Volgende week komt Contact normaal uit, dit betekent dat wij woensdagavond Contact op de post
moeten hebben.
In verband met de kerstdagen hebben vvy dus
maar één dag om er aan te werken. Wy verzoeken u daarom beleefd doch dringend uw advertenties vrydag 22 december in te leveren.
Denkt u vooral aan de nieuwjaarswensen voor dit
nummer?
Redaktie

JUDO
FRAAIE SUKSESSEN VAN JUDOKWAI VORDEN
Op de in Doesburg gehouden judowedstrijden hebben de
leden van Judokwai Vorden zich uitstekend geweerd.
Bij de jeugd, waaraan door 22 teams van 6 personen
werd deelgenomen, eindigde Deventer als eerste en Velp
als tweede. Het team van Vorden moest de eer laten aan
de latere winnaar, Deventer. Er werd volgens afvalsysteem gespeeld.
Bij de aspiranten werd spannend en mooi judo te zien
gegeven. Favoriet in deze categorie was ongetwijfeld
Paul Bruil uit Vorden. Doordat de Vordense ploeg alle
partyen had gewonnen, kwam het in de finale uit tegen
Velp. Deze laatste ploeg moest zich door een hele serie
partijen heenwerken, aangezien zij in de eerste reeds
van Vorden had verloren. De ontmoeting tussen de beide finalsten eindigde gelijk, waardoor door de beide
aanvoerders van de ploegen moest worden uitgemaakt
welke ploeg als overwinnaar tevoorschijn zou komen.
Na een verlenging van 2 x 5 minuten slaagde Paul Bruil
erin zijn tegenstander Ben Nabben te kloppen zodat
Vorden bij de aspiranten eerste werd en Velp tweede.
Bij de senioren kwam. de Vordense A-ploeg eveneens
zeer goed voor de dag. In totaal namen hier 12 teams
aan deel. De Vordenaren versloegen achtereenvolgens
Millingen; Garderen; Velp en kwam in de finale uit
tegen Hengelo Gld. Het team van Judokwai Vorden won
deze finale en eindigde zodoende op de eerste plaats.

Besloten werd om in februari een onderlinge gezellige
feestavond te beleggen voor de leden met echtgenotes
of verloofden. Ook zijn er plannen, eventueel in januari,
een spelavond te houden, met mooie prijzen.
De wekelijkse training zal worden gehouden op dinsdagavond onder leiding van de heer J. Knoef. Na afloop
hiervan zal men de avond gezellig doorbrengen in zaal
Eykelkamp met diverse spelen.

kwam tegen Jetten al gauw 2 schijven achter, zodat een
nederlaag onvermijdelijk was.
Aan bord drie gaven Geerken en Van de Walle elkaar
weinig toe. In het eindspel mislukte een lokzet van
Geerken met als resultaat dat Van de Walle de partij
won. De strijd tussen Breuker en Tragter gaf een interessante match te zien, waarbij uiteindelijk Breuker zich
in het eindspel de sterkste toonde. Klein Kranenbarg en
Hengeveld speelden aan bord vijf een „normale" remise.

ZATERDAGVOETBAL

In de overgang van het middenspel naar het eindspel
kreeg Kruisselbrink tegen Van Dijk een slagzet. Kruisselbrink kon vervolgens doorlopen naar dam en won
verder gemakkelijk. Aan bord zeven kreeg de Vordenaar
Wiersma in het middenspel 2 schijven winst, wat voldoende bleek voor de zege. Aan bord tien deed G. ter
Beest (invaller voor B. Wentink) het netjes en behaalde
tegen J. Kolstee op keurige* wijze een remise.

RATTI I (zaterdag) — RATTI III 10—4
Deze, in een zeer vriendschappelijke sfeer gespeelde voet.
balwedstrijd, is in een duidelijke overwinning voor het
zaterdagteam geëindigd, al zag dat er voor de rust niet
naar uit.
Ratti III, versterkt met enige spelers uit het eerste elftal (van wie vooral Rutgers exelleerde), trok snel ten
aanval en het was dan ook geen wonder, dat spoedig
de stand l—4 voor Ratti III was, doordat de achterhoede van het zaterdagelftal enige malen aarzelend optrad, zodat o.a. B. Overbeek deze zwakke momenten geducht afstraftte. Voor de rust wist het zaterdagteam
deze stand echter nog om te buigen in een 5—4 voorsprong.
Na de rust ging het zaterdagelftal echter domineren en
nam het heft geheel in handen. Hoewel in het doel van
Ratti III de kleine keeper uitstekend partij gaf, kon
ook hij niet voorkomen dat door doelpunten van Tenten
(nieuwe speler); Klootwijk en tenslotte Te Lindert, de
score naar 10—4 werd getild.
Rest nog te vermelden dat de leiding bij broeder Canutus in goede handen was.
VOLLEYBAL
WILHELMINA IV — DASH I 2—O
Het eerste zestal van Dash moest in Zutphen de volle
winst laten aan Wilhelmina IV. Het was de eerste
nederlaag voor de Vordense dames, die het in deze kompetitie overigens uitstekend doen.
Reeds in de eerste set bleek het dat Wilhelmina, dat
ook nog geen enkel verliespunt had, ook alles op alles
zou zetten. Het Vordense team gaf aanvankelijk goed
partij en men wist lange tijd gelijk op te gaan. Door de
goede opslagen konden de Dash-dames die technisch iets
minder waren, de partij in evenwcht houden. Tot in de
laatste minuut bleef het spannen, want de Wilhelmina
zes hadden bij de stand 15—14 nog een punt nodig. Nadat Dash gelijk kwam, scoorden de Zutphense dames
zich naar de setoverwinning 17—15.

Het B-team van Vorden kwam de eerste poule goed
door, maar moest toen ternauwernood genoegen nemen
met een nederlaag tegen Veldp.
Voorts was een judo team uit België aanwezig welke
uitkwam tegen een team van zwarte banden (van de
heer J. Schilder). Velp won op overtuigende wijze.
Verder gaf de heer Van der Heuvel een indrukwekkende
karatedemonstratie, dat zeer gewaardeerd werd.
De Kempoploeg van de heer Faulhabber besloot de
avond met een demonstratie kempo.

In de tweede set lag het krachtsversch.il ook niet ver
uiteen. Wel kon Wilhelmina een kleine puntenvoorsprong
van 6—3 opbouwen, maar na time-out ging het bij Dash
ook beter. De eindstand werd tenslotte met 15—10 in
het voordeel van Wilhelmina beslist, welk zestal zich
hierdoor steviger bovenaan d^^nglijst kon nestelen.
Voor het eerste zestal van Dasnis er nu een rustperiode
tot 22 januari. Men speelt dan de ontmoeting tegen
Hercules II uit Zutphen.

TOUWTREKKEN

SET UP V — DASH II O—2A

TOUWTREKKERS UIT VORDEN ONTPLOOIEN
VELE AKTIVITEITEN

De reserves van het Dash-damesteam speelden in Zutphen een prima partij tegen Set Up V; het werd een
ruime 2—O overwinning in het voordeel van de Vordense dames.
Het Dash-zestal kreeg al in de eerste minuten een ruime
voorsprong door uitstekende opslagen. Elke service betekende een punt. Men liep geleidelijk aan uit tot 9—O,
waarna de tegenpartij even terug sloeg en op 9—4 kwam
te staan. Met een laatste krachtsinspanning kon Dash
de eindstand op 15—7 in haar voordeel brengen.
In de tweede set ging het nog veel beter en kwam Set
Up er bijna niet aan te pas. Het werd nu 15—5 voor de
Vordense dames.

