
Donderdag 11 januari 1968
29e jaargang no. 42

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschynt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per nvm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 14 JANUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen (jeugddienst)
Interkerkelijke samenkomst op donderdag 18 januari om
's avonds 8 uur in de Gereformeerde kerk

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. Th. P. van Belzen
(bediening H. Avondmaal en dankzegging)

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

K.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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DEERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Gerrit Jam, zoon van J. Jansen, en A. Bruggink
Dinant Ohrisüaan, zoon van H. J. Boesveld en W. E.
Dengerink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. H. de Haan en H. A. Bakker.
Overleden: Geen.

CARNAVALSVER. „DE DEURDREAJERS"

De sluier van geheimzinnigheid, die er hangt rondom
de uitverkiezing van de nieuwe Prins Carnaval 1968,
zal a.s. zaterdagavond worden opgeheven op het tradi-
tionele Prinsenbal van de carnavalsvereniging „De Deur-
dreajers" te Kranenburg. Zal Prins Ferdinamt de Eerste
die op de elfde van de elfde afscheid nam, opnieuw de
scepter gaan zwaaien over het Deurdreajersrijk, of zal
een geheel nieuwe prins zijn intocht doen? Het rege-
ringsloze tijdperk voor de narren en narinnen zal nu, na
2 maanden, in ieder igeval ten einde zijn, want op 13 jan.
a.s. om elf minuten over acht zal de nieuwe prins zijn
feestelijke intocht houden.
Het magische woord carnaval ligt weer op ieders lippen
,,De Deurdreajers" weten wat carnavalvieren is. Zij zul-
len hun nieuwe prins, wiens naam nu alleen nog maar
bij het bestuur bekend is, een werkelijk glorieuze ont-
vangst bereiden. M£ar ook het carnaval 1968 staat weer
voor de deur, waarvoor de voorbereidingen al in volle
gang zijn.

Spillen is een quae yewente
Sparen is een wisse rente

Jacob Cats

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252

Postgiro 862923

Nutsdepartement Vorden
herdacht haar 150-jarig bestaan

In een geheel opgeverfde Nutszaal, versiert met talrijke boeketten bloemen, verzorgd
door Nutsfloralia, werd maandagavond onder zeer grote belangstelling van de zijde van
Nutsleden, Nutsbestuur en andere belangstellenden het feit van de oprichting van het
Nutsdepartement Vorden herdacht in het jaar 7 januari 1818.
De portretten van de oprichters en oud Nutsbestuursleden waren aan de zijwanden aan-
gebracht. Het ontvangstkomité bestaande uit mevrouw J. Haverkamp-Boschloo, me-
vrouw M. C. van Mourik-Spoor, mevrouw Wullink-Lebbink en de heren H. Haverkamp

Wullink heette iedereen welkom. Onder de aanwezjren merkten wij op het vol-
college van B & W van Vorden, enkele leden van ^Praad, de plaatselijke Herv.

predikanten met hun dames, rector Pans, vele bestuursleden van plaatselijke vereni-
gingen, vele leden en oudleden van het Nut, alsmede diverse bestuursleden van plaat-
selijk» instellingen.

De herdenking begon met he^r«ngen van een serenade
door de Nutsblokfluitclub on^B leiding van de heer D.
de Boer. De speciaal voor dit^^l gecomponeerde Nuts-
mars werd zeer gewaardeerd. De heer De Boer bood als
geschenk een foto in lijst aan van de gehele blokfluitclub
welke een passende plaats in het Nutsgebouw zal worden
(gegeven. De voorzitter aanvaardde dit blijk van waar-
dering onder hartelijke bewoordingen,