Dinsdagavond werd door de TTV Medler een bijzondere
ledenvergadering gehouden in „Het Wapen van 't Medler" waar vele aktiviteiten werden besproken.
Voorzitter, de heer J. Knoef, kon een groot aantal leden
verwelkomen. Hij deelde mede dat de vereniging in de
komende weken zal deelnemen aan de onderlinge damwedstrijden, die door TTV Warken in café Bruil worden
georganiseerd.
Binnenkort start de vereniging met het inzamelen van
oud papier om met de opbrengst hiervan de kas te
spekken.
Het bestuur kwam met een voorstel om in het nieuwe
touwtrekseizoen met een of meerdere pupillenzestallen
deel te nemen aan een pupillenkompetitie. Dit geldt voor
jongens van 8 t.m. 11 jaar. Met het hoofdbestuur van de
NTB zal kontakt worden opgenomen of hiertoe een mogelijkheid bestaat.
In verband met het bedanken van de heer H. Lichtenberg als bestuurslid, moest in deze vacature worden
voorzien. Er waren twee kandidaten nl. de heer H.
Snellink die 7 stemmen kreeg en de heer J. Gotink die 5
stemmen kreeg zodat eerstgenoemde werd gekozen.
Met vreugde kon de voorzitter mededelen, dat de nieuwe
shirts gereed waren. Tevens deelde hij mee dat de traditie om bij de geboorte een krentemik te schenken weer
in haar oude glorie zal worden hersteld, terwijl bij huwelijk van leden ook een deputatie aanwezig zal zijn
voor een passende huldiging met ereboog en touw.
In de toekomst zal de vereniging een plakboek bijhouden, waar allerlei mededelingen in zullen worden vermeldt. Men heeft reeds vele foto's en knipsels bijeen,
maar de sekretaris, de heer J. Besselink, verzocht hiervoor bijzondere medewerking.

DAMMEN
EERSTE TIENTAL VAN DCV KAN DEZE WEEK
KAMPIOEN WORDEN
Ontmoeting tegen Winterswijk btf de stand 9—9
afgebroken
In een spannende strijd hebben DCV I WDV I hun kompetitiewedstrijd vrijdagavond in zaal Eskes bij een voorlopige stand van 9—9 afgesloten. Vermoedelijk zullende Vordenaren toch met 11—9 aan het langste eind trekken. De partij tussen J. Oukes en E. Dijkstra moest nl.
worden afgebroken waarbij Oukes bij 5 om 4 beslist een
betere stand heeft en vrijwel zeker als overwinnaar uit
het strijdperk zal treden. Mocht deze partij onverhoopt
toch nog in remise eindigen, dan kan DCV a.s. vrijdagavond de kampioensvlag hijsen wanneer thuis van DSO
uit Sinderen gewonnen wordt.
De partij tussen B. Nijenhuis en H. Heebink kenmerkte
zich door positiespel aan beide zijden. In het eindspel
had Nijenhuis te weinig tempi, doch slaagde er toch in
dankzij nauwkeurig spel, remise te behalen. Smeenk

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
24 december
5 januari
6 januari
6 januari
8 januari

11 januari
13 januari
20 januari
BENAUWDE ZEGE VOOR DCV II
Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV heeft
haar kleine kans op de bovenste plaats behouden door
in Doetinchem met de kleinst mogelijke overwinning 11
— 9 van DVD II te winnen.
In het begin van deze strijd leek het erop dat de Vordenaren een gemakkelijke overwinning zouden gaan behalen want de stand was reeds spoedig O—4 dankzij
overwinningen van W. Wassink op W. Thus en Offereins op Westhof. Toen echter Hoenink verloor van
Agelink kreeg men een zeer spannend scoreverloop. Uiteindelijk moest de partij tussen S. Laks en J. Leunk bij
een stand van 10—8 in het voordeel van DCV de beslissing brengen. Het gelukte Leunk om op keurige wijze
een remise te behalen zodat de bezoekers uiteindelijk
met 11 — 9 aan het langste eind trokken..
De individuele uitslagen waren:
D. de Waard— G. ter Beest 1—1; D. Visser— H. W. Esselink l—1; H. Bus—H. Wansink l—1; J. Busser—G.
Hulshof 1—1; S. Laks—J. Leunk 1—1; W. Thus—W.
Wassink O—2; B. Agelink— J. Hoenink 2—0; P. Westhof
—H. W. Offereins O—2; borden 9 en 10 reglementair remise.
DCV heeft met nog één wedstrijd te spelen 2 punten
achterstand op DCL I uit Lochem. Op vrijdag 5 januari
ontmoeten beide teams elkaar in Vorden. Bij een eventuele zege van de thuisclub dient een beslissingswedstrijd
om het kampioenschap gespeeld te worden.

De wind - Gods vrind
Over land en zeeën zucht de wind
en meldt de mare van het Kind,
dat komen zal, maar dat gewis
te goed voor deze aarde is.
Over berg en b^Bn ruist de wind
en fluistert van Gods enig Kind,
dat sterven zal, om 's mensen lot
te leggen in de hand van God.
Over zee en eiland springt de wind
en brengt de groeten van het Kind
naar slagveld en leprozenwyk:
„Kom heden in Mijn Koninkrijk!"
Over 's werelds wegen waait de wind
en brengt de boodschap van het Kind,
dat kwam - en dank Zijn kribbe en kruis
Zyn broeders brengt in 't hemels huis.
Over de stad en straten blaast de wind,
bazuinstoot en parool! Gods Kind
vraagt, schrijvend met Zijn hartebloed:
„Vergeld het kwade met het goed!"
O wind! in storm- en stilte-stem, Gods vrind,
beeld van Zijn Geest! Zing, dat dit Kind:
de Weg, de Waarheid is, en om Zyns
levensprys:
Ons terug brengt in het paradijs.
Vorden,
Kerstmis 1967.

(H. van Dorsten).

Advents- en Kerstzangavond in de
Herv. kerk georg. door „Excelsior"
Jaarfeest CJV Wildenborch in de
Kapel
Idem aan 5 januari
Balavond met grote verloting van
de voetbalver. Vorden in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"
Receptie en ontmoetingsavond ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Nutsdepartement
Vorden in het Nutsgebouw
Soos-avond buurtver. Julianalaan
in café Bloemendaal
Prinsenbal carnavalsver, „de Deurdreajers" in zaal Schoenaker
Toneelavond Lekton in het Nut

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.

Voor het persoonlijk jeugddamkampioenschap dammen
werd zaterdagmiddag in Arnhem de tweede ronde gespeeld. De vertegenwoordigers van distrikt Oost speelden met wisselend sukses.
In de partij tegen R. Prins (Vaassen) kwam de Vordenaar W. Wassink op een gegeven ogenblik een schijf
achter. Op het moment dat hij in de veronderstelling
verkeerde deze schijf achterstand te nivelleren, brak
Prins plotseling door naar dam, waardoor een nederlaag
niet meer te ontlopen was.
De partij tussen B. Smeenk (Ruurlo) en W. v. d. Berg
(Renkum) ging aanvankelijk gelijk op. In het eindspel
maakte Van de Berg echter een fout, hetgeen voor
Smeenk voldoende was de punten in de wacht te slepen.
J. Fluit (Ede) behaalde tegen C. Jurriens (Eibergen)
op simpele wijze de overwinning. Door een onoplettendheid van Jurriens kon Fluit één schijf offeren om er
drie terug te krijgen.
Bouwhuis (Eibergen) speelde Roei even (Lent) op keurige wijze naar de nederlaag. In de opening behaalde
Bouwhuis een schijf winst, welke voorsprong hy goed
wist uit te buiten.
Op zaterdag 6 januari wordt het toernooi voortgezet.
BILJARTEN
KOT LEED NEDERLAAG
Nadat het eerste drietal van de Vordense biljartclub
KOT er vorige week in was geslaagd om koploper Voorst
een gevoelige 5—2 nederlaag toe te brengen, leek het
alsof de mannen van Klein Hekkelder de weg naar herstel hadden gevonden. Dit bly'kt echter nog niet het
geval te zijn, want de uitwedstrijd die KOT tegen DLS I
speelde, eindigde in een grote 7—O nederlaag.
Klein Hekkelder 279 (73) had tegen W. Wiggers 308
(308) niet veel te vertellen en verloor kansloos. Wiggers
scoorde in deze partij tevens de hoogste serie van Klasse
C I nl. 83 caramboles.
W. Pardijs 253 (168) kon het tegen J. Bosman 180 (180)
evenmin klaren.
Wijnbergen 121 (111) bood goede tegenstand maar kon
niet verhinderen dat A. Lauckhart 134 (134) 'met de
punten ging strijken.
De overige uitslagen in Klasse C I waren:
Pauw I—DLS II 6—1; Pelikaan I—Poorte I 2—5.
In Klasse C III waren de uitslagen:
Carambole I—Pelikaan III 4—5; Pelikaan II—Pauw III
4—5. Hoogste serie J. Bentum van Carambole I nl. 20
caramboles.

Elektrische dekens
VANAF

ƒ 69,—

2-persoons regelbaar vanaf

ƒ 89,—

Fa J. J. Slager

Burg. Galléestraat . Vorden
Groot assortiment: Geïllustreerde bladen; Damesbladen;
Sport- en knutselbladen. Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Dorpsstraat 6
Te koop: Toom biggen. Harmsen „'t Schimmel"

Wilt u ons helpen
met de drukte voor de Kerst?

Schiet het nieuwe jaar in!
l- en 6-schots alarmpistolen kal. 6 mm; alarmpatronen
(knallen als jachtpatronen).

kaarsen

NIEUW: Wild West revolvers, 12 schots, Colt model,
voor plastic knalpatronen, solide, harde knal.

O.A. ASP-HOLMBLAD (DEENS) IN DERTIEN
KLEUREN EN DRUD7VRM

Automatische klappertjespistolen. Grote en keine kerststerretjes. Bengaalse lucifers en -fakkels.

SIERKAARSEN . DRUIPKAARSEN EN
KERSTBOOMKAARSJES

Vul dan uw bestellijst in
en geef ons die uiterlijk a.s. donderdag
Bestellijsten bij onze bezorgers en aan
de winkel volop voorradig.

Kamervuurwerk (ongevaarlyk).

MARTENS

Wapen- en Sporthandel — Zutphenseweg wenst u prettige feestdagen

„DE OLDE MEÜLLE
J. M. VAN DER WAL & ZN - GedipL drogist

Bakkerij - Winkelparadijs Nieuwstad _ Tel. 1384

BESTEL UW

Advents-kerstzangavond

IJSTAART

In de Herv. kerk op zondagavond
24 december 1967. Aanvang 19.30 uur
Georganiseerd door de Chr. Gem.
zangvereniging Excelsior.

VOOR DE A.S.
FEESTDAGEN S.V.P.
VROEGTIJDIG

Medewerkenden:
Excelsior dirigent de heer Schierboom
Jeugdkoor; klein mannenkoor en
samenzang.
Instrumentaal trio, piano, hobo, cello.
Kerstmeditatie de heer Smit.

ijssalon

VRIJE TOEGANG
KERK OPEN 19.00 UUR

D.BOERSMA
CONCORDIA

Telefoon 1553
HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 23 DECEMBER A.S.

kerstbal

Landbouwwerktuigententoonstelling

MET ATTRAKTIES
Wij brengen u „STORA COMBO"

in het RAI gebouw
te Amsterdam

MET HELEN EN FRED
bekend van o.a. televisie en radio

Bij voldoende deelname zal het
mogelijk zijn om op woensdag 17 jan.
a.s. een excursie te organiseren naar
de tentoonstelling van land- en tuin-

VOOR DE KERSTDAGEN ALLE SOORTEN
• KERSTBOOM-,

bouwmechanisatie te Amsterdam.

« WAND- EN

Vertrek vanaf Vorden 's morgens
8 uur en om ongeveer 's avonds
8 uur weer terug.

• TAFELVERSIERINGEN
•

OOK VERLICHTE STERREN
EN ALLE SOORTEN KAARSEN

Het prille kindergezichtje dat hier in stille aandacht naar het kerstkaarsje opkijkt, zal over een
paar jaar het gezcht van een tiener zijn. Nog wat
later is ze misschien zelf moeder.
Kerstkaarsjes hebben maar een kort leven. In uw
foto-album echter kunnen ze blijven branden. Juist
in deze tijd van „uren, dagen en maanden" hebben
wij meer behoefte dan anders om iets vast te
houden, iets van de knusse sfeer van de decemberdagen.
Ook iets van de onbevangenheid waarmee onze
kinderen deze dingen ondergaan. Het plaatsen
van de kerstboom is een feest dat zij als een
enorme gebeurtenis ondergaan. Alles wat daarbij
hoort maakt voor het kind de totaliteit van het
kerstfeest uit.
Fotograaf Jan Stöpetie kombineerde twee dingen.
Het kindergezicht, de boom en het kaarsje als
symbool van het terugkerende licht. Dat hoort nu
eenmaal bij elkaar. Fotografie en licht horen ook
bij elkaar.
Wilt u een gemakkelijk recept voor sfeervolle
foto's. Neem een film van 21 DIN, een sluitertijd
van 1/25 sekonde bij f : 11 en fotografeer op ca
2y2 meter afstand, altijd raak. U kunt, als uw
flitser dat toelaat, ook het flitslicht via het witte
plafond laten weerkaatsen. Draai de lens dan wel
wat verder open tot bv. f : 5.6. Gebruik voor kleurenfoto's steeds blauwe flitslampjes.

Kosten ƒ 9,50 inclusief toegangsprijs.

Na de kerstdagen
volop vuurwerk

Opgave vóór 31 december a.s. bij

Fa Sessink

te Vorden

C.L.V. De Eendracht

KRANENBURG

Stuurt u ook de kerstpuzzle op ?