Nadat de voorzitter de heer H. Wesselink, een kort wel-
komstwoord had gesproken, werden de aanwezigen mee-
genomen naar 'en.e bijeenkomste van het Departement
op dinsdag de 27ste van Louwmaand 1818 des avonds
te 6 ure op het kasteel Hackfort'. Vooral de kledij uit die
tijd viel zeer in de smaak. Deze bijeenkomst werd bij-
gewoond door Jhr B. F. W. Baron van Westerholt tot
Hackfort, vrederechter te Zutphen en lid van de Pro-
vinciale Staten van Gelderland (de heer H. Wesselink),
ds T. van Reen, predikant te Ruurlo (de heer J. V. Plas)
J. Ensink, hoofdonderwijzer, 2e secretaris en penning-
meester (de heer G. W. Eijerkamp), J. W. Meilink, par-
ticulier '(architekt Bakker), J. H. Gallée, schout van
Vorden <(J. W. Klein Lebbink), H. Stroman, particulier
(de heer K. H. de Vries, arts) en als bediende van de
baron Johan (A. Weenink). Onder kaarslicht werden
de diverse besluiten genomen.
Dit gebeuren werd direkt gevolgd door een fragment
uit de derde bijeenkomst op donderdag de 19e van de
Sprokkelmaand 1818, des avonds te 6 ure in kasteel
Hackfort. Een en ander viel bij de aanwezigen zeer in
de smaak en werd met een daverend applaus beloond.
De voorzitter van het Nutsdepartement, de heer H. Wes-
selink, gaf deze avond een uitgebreid overzicht van 150
jaren Nut in Vorden. Het zou te ver gaan alles te memo.
reren, daar onlangs een uitvoerig verslag van het jubi-
lerende Nut in Contact heeft gestaan.
Uit het overzicht van de heer Wesselink bleek, dat het
Nut gedurende de 150 jaar veel voor de Vordense ge-
meenschap heeft gedaan. De vereniging telt momenteel
260 leden, drie ereleden en twee ereleden van de biblio-
theek. Er zijn ca 50 kommissarissen en bestuursleden in
de onderafdelingen werkzaam. Onder de 325 departe-
menten neemt Vorden, wat het ledental betreft, de 25e
plaats in.
Alle dingen die het Nut in deze 150 jaren heeft gedaan
hadden allen de bevordering van de volksontwikkeling,
het volksgeluk en volkswelvaart tot doel. Voorts memo-
reerde de heer Wesselink dat de zangschool, die in 1850
werd opgericht de muzikale ontwikkeling in de gemeente
goed heeft bevorderd. Vanzelfsprekend liet de heer Wes-
selink eveneens die personen de revue passeren die in de
loop der jaren het Nut als voorzitter hebben gediend.
De Nutsbibliotheek, die op 19 februari a.s. 150 jaar zal
bestaan, is in 1818 opgericht door de toenmalige voor-
zitter Baron B. F. W. van Westerholt van Hackfort.
Veel waardering had de heer Wesselink voor ds. Kamp-
heuve Greving, die van 1859-1891 als voorzitter optrad.
Na ds. Kampheuve Greving is er geen predikant meer
geweest in Vorden die een funktie heeft bekleed bij het
departement. Van deze ds. Kampheuve Greving is de
spreuk 'afkomstig: „Men leeft niet voor zichzelf alleen,
maar ook tot Nut van het algemeen". Met grote dank-
baarheid herdacht de huidige voorzitter de periode van
l november 1918 tot 15 november 1941 tijdens welke pe-
riode de heer W. F. van Mourik de voorzittershamer
heeft gehanteerd. De heer Van Mourik mag zeker de
meest populaire bestuurder en voorzitter van het depar-
tement worden genoemd.
Verder memoreerde de heer Wesselink de Nutsfloralia
die is uitgegroeid tot een prachtige zelfstandige afdeling
terwijl de blokfluit- en melodicaclub met zijn plm. 70
leerlingen evenmin vergeten werd. We kunnen rustig
stellen, dat het Nutsdepartement Vorden de afgelopen

150 jaar veel tot stand heengebracht en dat het zijn op-
dracht met grote toewijc^B heeft vervuld. Naast de
talloze cursussen, de meerman 1000 Nutsavonden, is
ook aan vele verenigingen steun verleend. Al is het Nut
150 jaar oud, de geest houdt het evenwel jong. Het Nut
met zijn prachtig verleden, daaigt de jongere Vordense
generatie uit om het Nutswerk, aangepast aan nieuwe
tijden voort te zetten. Met nogmaals de zinspreuk van
ds. Kampheuve Greving aan te halen, besloot de heer
Wesselink zijn overzicht.
Namens het gemeentebestuur werd het departement ge-
lukgewenst door burgemeester A. E. van Arkel. „Het is
de eerste maal dat een Vordense vereniging 150 jaar be-
staat en het moet wel zo zijn dat u de sympathie van de
gehele Vordense gemeenschap moet hebben, anders was
u allang aan ouderdomsgebreken bezweken" aldus de
heer Van Arkel. Spreker memoreerde het zegenrijke
werk van de spaarbank en de kleuterschool, die in een
grote behoefte voorzien. Aan het Nut moet een grote
kulturele waarde worden toegekend. 148 jaar heeft het
Nut zich zonder subsidie kunnen bedruipen, hetgeen van
een igoed beleid getuigd. Het zou jammer zijn wanneer
men om financiële redenen het werk zou moeten staken,.
De gemeenteraad heeft besloten een jubileumgift te ge-
ven van ƒ 3000,—, bestemd voor het onderhoud eventueel
het opknappen van het Nutsgebouw. De gemeente hoopt
dat GS dit besluit zullen goedkeuren. Aangezien dit nu
nog niet het geval is, overhandigde burgemeester Van
Arkel de heer Wesselink symbolisch een enveloppe.
Hierna kwamen nog verschillende sprekers het jubile-
rende bestuur hun gelukwensen aanbieden. De heer A.
Jansen van de Stichting Filmkring Oostelijk Gelderland;
de heer Drost namens het departement Zelhem; de heer
G. Wuestenenk namens de Oranjeverendg. en de markt -
vereniging; de heer Geerken namens de Nutskleuter-
school; drs Albers (Nutsspaarbank); de heer G. Rem-
mers (winkeliersvereniging en de plaatselijke afdeling
van de KNMB); de heer Schipper '(ijsbaanvereniging);
burgemeester J. B. Vlam van Winterswijk (namens de
departementen Winterswijk, Lochem, Ruurlo en Borcu-
lo); de heer Krabbenbos namens het distrikt Gelderland
van de Mij; ds. Van Zorge (namens de Ned. Herv. Kerk
en de R. K. Kerk); mevrouw Albers (namens Nutsflo-
ralia) ; de heer J. Kohier (namens het hoofdbestuur);
mejuffrouw D. Barendsen (oud inwoonster van Vorden)
en mr Craandijk uit Amsterdam, oud voorzitter van de
maatschappij. Velen lieten hun gelukwensen vergezeld
gaan van een geschenk onder couvert of bloemen, ter-
wijl ook nog van verschillende andere zijden enveloppes
met inhoud of bloemen in ontvangst mocht worden ge-
nomen. Allen bleven hierna nog geruime tijd gezellig
bijeen.