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'
Feuilleton - No. 8

Henri van Dorsten

KORT BEGRIP
Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionnage, „Abwehr" genaamd,
is op jacht naar het dochtertje van een joodse chemicus, die de duitsers willen
dwingen tot medewerking ten behoeve van de duitse oorlogsvoering en wel door
zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken. Toen Martin bij het huis van de
verzetsman, Adri van Ulzen, foto's maakte van een zwartgelokt meisje, ontmoette
hij Lia van Beinum. Hij en Lia worden verliefd op elkaar. Als Van Ulzen merkt
dat Martin een duitser is die voor Hitler werkt, terwijl hijzelf, evenals Lia, deelneemt aan het verzet, is het conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin,
in opdracht van zijn chef, Dr Gloede, er achter komen waar zich het joodse
meisje bevindt. Bij Van Ulzen is Martin, als gevolg van zijn ontmoeting met Lia,
het spoor bijster geworden. In het huis van Ir Van Mastrigt was het kind wel,
maar is met zijn onbekende helper ontkomen. Daarna hebben we kennis genomen van Lia's verhaal aan haar vriendin Reina. Toen Martin vroeg, welk kind
ze tijdens hun eerste ontmoeting bij zich had, zei Lia: Patricia van Ulzen. Dat
was niet waar: Martin heeft nagegaan en vastgesteld dat Van Ulzen geen kinderen bezit. Gevolg: hun eerste ruzie. Intussen is voor het eerst de figuur lan
Kubizek, Hauptsturmführer SS, genoemd. Martin kende Kubizek al van tijdens
de oorlog in Normandië. Bij een bombardement op diens auto is Kubizek blijkbaar niet omgekomen. In het nu volgende deel houdt Martin, samen met Fraulein
Ingrid, huiszoeking bij Van Ulzen. Hij vindt een bloemengroet met een kaart van
Kubizek, aan Lia. Vervolgens raakt hij in gevecht met een SS'er van Kubizek
en wordt tenslotte door Gloede aan de tand gevoeld aangezien het geduld van
de chef ten einde is. Hij wil dat Lia wordt gevangengenomen. Met chemische
middelen moet Lia worden gedwongen antwoord te geven op de vraag waar zich
het kind bevindt. Zo staat Martin voor een verschrikkelijke keuze: Lia gevangennemen betekent haar verliezen. Lia behouden betekent overlopen naar de illegaliteit en dus verraad aan duitsland.

„Wat ziet u, heer doctor?" vroeg Martin.
Gloede negeerde de vraag. „Deze SS-er is waardeloos voor ons"
zei hij. „De stommerik weet niets, behalve zijn opdracht: het huis
doorzoeken. Om dit kind? Of om deze vrouw? Of om beide? Kijk
eens, laten wij de zaken scherp stellen. Het gaat ons alleen om het
kind. Maar deze vrouw weet wel waar zich het kind bevindt. En zij
is veel slimmer dan u denkt, mijn Hauptmann. Wij zijn getipt, weet
u. Zij staat in verbinding met de Gestapo. Ze wordt beschermd
door de Gestapo. Maar ze zit ook in de illegaliteit. Negen Joden,
plus een kind heeft ze de Gestapo ontrukt, - negen Joden naar de
overkant van de Merwede laten brengen. Maar het kind is nog niet
weg . . ."
Martin maakte een interupperend gebaar: „Hoe weten we zo zeker
dat het kind niet al weg is, Herr Doktor?" Maar hij gaf zichzelf het
antwoord: „Och ja, dat is ook zo. Lia van Beinum zei immers dat
het kind op deze foto Patricia van Ulzen was. En Van Ulzen, weten
we, heeft geen kinderen. Verzeihung, Herr Doktor Gloede."
Gloede ging onverstoord verder: „Juist. We hebben bovendien al
haar gangen gevolgd. We menen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te mogen aannemen, dat zij niet naar de overkant
gaat zonder dit kind. Nu is de vraag: Waarom staat ze in verbinding met de Gestapo? Ze is in hotel „Der Manager" geweest. Dat
is Kubizek's „Heim" zogezegd . . ."

Martin sloeg met de vuist op Gloede's bureau. „Hebt u daar bewijzen voor?"
„Ja, mijn waarde. Hebt u er geen bewijs van?"
Het duizelde Martin. Hij dacht aan de kaart in z'n binnen^^;. Kon
die dui^Be kerel soms dwars door z'n kleren heenzien. lR>e zou
ik die bewijzen kunnen hebben?" vroeg hij. „Hebt u ze wel?"
Dr Gloede keek waarderend naar de man vóór hem. Hij nam de
telefoon en beval: „Fraulein Ingrid, die Mappe Van Beinum. Bitte
eiligst!"
Martin hoorde haar ketsende stappen op de gang, op de trap . . .
Ze ging blijkbaar over de corridor.
Dr Gloede prees: „Dat hoort u goed, mein Hauptmann. Het is onze
Periodiekenafdeling die deze gegevens heeft verzameld. Er is dan
ook geen terug meer. En de Gestapo zoekt eveneens. Vanmorgen
bij Van Ulzen. Vanmiddag in de Van Speykstrat 23, bij de u wel
bekende bar."
Martin wreef zich over 't voorhoofd. Had Ingrid het dossier al
binnengebracht? Hij had haar niet horen binnenkomen, maar het
dossier lag vóór hem. Hij bladerde het door. Hij las: Verhal tungsregeln . . . Van wie was deze akte? Ah! Van de Gestapo. Een fotocopie. Hij las: „Der Verbindung mit Jüdischen Kreisen in Amsterdam, Leiden und hier verdachtig." En dit: „Bis auf weiteren Befhel
des Oberleiters der Gruppe BXII, sind keine Beschrankungen der
persönlichen Freiheit der obenerwannte, für uns wertvolle Person,
zu verhangen. H-Stuf. lan Kubizek". Dus: tot nader order geen
beperkingen van de persoonlijke vrijheid van deze voor hen waardevolle persoon! Was dat niet prachtig? Hoe goedertieren toch was
Kubizek, die mannen had laten verminken vóór de ogen van hun
vrouwen. Martin zag geen uitweg voor Lia. Was ze inderdaad schuldig? Orchideën waren geliefd bij de Gestapo. Men gaf ze meestal
aan betrouwbare medewerkers. Of wilde Kubizek haar misschien
compromitteren bij Van Ulzen, bij de illegaliteit? Hij kon Gloede
nu niet langer laten wachten. Hij zou hem ook de kaart geven van
de bloemist. Het maakte geen verschil voor Lia. Kon men haar
waarschuwen? De illegaliteit tippen?
Alsof Gloede zijn gedachten ried, zei hij: „Van Ulzen en zijn „gnadige Frau" zijn gisteren al vrijgelaten. U mag ze niet waarschuwen.
U en ik gaan straks samen dineren, mein Hauptmann. Vandaag is
Fraulein Van Beinum er trouwens niet. Zij is weggegaan met de
tram naar Voorburg. Misschien verblijft het kind daar. Misschien,
wie weet, brengt zij het vandaar mee naar Van Ulzen. Of naar haar
eigen huis, wie weet het? Het is een slimme vrouw, heer Van Anreh,
een slimme persoon. Bij de deur riep ze tegen ene Reina of Riena:
„Je ziet me morgenochtend om tien uur terug." Nu weet u precies
hoe laat u daar moet zijn, niet te vroeg, denk er om. Het gaat om
het kind. Of om de wetenschap die de vrouw heeft omtrent het
kind, waar het zich bevinden zou."
Martin wierp tegen: „Ze zal, als ze 't weet, stellig niets zeggen. Zou
ze u willen zeggen, wat ze voor mij verzwijgt, denkt u dat? U legt
haar toch niet op de pijnbank, waarde Doktor Gloede?" Martin
vroeg het langzaam, nadrukkelijk, elk woord wegend.
Dr Gloede schudde z'n grote hoofd: „Foei toch, Van Anreh! Foei
toch!" riep hij bestraffend. „Wij zijn toch niet van die wild-beestenbende van de Gestapo. Wij hebben toch deugdelijker, pijnloze middelen, - wij hebben toch uw laboratorium, en de hypnose, mijn