OUD PASTOOR A. BODEWES IN FRIESLAND
BENOEMD
Naar we vernemen is oud pastoor A. Bodewes ofm, die
van 1959 tot medio augustus 1967 parochieherder was
van de Antonius van Paduakerk op de Kranenburg,
thans benoemd als pastoor te Oosterwierum. Hij was de
laatste maanden waarnemend pastoor te Reek bij Grave
(N.Br.). Oosterwierum is gelegen tussen Sneek en Leeu-
warden, de parochie telt ca 260 zielen.

GLADHEID
In de straten waar auto's aan beide zijden van de straat
geparkeerd staan, is het voor de gemeente onmogelijk
om te strooien. Men kan er met de brede gemeentewa-
gen niet door. Dus parkeer zoveel mogelijk aan één zijde
van de straat dan kan er ook gestrooid worden.
Wij maken onze lezers er nog op attent dat het schoon-
houden van trottoirs door de bewoners moet geschie-
den.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

A.S. ZONDAG 14 JANUARI
begint de

zondagsschool
weer.

Nieuwe kinderen hartelijk welkom in
de school op Het Hoge om 10.30 uur

De leiding.

Hoge suêde bottines
met warme voering vanaf ƒ 6,95
(maten 28 t/m 46)

Wullink's Sdioenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 14 januari a.s. om 9.50 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

ds. J. H. Jansen

Onderwerp:
„Beginnen gaat nog wel, maar
volharden . . ."

WILDENBORCHSE JEUGD VOERDE
TONEELSTUK OP
Twee achtereenvolgende avonden werd in de Kapel in
de Wildenborch door de Wildenborchse jeugdclubs opge-
voerd het toneelstuk „Erik en Irene". Door de minder
gunstige weersomstandigheden was het gebouw beide
avonden maar matig bezet, dat evenwel hier geen. ge-
woonte is.

Op de eerste avond sprak ds. J. J. van Zorge een kort
openings- en slotwoord op de tweede avond werd dit
gedaan door ds. J. H. Jansen.
Het toneelstuk in vijf bedrijven werd op voortreffelijke
wijze voor het voetlicht gebracht. Het stuk liet duidelijk
zien dat het echte igezinsgeluk niet alleen op kapitaals-
bezit berust. Dit kwam bij Erik en Irene goed op de
voorgrond. Aan het slot werden de kinderen weer met
hun ouders als een vernieuwd gezin herenigd.

Na afloop werden de medespelenden met een hartelijk
applaus beloond.
De Wildenborchse jeugd kaïn dan ook weer op een ge-
slaagde uitvoering terugzien.

LEKTON

Naar wy vernamen hoopt Lekton binnenkort weer een
toneelavond in het Nutsgebouw te brengen.
Gespeeld wordt dan het blijspel „Amor, vlinders en
haaien". Wij komen hier nog op terug.

Ijstijd
Schaatstijd!