waarde Van Anreh! Het gaat toch alleen maar om 't kind, - dat wil
zeggen om de waardevolle arbeid van de vader voor ons, voor ons
beproefde vaderland, voor onze geliefde jeweetwel?"
Martin boog 't hoofd. (Ik kan haar niet verachten, dacht hij. Ik kan
evenmin geloven in haar schuld. Kubizek heeft haar misschien in
een val gelokt. Toch zijn er ook veel dingen tegen haar. Desondanks
zal ik haar liefhebben, het is me beter te sterven met haar, dan te
leven zonder haar.)
Dr Gloede tikte zacht met de hand op zijn schrijftafel, nauwelijks
hoorbaar zei hij: „Als u me de kaart eens gaf, de kaart die bij de
orchideën hoorde, die Fraulein Ingrid ons heeft getoond, - dan zouden we samen opnieuw kunnen beginnen, Martin."
Met een schok keek Martin op. Hij had hem bij de voornaam genoemd. Zijn hand ging naar z'n binnenzak, over de tafel heen reikte
hij Gloede de kaart.
Gloede nam de kaart aan en las. Toen hij opkeek, was er meegevoel
in z'n blik.
Voor de zoveelste keer dacht Martin: aan welke kant zou Dr Gloede staan. Gloede was „erenamtliches Mittglied van de SS". Zou
wijlen admiraal Canaris een werkelijke SS-man op deze plaats hebben gewild?
Dr Gloede drukte plotseling de toets van een radio-ontvangsttoestel
in. Ze hoorden het storingsignaal van de Engelse zender.
Verrast keek Martin op: Dr Gloede hield hem een pakje shagtabak
voor en een Rizzlavloeitje. Op 't vloeitje was een rokende schoorsteen getekend: symbool van het verzet in Duitsland: „Rookt u
voor deze keer mee, Hauptmann Van Anreh?"
Martin lachte: „Van harte, Herr Doktor Gloedde." Voor het eerst
van z'n leven rookte Martin een sigaret, hij had haar aangestoken
bij het eind waarop de schoorsteen was getekend en hij rookte totdat de tekening was vergaan. Toen legde hij de sigaret terug in de
asbak. Lia zou, hoewel gevangengenomen door hem, in elk geval
veilig zijn voor Kubizek. Nog stak de adder van de twijfel de kop
bij hem op, - als zij 't eens leuker vond bij Kubizek dan bij hem?
Misschien was hij, Martin, wel te goedig voor haar. Had Nietsche
niet geschreven: „Du gehest zu Frauen, - vergisz die Peitschc nicht."
Er waren vrouwen die de hoogste lustgevoelens ervoeren als ze met
de zweep werden bewerkt inplaats van te worden getrokken met
zachte koorden van liefde . . .
. . . En Dr Gloede? Kon deze, na de 20e juli '44 op zijn verantwoordelijke post gehandhaafde man, werkelijk betrouwbaar worden
geacht? (Ik zal het toejuichen, dacht hij, als morgen een kogel van
de Gestapo mijn weerzinwekkende rit naar de Groot Hertoginnelaan onderbreekt. Ik had met Lia moeten vluchten naar het zuiden.
Las Gloede dergelijke gedachten misschien ook?)
Dr Gloede schudde droevig het grote, kale hoofd en verliet langzaam het vertrek.

Voor visitekaartjes naar drukkerij Weevers

(wordt vervolgd)

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHERMERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal
Fa G. W. Luimes

Vorden, telefoon 1421
Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN

voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264
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

Hieuw en abnormaal
is de.

Rubberlaarzen
STEEDS VOLDOENDE
VOORRAAD

School m/d Bijbel
Kerstfeestviering
HET HOGE 42

Nieuw!
HEVEA GROENE

Arcilort laarzen

Kerst- en nieuwjaarskaarten
(ook

met buitenlandse tekst)

op vrydag 22 december om half 2 in
het Nutsgebouw.

Boek- en kantoorboekhandel

De kinderen die in 1968 op school
hopen te komen, worden ook
verwacht

Jan Hassink

OUDERS EN BELANGSTELLENDEN
EVENEENS HARTELIJK WELKOM
Het bestuur

VOOR JONGENS EN HEREN

Wullink's Sdioenhandel

Bent U
van plan een
horloge te kopen?

VOOR AL UW

Onbetwist, de Schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

gebak
kerstkransen en
weinachtstollen

WEGENS BEËINDIGING BEDRIJF TE KOOP:
Beste stortkar; lichte autowagen;
ploegen; eggen; handgierpomp;
droogvoederbakken (kippen); elektro
motor 5 pk; meikrek; kuikenhok;
binnenpot 100 liter; partijtje dakpannen; slijpsteen; kuikenbakjes enz.

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.

staan wij ook voor de a.s. feestdagen
weer voor u klaar.
Door omstandigheden vragen wij wel
graag vroegtijdig te bestellen

1. G. Lenselink
Mossel D 109, Vorden

Bakkerij Schuppers

Jaarfeest C.J.V. Wildenborcn

Mevr. Feith

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1506

huishoud
RUIL

op 22 en 28 december is wegens
omstandigheden uitgesteld naar

,,de Belten" D 44 Wildenborch - Telefoon 6607
zoekt per l januari een

huishoudelijke hulp

Opgevoerd wordt het toneelspel

I

_
•
l
l

TELEVISIE ^ RADIO • BANDRECORDERS • TRANSISTORS
ELECTRISCHE APPARATEN •
WAS AUTOMATEN • VERWAR.
MINGSAPPARATUUR • HAAR Ut/V
DEN 9
• KALHtLS
KACHELS V
•

Li.aarstraat 21
Zutphen

Dagelijks geopend van 8.30
- 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur

in- of extern. Meer hulp aanwezig
door Hans Nesna.
AANVANG 19.30 UUR IN DE
KAPEL WILDENBORCH

Vereniging van
Huisafval te Vorden
Inplaats van dinsdag 26 december
(2e Kerstdag) wordt het huisafval op

VERGEET U NIET ZO'N
HEERLIJKE

zaterdag 23 december

Telefoon 5245 - 5246
0 Gratis toegang
0 't scheelt u handen vol
geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding
PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper

Het bestuur

ustaart

SPECIAAL WINTERPAKKET VOOR AUTO-BEZITTERS

VORDEN
Telefoon 05752 -1519

Philips

bestaande uit: Valma Ruitschoon Winter, spuitbus Valma Ice
Free, verstuifbus Tectyl glashelder en Jjskrabber van ƒ 14,20
Openingsprijs ƒ 11,25

EN BEHANG

Vorden

PECHPAKKET INHOUDEND

radio en televisie
ARCHITECTENBUREAU

Van Houte

ONS
PARADE

Autobenodigdheden
flacon Valma Wash and Sbine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons
Openingsprijs ƒ 9,75

Blaupunkt

Voor elk doel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Zolang de voorraad strekt
VOOR DE AUTOWASBEURT

Petit Restaurant

Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

VERF
VAN

opgehaald. Vroegtydlg aan de weg
zetten.