Wy zyn ruim gesorteerd in noren,
friezen en prachtige schoonrijders

Jongensnoren vanaf ƒ 28,50

Door aanschaf van een slijpapparaat
zijn wij in staat ook alle merken

VAKKUNDIG TE SLIJPEN

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN
BU

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261



SUPERMARKT
presenteert:

Voor een heerlijke erwtensoep

Varkenspootjes s stuks
Hamschijf 500 gram
Biefstuk tartaar 3 stuks 148
Varkenslappen 500 gram
Varkensfricandeau 500 gram 328

Bij aankoop van f 5,- aan vlees

Een literblik appelmoes van sg voor 39
(niet meer dan 4 blikken per klant)

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, in oorties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
Bananen per kilo 69
Export kwaliteit witlof 500 gram 59
Goudreinetten 2 kilo 79
Per kist f 5,25

Marokk. sinaasappelen I5voor1.59
Bij uw varkenspootjes: Een erwtensoeppakket voor 79

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

Fijne vleeswaren
Snij worst 150 gram 68 cent
Paling worst 150 gram 69 cent
Rookvlees 100 gram 72 cent

Grote gelderse

rookworst
slechts 89

Groot ovaal blik

haring in tomatensaus

slechts 69

2 zakken

bruintje beer biscuits

slechts 98

Pak mee dit voordeel!
Appelstroop sierbussen 99
Slaolie per fles 109
Appelsap 2 flessen 1O9
Gesn. komkommers literpot 55
Chocolademelk literfles 89
Soepballen 2 blikjes 109
Knakworst jampot 98

Grof gebroken huishoudrijst t\Q
2 pak (l kilo) 98

Diepvrieshaantjes (plm. 600 gram) 179

Pracht zalm per blik slechts 149
ftandarijntjes per blik 89
Pindakaas grote pot 89
Exota gazeuse 2 fles 79

Uit onze
wijnafdeling '
*
Een cognacglas gratis bij

fijne mixwijnen (cognac, rum, whisky)

Een longdrinkglas gratis bij
John William, welbekend

Een borrelglas gratis bij
Frambozen - bessenwijn met jenever

Koeken 3 pakken van 148 voor 98
Augurken grote pot slechts 89
Mars 3 stukjes voor 69
Chocoladehagel l kilo 295
Chocolade 2 tablet van 250 voor 179
Instant pudding 3 pakjes 99
Aardbeien halve literblikken 89

De echte Groninger koek van 1.18 voor



.

Donderdag 18 januari,
8 uur begint onze

PRUIMING
Wij brengen
veel spotprijzen in:

Dames-, heren-, jongens- en meisjestruien
Dames- en meisjesvesten
Damesrokken
Jongenspantalons (terlenka)
Jongens manchester broeken
Helanca meisjespantalons
Overhemden en weekenders v. d. bekende merken
Dames helanca pantalons W
Restanten dames-, heren- en kinderpyamas

Ook in onze afdeling huishoudgoederen ONGEKEND LAGE
PRIJZEN o.a. flanellen lakens, katoenen lakens, baddoeken.
Ondergoed voor het hele gezin!

Onze coupons gaan zeer laag in prijs de deur uit!
Diverse restanten wol, washandjes, nylons,
zakdoeken enz.

Wij ruimen het oude op, om plaats te maken
voor het nieuwe!

10 proc. korting op goederen buiten de op-
ruiming, uitgezonderd enkele merkartikelen.

Zie onze etalages!
Onze opruiming duurt tot en met 27 januari.

Looman Vorden

Gemeente Vorden
In verband met het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd in mei 1968 van de tegenwoor-
dige functionaris worden sollicitanten opgoroopon
voor do functie van

bode-conciërge
Het bezit van het U.L.O. diploma
Strekt tot aanbeveling.

De aanstelling geschiedt aanvankelijk in tijdelijke
dienst (gedurende een proeftijd van een half jaar)
waarna, bij gebleken geschiktheid, vaste aanstel-
ling volgt.

Het woongedeelte in het gemeente-huis zal bij
aanstelling in vaste dienst als dienstwoning wor-
den aangewezen. Huurinhouding op het salaris
volgens salarisregeling.

Een instructie, welke op de secretarie ter inzage
ligt, regelt de werkzaamheden, o.m. inhoudende
het innen van week- en maandhuren bij gemeente-
woningen en het toezichthouden op het gebruik
van het gymnastiekgebouw.

Het totaal bruto-salaris bedraagt volgens de sa-
laris-regeling per l januari 1968: minim. ƒ 721,50
maximum (te bereiken na 6 dienstjaren) ƒ 893,50.
Uniformkleding wordt d.m.v. een ruime toelage
verstrekt.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent
genoten onderwijs, behaalde diploma's, burger-
lijke staat, e.d. uiterlijk binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad in te dienen bij de
Burgemeester.

haardolie

P K
De beste brandstof voor uw oliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

\ GEBR.BARENDSENVORDEN
ïg 23 - Telefoon 1261

N.V.V. Bestuurdersbond
AFDELING VORDEN

Ontwikkelingsavond
op woensdag 17 januari a.s.
aanvang 8 uur in zaal Bloemendaal.
Onderwerp:
ONTWIKKELING IN DE
SOCIALE VERZEKERINGEN
door de heer N. van Velzen.