TE BESTELLEN EN ALS TOETJE
EEN LEKKERE

Profiteer nu nog van onze
sensationele openingsaanbiedingen!

gesloten

P. Dekker
Elektro Technisch

VAN 21 DECEMBER 1967 TOT

Installatie Bureau

5 JANUARI 1968

Telefoon 1253

sleepkabel voor personenwagens; gevarendriehoek en pechlamp met batterijen
Openingsprijs ƒ 14,75

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

Wij wensen u
GEVRAAGD:

PAARDJE

Tractormachinist
Coöp. Werkt. Ver.'de Medo'GA
Leden hebben voorkeur!

Gesloten briefjes in te leveren vóór
of op zaterdag 23 december 1967 bij
de administrateur

Damast tafellaken 130/160 cm.Hoge,
gemerceriseerde kwaliteit, dus met
blijvende glans.Tevens verkrijgbaar 6
bijpassende servetten, maat 46/46 cm.
Tafellaken Q ^Q Servetten g Q[j

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN
l Beslist op onze volgende,
p'arade-aahbieding letten

en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

voor 3 dagen per week, door de

E 101 - Vorden

TAFELLAKEN
&SERVETTEN

PRETTIGE KERSTDAGEN

F. H. BOUWMEESTER
E 101 - Vorden

KERSTAVOND EN
EERSTE KERSTDAG 'S AVONDS
7 UUR

gesloten
Café De Zon

Zutphenseweg

EEN PRACHTIGE COMPLETE ERRES HOBBYSET

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

Geldig tot Kerstmis

Gems-Vorden
Verdien 30 cent inkassokosten, door
voor l januari uw abonnementsgeld op 'contact' te betalen!

NA DE KERSTDAGEN VOLOP KURKDROOG VUURWERK

„JAN HASSINK"

EXTRA EDITIE VAN

KERSTKRANT

CONTACT

UITGAVE:
DRUKKERIJ WEEVERS
NIEUWSTAD 12 - VORDEN

DONDERDAG 21 DECEMBER '67
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Het Christendom staat in de branding van deze tijd.
Op zijn flanken beuken de golven van ongeloof en
negativisme, van onkerkelijkheid en zelfs bespotting.
Uit die golven beluistert men kreten als: „God is
dood" - ,,het christendom heeft gefaald" - ,,de kerken
kunnen worden opgedoekt". En bij zo'n kreet, als
,,God is dood", wil men het doen voorkomen alsof
dat de schuld van het christendom is.
Niets is minder waar. Niet het christendom heeft, zo
men wil, gefaald, doch de mens. De mens in de
christelijke wereld, die het niet kon opbrengen om het
gebod van de liefde tot de naaste op te volgen, doch
eerder zichzelf zocht. Die het eigen belang veel intenser nastreeft dan dat van zijn naaste, die het voorbeeld en de woorden van Christus uit eigen zwakte
niet heeft kunnen navolgen. Die het gemakkelijker en
prettiger vond het Gouden Kalf te aanbidden dan vanuit opofferende liefde te leven.
Niet het christendom is de schuld van oorlogen, verdrukking en andere misstanden, maar de mens, de
mensheid, van oost tot west en van noord tot zuid.
Alle opstandigen en alle zoekenden die de kerken de
schuld willen geven van alles wat zij niet goed achten
in deze wereld en vooral de jongeren onder hen, passen een methode van inquisitie toe. Omdat het dan
niet goed gaat, zoeken zij een schuldige. Dat kunnen,
dat willen zij natuurlijk niet zelf zijn. Doch een schuldige moet er wezen. En wie komt daar dan beter voor
in aanmerking dan degeen die hen op hun feilen
wijst? De kerk van Christus.
Waarom heeft die alle ellende niet voorkomen? Die
praat het ons al eeuwen lang voor, dat het hier allemaal mooi en prachtig zou kunnen zijn, dat er een
soort goochelaar is en als je maar in die en zijn kunsten gelooft, dan zal het goed zijn te leven in deze
wereld. Maar het is allemaal illusionisme gebleken.
De goochelaar toverde geen vrede en opofferingsgezindheid en liefde tot de naaste uit zijn hoge hoed.
Dot had hij behoren te doen. Hij alléén. En dan hadden wij het wel willen aanvaarden. Graag zelfs. Maar
dan moet hij niet ons op het toneel roepen om hem
te assisteren. Wij willen kijken en er in een gemak-

kelijke stoel van genieten. Als hij het echter zonder
ons niet kan, dan is hij geen echte goochelaar. Dan
aan de galg met hem.
Zo is feitelijk de situatie bij al de onkerkelijken, bij
allen die God dood verklaren, die - zelfs heel oprecht - menen dat het christendom heeft gefaald.
Neen, niet het christendom maakte de oorlogen, de
onderdrukking, de ellende. Dat kwaad kwam en komt
evenzeer of nog meer voor bij de mensen van andere
godsdiensten, want ook voor hen is het moeilijk de
godsdienstige geboden strikt na te leven.
De mens die spreekt van „God is dood" heeft het
vertrouwen in zichzelf verloren. Hij twijfelt aan zijn
eigen vermogen tot goed te zijn en goed te doen. Hij
kan zijn materiële verlangens niet loslaten. Hij meent
dat zijn maag en een vredig vegeteren belangrijker is
dan zijn geest, die altijd worstelt en zoekt en hem
onrustig maakt.
Die naar God zoekende geest moet maar verdonkeremaand worden. Hij vindt hem toch niet en dèt is zo
inspannend. Dus we verklare^jfiod gewoon voor dood,
dan hoeft die geest nergenqj^p»er naar te zoeken en
dat is veel rustiger. Als er SKitoch iets misgaat, dan
kunnen we de schuld gerflret op God gooien, die
faalde om levend te blijven. Want een schuldige moet
er gevonden worden, and. Ifc
/eker twijfelen.
Doch zo lang er mensen zijj^^God niet dood. Alleen
de mens kan Hem dood ^mlaren, uit angst voor
zichzelf. De mensen verklaren nu de christelijke god
dood. Maar die is er niet, is er nooit geweest. God,
het goddelijke, is echter in ieder mens. Die is niet
te binden aan één religie noch aan één volk noch
aan één mens.
Wie God dood verklaart, verklaart zijn eigen geest
voor dood. Hij spreekt nog slechts met de mond,
woorden waaraan „de geest" ontbreekt. Die dan ook
niet zullen beklijven.
Dat is in ieder geval een troost voor al wie nog wel
beseft dat de geest, dat God leeft. Voor hen blijft
Kerstmis een belofte.
H. v. Wermeskerken
(Nadruk verboden.)

Kerstpuzzles
Dit jaar hebben wij als kerstattraktie eens een kruiswoordpuzzle gekozen. Wij
hopen dat onze lezers hier genoeglijke uren aan zullen beleven.
Wij stellen de volgende prijzen beschikbaar:

eerste
tweede
derde
vierde

prijs
prijs
prijs
prijs

25 gulden
20 gulden
1 5 gulden
10 gulden

Voor de jeugd hebben wij o»k een puzzle tot de leeftijd van 16 jaar.
(Deze puzzle vind je elders in dit blad)

eerste
tweede
derde
vierde

prijs 1 5 gulden
prijs 10 gulden
prijs 5 gulden
prijs 3 gulden

Inzenden van oplossingen tot 2 januari 1968 aan drukkerij Weevers, Nieuwstad 12
Vorden.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelneming.

Horizontaal: 1. Haargroei; 6. Gebak; 10. Gebak, 15. Chris- Vertikaal: 1. Gebak; 2. Gelijk; 3. Amsterd. droogdok Mij; 4.
telijk feest; 22. De laagste; 24. Planeet; 26. Windrichting; 27. Noot; 5. Titel; 6. Deel v. e. voet; 7. Lokspijs; 8. Rondhout;
Levenslucht; 28. Trek; 29. Mak; 30. Een weinig; 3V- Boze 9. Open plek in het bos; 10. Overwinning; 11. Tooi; 12. Vartoeleg; 34. Nobel; 35. Tegenover; 36. Oude maat; 37. De kenshok; 13. Rund; 14. Elektrische tractie; 15. Vogel; 16.
onbekende; 38. Boom-, 39. Wintervoertuig; 41. Paard; 43. Nobel; 17. Toespraak; 18. Vettigheid; 19. Wederk. vnw.; 20.
Water in Friesland; 44. Oxidatie; 47. Heks; 48. Vertrouwelijk; Een weinig; 21. Optocht; 23. Metaal; 25. Titel; 32. Chin. munt;
51. Vr. munt; 52. Deel v. h. gezicht; 53. Fr. lidwoord; 54. 33. Pers. vnw.; 39. Teken; 40. Rom. keizer; 42. Slechte
Wond; 55. Steenmassa; 57. Ruimte; 59. Spinachtig; 61. Vo- vrouw; 43. Kunstenaar; 45. In sierlijke letters geschreven
gel; 63. Einde; 64. Dwarshout; 66. Deel v. e. dag; 69. Groep eerbewijs, ook wel bekendmaking; 46. Sportterm; 48. Weileerlingen; 70. Familielid; 72. Deel v. e. viool; 73. Communi- nig; 49. Verorber; 50. Vogel; 53. Smalle plank; 56. Hemelcatiemiddel; 74. Deel v. e. stad; 75. Roem; 76. Er; 77. Noot; lichaam; 57. Deel v. h. hoofd; 58. Communicatiemiddel; 60.
78. Heilige; 79. Boeg; 80. Uitbouw; 81. Niet even; 82. Vang- Wandversiering; 62. Verwachting; 63. Skiterm; 65. Weest
werktuig; 84. Boven; 85. Deel v. d. Bijbel; 86. Europese zee- gegroet; 67. Stad in N. Holland; 68. Er; 69. Schram; 71.
straat; 87. Familielid; 88. Deel v. e. paddestoel; 92. Positieve Vlaktemaat; 73. Iemand, die in verdriet sterkt; 74. Regimentselectroden; 94. Plaats op de Veluwe; 95. Walvisolie; 99. Af- vaandel; 78. Kussenovertrek; 80. Trein; 83. Hemellichaam;
zonderlijk; 100. Rijksgrond; 101. Pers. vnw.; 103. Droogoven; 84. Voorzetsel, 86. Bek; 89. Neerslag; 90. Bulgen; 91. Uit,
104. Zoogdier; 106. Wintervoertuig; 107. Derhalve; 109. afgelopen; 93. Deel v. d. Bijbel; 96. Steltloper; 97. Godin;
Godsd. gewoonte; 110. Oorlog (Eng.); 111. Roofvogel; 112. 98. Krachtig geneesmiddel; 102. Tarwestengel; 105. VoerSnijdende opmerking; 113. Gebod; 114. Wintervoertuig; 116. tuig; 108. Al; 110. Muur; 112. Vaartuig; 115. Aanstoot; 118.
Dijne; 117. Een zekere; 118. Lidwoord; 119. Voorzetsel; 120. Stad in Overijssel; 119. Plaatsen; 122. Bijb. figuur; 125. TeAnno Domini; 121. Roem; 123. Lofdicht; 124. Brandbare^ huis; 126 Ent; 127. Snaaks figuur uit de oude Vlaamse letdamp; 127. Geboorteplaats van Abraham; 128. Heel vaak; terkunde; 129. Administratieve troepen; 130. Boom; 131. Be130. Boom; 132. Familielid; 133. Tijdmaat; 135. Hetzelfde; vel; 132. Rijdier; 134. Strafwerktuig; 138. Ten bedrage van;
136. Oevergewas; 137. Metaal; 139. Nummer; 140. Vloerbe-140. Insnijding; 144. Schoenvorm; 147. Spatie; 149. Plant;
dekking; 141. Deel v. d. hals; 142. Eerste man; 143. Ogen- 151. Windrichting; 155. Motorrace; 157. Het in de wei eten
blik; 145. Telwoord; 146. Gestold vleesnat; 148. Mannen van door vee; 160. Spil; 162. Slordig; 164. Boven (Duits); 167.
een bepaalde stand; 149. Deel v. h. gezicht; 150. Noot; 152.Noot; 169. Hert; 171. Rijksgrond; 172. Noorse god; 173. Actie
Hert; 153. Naschrift; 154. Bijbelse figuur; 155. Tegenover; radius; 177. Vogelverblijf; 180. Haarstreng; 181. Op de
156. Soortel. gewicht; 158. Hoofddeksel; 159. Vloerbedek- wijze van; 183. Wild beest; 185. Vervoersonderneming; 187.
king; 161. Rund; 163. Kledingstuk; 165. Delfstof; 166. Num-Voorzetsel; 190. Wending; 192. Vorstenzetel; 195. Cijfer;
196. Plezier; 197. Soort onderwijs; 200. Derhalve; 203. Plaats;
mer; 168. Boom; 170. Beloofd; 172. Spil; 174. Af; 175. Heilige; 176. Godsdienst; 178. Laatstleden; 179. Alom; 182. 204. Insekt; 205. Roemen; 206. Aanw. vnw.; 207. Schoon;
Landbouwwerktuig; 184. Hemellichaam; 186. Stop; 188. Tel- 208. Wereldtaal; 209. Onderkomen; 210. Slang; 211. Lofwoord; 189. Nummer; 191. Windrichting; 193. Bedrog; 194.dicht; 212. Klein vertrek; 213. Bergwei; 214. Lucht; 217.
Effen; 197. Masker; 198. Romeinse Rijk; 199. Noot; 201. Regering reglement; 219. Myth figuur; 222. Achter; 223.
Klein Vertrek; 202. Rund; 204. Lidwoord; 206. Meetkundig Heilige; 224 Wederk. vnw.
vlak; 210. Garantie; 213. Offertafel; 215. Gelofte; 216. Niet
vochtig; 218. Onderdeel; 220. Europ. land; 221. Joodse beweging; 225. Bloem; 226. Gebladerte; 227. Dichterbij komen;
Kerstspreuk in code: In de kerstboom staan rijen stippen in
228. Bloem.
vierkantjes. Elk vierkantje stelt een letter voor. die in het
vrije vierkant er onder moet worden neergeschreven. De
eerste letters van de woorden zijn al ingevuld. Hoe luidt de
spreuk?

Ibers
SUPERMARKT

Extra koopje!