Het bestuur.

Vrijdagavond is het koopavond!

AAN DE NIEUWE BEWONERS VAN
PLAN BOONK EN VERDER ALLE
INGEZETENEN VAN VORDEN

KOM EENS VRIJBLIJVEND EEN
KIJKJE! NEMEN IN DE
MODELWONING OP
HET KERSPEL

Wij plaatsen en installeren voor u
t.w.:

• elektrische boilers of
gasgeisers
gasfornuizen
koelkasten en
wasautomaten
gashaarden

Verder alles op elektrisch huishoudelijk gebied

P.S. Wist u dat er op een nieuw te
maken dooheoel of w.c. Rijkssub-
sidie wordt verleend?

Wfl installeren het voor u

T «te fci LOODGIETERSBEDRIJF

jJjUWIÜÉ
Het Hoge 26
Telefoon 1656

I
il

l
l
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l
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Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

een typiste
voor hele of halve dagen.

Gehuwde dames komen
ook in aanmerking.

Sollicitaties mondeling of
schriftelijk aan ons adres
ENKWEG 17 TE VORDEN

EMPO

voer met

RUNDVEEKOEK O.a.

B8SISK06K normaal

Basiskoek
m BOVÉkoek
" Koek 18
AntikopzioktekoeK

bij

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

WESSANEN WORMERVEER



OPRUIMING (ffacl
^-—•••^VOP

A.s. donderdag t.m. woensdag (18 t.m. 24 j
IN DE
KONFEKTIE-
AFDELINGEN

nu extra
lage prijzen

OOK IN
GROTE MATEN
KOOPT U NU
ERG
VOORDELIG

Truitjes
en vesten

ALLE KLEUREN

PROFITEER

VANAF

ff 12,50

Wollen
japonnen en
pakjes

JERSEY
WEVENIT

VANAF

ff 9,75

Meisjes
mantels

MET EN
ZONDER
CAPUCHON

NU

ff 19,75

Winter
mantels

VANAF

ff 19,75

Coats
ff 19,75

Meisjes
jurkjes en
pakjes

TERLENKA

LEUK

VERWERKT

ff 12,75

Rokken
ff 12,50

Een passende•jumper
f 12,50

Meisjes
jacks

NYLON MET

CAPUCHON

ff 27,50

Jack
(borgvoering)
NYLONGEVOERD, NU

ff 49,75

Lange
pantalons

ff 12,50

Meisjes
rokjes

pr TQqfliin

TERLENKA

ALLE MATEN

ff 4,95

Behoudens enkele merkartikelen 10 procent korting

Handschoenen
Sjaals
Mutsen

EXTRA

AANBIEDING

•

DAMESSLIPS

ff 1,20
DAMESCAMISOLES

ff 1,90
MEISJESSLIPS

ff 0,90
EN -CAMISOLES

ff 1,15

Huishoud-
dusters ^

ZEER

GEMAKKELIJK

EN PRAKTISCH

0
ff 12,95

Heren-
en jongens
ondergoed

PRIMA
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Sportvereniging Ratti
krijgt dit jaar trainingsverlichting!
De sportvereniging Ratti heeft voor 1968 grote plannen,
nl. het aanbrengen van een terreinverlichting voor trai-
ning etc. Het bestuur heeft nu, na besprekingen met de
eigenaar van het sportterrein het K. K. kerkbestuur en
met volle medewerking van de heer P. B. H. Schoenaker
de beschikking gekregen over het gehele weiland aan de
Eikenlaaii. Men heeft nu een betere accomodatie gekre-
gen en wil, nu het aantal leden nog steeds toeneemt, de
terreinen die thans beschikbaar komen gaan benutten.
De verlichting zal echter veel geld gaan kosten en men
rekent daarom, hetzij financieel of daadwerkelijk, op de
steun van leden, donateurs en allen die de vereniging
een warm hart toedragen.
Deze verheugende mededeling deed voorzitter, de heer
J. L/ucassen op de druk bezochte ledenvergadering, die
maandagavond in zaal Schoenaker werd gehouden. In
zijn openingswoord wenste hij de sportvrienden een zeer
voorspoedig nieuwjaar toe, ook voor de gezinnen der le-
den. Spreker deed een beroep op allen met nog meer
persoonlijke inzet Ratti tot groter bloei te brengen.
Het streven van het bestuur, aldus spreker, is er op ge-
richt jong en oud een zo aantrekkelijk mogelijk jaar-
program te bieden!, dat met vereende krachten kan wor-
den bereikt. Hij hoopte dat 1968 ook voor enkele elftal-
len de zozeer begeerde promotie mocht brengen. Spreker
was in zijn terugblik over 1967 optimistisch gestemd.
Het was een jaar van grote ledenwinst, waardoor weer
meer elftallen aan de kompetitie konden deelnemen o.m.
de junioren en het nieuw opgerichte zaterdagelftal dat
meteen aan de kompetitie deelnam. Eind vorig jaar
verscheen het eerste exemplaar van het nieuwe club-
orgaan. Het eerste nummer van 1968 is nu gedoopt tot
„De Treffer".
Financieel heeft Ratti goed gedraaid, mede dankzij sub-
sidie van gemeente, toto-inkomen en meer leden, en
donateursgelden; hierdoor konden, aan veld en kleedka-
mer diverse verbeteringen worden aangebracht. Het
grootste sukses was dat in het afgelopen jaar hechtere
vriendschapsbanden werden gevormd, een belangrijke
stap voor een gezonde vereniging. De vereniging leed
een groot verlies door het overlijden van twee sportieve
vrienden nl. Jan Berendsen en Gerard Woltering, wier

namen bij allen zullen blijven voortbestaan.
In verband met het feit dat de sekretaris, de heer W.
Veenhuis, voor een operatie in het ziekenhuis werd op-
genomen, werden de notulen voorgelezen door de heer
T. Lichtenberg. Aan de sekretaris werd een spoedig
herstel toegewenst. Aangaande het nieuwe clubblad werd
medegedeeld dat als redaktieleden fungeren de heren
T. Lichtenberg, J. Simmelink, J. Vreman en L. Vreman.
Pastoor Van Berkel ofm sprak hierna een opwekkend
woord en wenste de leden een voorspoedig sportjaar.
Het verheugde hem dat Ratti nu de beschikking heeft
over het gehele sportterrein. Hij wekte op tot solidari-
teit de handen uit de mouwen te steken en te laten blij-
ken dat men lid is van een sportvereniging. Hij hoopte
dat dit zich zou weerspiegelen in de resultaten der elf-
tallen in het komende jaar.
De heer H. Zieverink, die onlangs het van zijn hand ver-
schenen nieuwe clublied introduceerde, had dit op een
andere melodie gezet, welke door de aanwezigen met
begeleiding werd geprobeerd.
De organisator van de toto, de heer B. Lichtenberg,
deelde mede, dat deze zeer goed draait. Nadat men in
het begin startte met 39 poolleden, is dit uitgegroeid tot
meer dan 60. Dankzij deze poolledeni is de financiële
toestand weer gezond geworden.
Er werd een beroep gedaan op de leden de wekelijkse
training te bezoeken in het gymnastieklokaal, de op-
komst kan nog groter zijn.
Behoudens gunstige weers. en terreingesteldheid wil
men a.s. zaterdag een vriendschappelijke ontmoeting
spelen tussen het zaterdagelftal en Ratti II, terwijl zon-
dag voor het eerste een vriendschappelijke wedstrijd op
het programma staat.
Het verdere gedeelte van de avond werd gezellig door-
gebracht met het beoefenen van allenlei ontspannings-
spelen als kaarten, sjoelen, schieten, ringwerpen en ta-
feltennis. Voor de puntenwinnaars waren mooie prijzen
ter beschikking gesteld.
Voorts was er gelegenheid voor de leden om met het
bestuur over diverse kwesties t.a.v. de vereniging van
gedachten te wisselen.

MOOIE SUKSESSEN VOOR KPJ-LEDEN
OP KRINGDAG „DE GRAAFSCHAP"
Op de jaarlijkse kringdag van de KPJ ,,De Graafschap"
welke zondag jl. in zaal „Den Bremer" werd gehouden,
nam ook een groot aantal afgevaardigden van de afde-
ling Kranenburg deel.
De dag begon 's morgens met een H. Mis. In zaal „Den
Bremer" kooi kring-voorzitter, de heer A. Schut, een
groot aantal KPJers verwelkomen, benevens diverse ge-
nodigden alsmede burgemeester Kruyff van Steenderen
en echtgenote. Hij gaf hierbij het gebruikelijke jaarover-
zicht, waarbij hij o.m. de afdeling Kranenburg lof toe-
zwaaide voor de prima organisatie van de gehouden
sportdag, hetgeen tot voorbeeld strekte aan de andere
afdelingen. Voorts nam hij onder de loupe de gehouden
cursussen, ae uitwisseling mot Duitsland en Limburg,
het specifieke jonge boerenwerk.
Pater H. A. Teunissen, aalmoezenier bij de instellingen
van justitie, hield vervolgens een boeiende inleiding over
zijn werk onder de gevangen delinquenten en de reclas-
sering.
In de middaguren werd het kulturele programma afge-
werkt, waarbij de afdeling Kranenburg uitstekend voor
de dag kwam. Bij de individuele wedstrijden verwierf
J. Engberts de eerste prijs en lof der jury; de dekla-
matie „Do Dieren" van A. v. d. Leeuw, werd zeer over-
tuigd gebracht. Mej. A. Waenink kreeg de tweede prijs
met „De spin Sebastiaan". Beiden zullen nu mogen deel-
nemen aan de provinciale KPJ kringdag op 21 januari
a.s. te Groenlo. Vierde werd mejuffrouw W. Zents met
„Je bent maar eenmaal jong" en vijfde de heer F. Baak-
man met „De ballade van de boer".
Bij de tien minuten stukjes voor de afdeling was de uit-
slag: 1. afdeling Gorssel met een. bewegingsspel, ballet
en begeleidende muziek; door de jury als zeer boeiend
en suggestief beoordeeld; 2. afdeling Vierakker met
„Stembus" ; 3. afdeling Keyenburg met „Zigeunerpaar
viert Kerstmis"; 4. afdeling Drempt met „Op 't eerste
gezicht beestachtig".
De afd. Gorssel verwierf de wisselbeker van de kring
„De Graafschap" welke verleden jaar door de afdeling
Steenderen/Olburgen werd gewonnen.