2 grote zakken chips
VAN 140 VOOR

98

Bij f 10,- boodschappen!

1 doosje kersenbonbons
VAN 225 VOOR

189

presenteert voor de feestdagen:
Voordelige aanbiedingen tüit onze nroenteafdeling

Speciaal aanbevolen
HAZEPEPER literblik

179

SPERCIEBONEN literblik

79
69

KERSTPUDDING 2 pakjes

78

APPELMOES literblik

VRUCHTENGRIES 2 zakjes

69

APPELMOES 2 - % potten

108

89

COX ORANGE de mooiste, per kilo

79

GOUDREINETTEN 2 kilo

89

119

DOPERWTEN middelfijn literblik

79

89

DOPERWTEN extra fijn literblik

219

DOPERWTEN zeer fijn literblik

149

KNAKWORST grote pot

169

WORTELEN fijn literblik

98

ANANAS 2 blikjes

109

KOFFIEMELK litersfles

139

COCKTAILUITJES jampot ...

89

CUSTARD dubbel pak

59

Dubbele zak CHINESE PINDA'S

98

KILO CHOCOLADEHAGEL

TUC ZOUTJES per pakje

59

ITALIAANSE TOMATENPUREE 5 blikjes

UP DRANK 2 flessen ..

89

4 flesjes COWBOY LIMONADE

295
69

CHAMPIGNONS 200 gram

89

BANANEN Ie soort, per kilo

98

KASTANJES 500 gram

98

CITROENEN 3 voor

49

GRAPE FRUIT 3 voor

79

DADELS; CRANBERRIES; HOLLANDSE DRUIVEN; TOMATEN;

100

FRUITBAKJES IN DIVERSE PRIJZEN

Overheerlijke wijnsoorten

laat onze chef slager uw kerstmenu verzorgen!

RICHESSE PERLÉ
sprankelende, mousserende Luxemburgse wijn van 395 voor ... 325

Voor uw heerlijke soep

500 gram
500 gram

. . . .

295

f2,38

215

f 2,68
•i

500 grarf^anaf
500 gram vanaf
. . 500 gram
. . 250 gram

295

BEAUJOLAIS nu

Voor uw hoofdschotel

Runderrollade
Magere varkensrollade .
Malse rosbeef . .
Heerlijke biefstuk . . .

398

GRAVES SUPERIEURES extra lage prijs ....
VIN ROSE zachte rose wijn

WIENER CAKE

samen

CALIDAD SHERRY speciale aanbieding ...

f 1,38

ORIGINELE FRANSE LANDWIJN nu per fles

198

LIEBFRAUMILCH nu voor

295

ZWARTE BESSEN OF FRAMBOZENBESSENWIJN per liter

350

Royaal soeppakket

250 gram runderpoulet +
250 gram vleesgehakt 4- mergpijp

159

98

PERZIKEN literblik

Runderstaart
Schenkel

NAVELSINAASAPPELEN bijzonder fijn, 10 voor
GOLDEN DELICIOUS 2 kilo ...

APPELMOES 2 jampotten ....

89

159

89

119

KNAKWORST jampot ....

425

CLEMENTINES zonder pit, 14 voor
EXPORTKWALITEIT WITLOF 500 gram

ANANAS literblik
JUS D'ORANGE grote fles

HELE HAWAI ANANAS per stuk

f2,38
f 3,18
f 3,78
f 2,28

KUIKENPOULET

ELKE TWEEDE LITER

DIVERSE

NIPOLI ITALIAANSE VERMOUTH per liter

25
295

SOORTEN IJS
BITTERBALLEN

Verder: Martini; Cinzano; Chateau neuf du pape; Chablis; Haut

CROQUETTEN

Sauternes; Margaux; St. Emilèon; Oppenheimer; Goldberg; Pies-

NOTEN

porter Michelsberg; Oude Malaga; Duitse sekt; Champagne; Wijn-

GEMENGDE NOTEN

cognac; Wijn met whisky; Advocoat; Port; Chianti;

ULRICH GEBAK ENZ.

likeur; Oriënt long drink enz.

alcoholvrije

t

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade l

Uit de diepvries
UITGEBREID ASSORTIMENT VLEESWAREN (plm. 30 soorten)

Alles van Anton Hunink
EEN HEERLIJKE VLEESWARENSCHOTEL
100 GRAM BOERENMETWORST

samen
f1,69

100 GRAM SCHOUDERHAM
100 GRAM LEVERKAAS

Volop voorradig alle
soorten

KALKOENEN plm. 3 kilo

per kilo 479

KALKOENPOTEN plm. 1500 gram

per kilo 399

ZOUTJES

279

PEPSELS

HAANTJES plm. 950 gram
HAANTJES plm. 600 gram

179

KAASZOUTJES

100 GRAM CASSELERRIB

79

IJSTAARTEN vanaf

320

VERKADE ZOUTJES

200 GRAM SCHOUDERHAM

98

CHIPOLATAPUDDING 2 personen

150 GRAM SNIJWORST

78

4 personen

100 GRAM LEVER

65

99

CHIPS

189

TOAST

WEIHNACHTSTOL MET ZUIVER AMANDELSPIJS 1000 gram
BANKETSTAVEN 2 stuks voor

Fris dranken

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! !
Bij elke 200 gram vleeswaren

KERSTKRANSEN

druivensap; appelsap; green spot; cola; chocolade-

groot nestlé choc.tablet
van 125 voor

89

melk; alle soorten bier; tomatensap; cassis; cerice;
limonadesiroop; gazeuse; si-si; enz.

289

... 119
269

KERSTBONBONS 150 gram

89

KERSTKRANSJES voordelig koekje, per zak

69

GLACÉ KRANSJES lekker koekje, per zak

89

PRACHT TULBAND slechts

89

POEDERSUIKER
SNIPPERS

Alles voor het bakken

GARNEERPILLEN

GOUDGELE SLAOLIE per fles .

CAKEMEEL

500 GRAM ROZIJNEN

89

BIGARAUX

400 GRAM KRENTEN

89

SUCADE
NERGENS ZO VOORDELIG l !

Nestlé slagroom

Vruchten op sap
aardbeien; kersen op sap; morellen; mandarijntjes;
peren; pruimen; fruitcocktail; abrikozen

overal 115

bij ons voor 89

GEMBER

ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pak

AMANDELEN

ZUIVER AMERIKAANS PATENT BLOEM kilopak

79

GIST

VANILLESUIKER 10 zakjes

39

Vis

Kaas uit het vuistje
oude kaas; extra belegen; jonge belegen; roomkaasjes

haring in tomaat; schelvislever; tonijn; sardines; mos-

ZOUTE PINDA'S 250 gram ...

selen; garnalen; krab; zalm; pilchard; kreeft; makreef;

INSTANTPUDDING 3 pakjes
DE ECHTE VEGTERS NIEUWJAARSROLLETJES per doos

59
99
390

mayonaise; ketchup; Calvé salades; sandwichspread;

speciaal aanbevolen doosjes Zwitserse en Franse

bridgeworstjes; borrelworstjes; Smac; corned beef;

kaasblokjes

gehaktballen; soepballetjes

119

*
RUIME SORTERING KERSTKAARSEN, KERST- EN NIEUWJAARS99 KAARTEN

Direktie en personeel van Albers supermarkt wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

108