VOETBALVERENIGING VORDEN HIELD
VRUCHTBARE BESPREKING
De voetbalvereniging Vorden hield vrijdagavond in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" een buitenigewone
ledenvergadering in verband met de nieuw te bouwen
kleedkamer. Ondanks het uitermate slechte weer, hadden
toch een flink aantal leden aan de oproep van het be-
stuur gehoor gegeven.
In zijn openingswoord wenste de voorzitter, de heer W.
Kuiper, allen een voorspoedig 1968 toe. Ter gelegenheid
van zijn 85ste verjaardag heeft het bestuur de erevoor-
zitter, de heer J. Lammers, een kleine attentie aangebo-
den. Van de heer Lammers was nu een schrijven binnen,
gekomen waarin hij dank bracht voor dit huldebetoon.
Hierna kwam de nieuwe kleedkamer ter sprake. De heer
Kuiper deelde mede dat de kleedkamer beslist l augus-
tus a.s. klaar moet zijn. Dit in verband met een bijdrage
die de vereniging van de Sportfederatie zal ontvangen.
Wij moeten dan ook zorgen dat de kleedkamer met be-
hulp van allen die bewuste datum klaar is. Wij zijn er-
van overtuigd dat dit lukt, aldus de voorzitter.
Van de ruwe begroting die is gemaakt (ca ƒ 40.000,—)
is het bestuur eerlijk gezegd wel een beetje geschrok-
ken maar aan de andere kant is het zo dat wij een ge-
bouw willen en moeten hebben dat over een aantal ja-
ren nog in goede staat verkeert. Veel dank zijn wij ver-
schuldigd aan de heer Uenk die al zeer veel werk be-
langeloos voor de vereniging heeft verricht. Ook de ge-
meentearchitekt zijn wij dankbaar voor hetgeen hij op
verschillende zaterdagen pro deo voor de vereniging
heeft verricht. Ook het college van B & W heeft al het
mogelijke gedaan om de voetbalvereniging Vorden van
dienst te kunnen zijn, aldus de heer Kuiper.
Nu zijn er momenteel twee problemen die ons bezig
houden. In de eerste plaats hoe komen wij aan geld en
punt twee hoe komen wij aan samenwerking in de ver-
eniging i.v.m. de vele werkzaamheden die er verricht
zullen moeten worden.
Wat de financiële kant betreft is het zo dat de gemeen-
te indertijd als eis heeft gesteld dat de voetbalvereniging
zelf ƒ 10.000,— zou moeten opbrengen. Indien dit lukt
dan verleent de gemeente eveneens een bijdrage van 10
mille.
De vereiste 10.000 gulden heeft de voetbalvereniging
inmiddels bijeen, terwijl aan lopende akties zoals oud

papier, dansavonden etc nog ca ƒ 4000,— bijeen gebracht
zal worden. Van de Sportfederatie krijgt de voetbalver-
eniging, indien dus de kleedkamer op l augustus klaar
is, een bedrag van ƒ 6000,—. Bij elkaar heeft Vorden ca
ƒ 30.000,— bijeen. Het gevolg hiervan is dat de vereni-
ging in elk igeval een lening zal moeten sluiten. Hoe
groot deze lening zal gaan bedragen hangt voor een
groot gedeelte van de leden zelf af, want door het ver-
richten van verschillende werkzaamheden zal er beslist
nog wel een paar duizend gulden bespaard kunnen wor-
den. De lening moet dan ook gezien worden als sluit-
post. De rente en aflossing van de lening hoopt men
terzijnertijd te kunnen financi^fci uit de opbrengst van
de kantine. ^^
Dat er door de leden zelf ook aangepakt wordt ( en ook
zal moeten worden) is al bewezen bij het grondwerk.
Wat het schilderwerk betreft hebben zich enkele leden
beschikbaar gesteld, die volgende week zullen beginnen
met het schilderen van de kozijnen. De heer Kuiper deel-
de nog mede dat de aannemer^fccer billijke prijzen heb-
ben berekend, zodat ook deze ^^sen op die manier hun
steentje bijdragen. Een lid heeft aangeboden gratis de
elektriciteitswerkzaamheden te willen verrichten. Om
alles goed te doen verlopen is er een werkkommissie
benoemd bestaande uit de heren B. Nijenhuis, J. Hilfe-
rink, F. Smit, J. Lindenschot. De heer J. Uenk zal hier-
bij als coördinerende persoon optreden.
Intussen heeft de vereniging zaterdagavond een dans-
avond gehouden met medewerking van de heer F. Smit.
Tijdens deze dansavond werd een Empo-fiets verloot
die werd gewonnen door de heer D. Besselink. Op za-
terdag 10 februari zal er een grote oliebollenaktie op
touw worden gezet.

WOOTffiUW
DAMMEN
TWEEDE TIENTAL VAN DCV NU OOK
GEPROMOVEERD
De damvereniging DCV heeft sinds haar bestaan nog
niet zo'n suksesvol seizoen gehad als juist het seizoen
1967/1968.
Werd rond de Kerst het eerste tiental kampioen in de
eerste klas (met.promotie naar de hoofdklasse) jl. vrij-
dagavond gelukte het DCV II promotie naar de eerste
klas tot een feit te maken.
Dit gebeurde door een eclatante 13—7 overwinning op
koploper DCL I uit Lochem. Hierdoor zijn beide ploegen
met 15 punten uit 9 wedstrijden gelijk bovenaan geëin-
digd en zullen dus in een extra wedstrijd uit moeten,
maken wie zich kampioen gaat noemen. Behalve de
eer is hieraan niets verbonden want zowel Lochem als
DCV II zijn zeker van promotie.
Het was overigens de eerste nederlaag van Lochem in
dit seizoen. Voordat de partijen een aanvang namen,
bood de voorzitter van DCV, de heer C. Hesselink, zijn
Lochemse kollega H. Koller gelukwensen aan met het
behaalde eerste klasserschap. De heer Hesselink hoopte
op een prettige wedstrijd en dat de thuisclub erin mocht
slagen Lochem een beentje te lichten. Welnu, dit laatste
is prima gelukt.
De eerste punten die Vorden deze avond binnenhaalde
kwam op naam van J. Wiersma die aan bord acht uit-
kwam tegen G. Stok. Op gegeven moment haalde Wiers.
ma een slagzetje uit waardoor hij een schijf winst ver-
kreeg met bovendien een dam. Weliswaar kon Stok door
schijfverlies de dam weer afpakken, hetgeen echter toch
niet voldoende was om Wiersma van de overwinning
af te houden.

Hierdoor was de stand 4—2 (borden 9 en 10 zijn nl. re-
glementair remise). W. Wassink speelde een sterke partij
tegen B. L. Folkertsma. In het eindspel forceerde Was-
sink een schijf winst en doorbrak naar dam. Folkertsma
vocht wat hij kon maar hij kwam in tijdnood en verloor
op de klok (6—2). Aan bord vijf ging C. Hesselink in
zijn partij tegen W. K. Koetsier vlug afwikkelen en
kreeg hij voordeel in het middenspel. D.m.v. een lokzet
brak Hesselink door naar dam, maar door een dure of-

fer kreeg Koetsier ook dam hetgeen hem echter nie
meer baatte (8—2). De partij tussen J. Leunk en H
Koller ging gelijk op. De Lochemer werd in de slotfas
sterker. Leunk offerde nog een schijf om dam te halen
maar hoewel Koller in tijdnood zat, was dit voor hem
geen beletsel om te winnen (8—4). Aan bord twee speel
de H. W. Esselink een prima partij tegen F. Rougoor
De Vordenaar kwam een schijf voor en brak door naar
dam. Hoe Rougoor zich ook verzette het mocht niet ba-
ten. Hierdoor was de stand op 10—4 gekomen en pro-
motie voor Vorden een feit. Aan bord drie speelde H
Wansink een regelmatige partij tegen J. Bennink met
aan weerszijden wisselende kansen. In het eindspel wik-
kelde Bennink verkeerd af waardoor Wansink doorbrak
naar dam maar voor de volle winst was dit te weinig
en werd het remise (11—5). Aan bord vier kwam Huls-
hof tegen L. Hut in moeilijkheden maar door af te wach-
ten en een zwak zetje van Hut, kreeg Hulshof dam
waardoor toch remise werd bereikt (12—6). De laatste
partij aan bord één tussen G. ter Beest en M. Sloot ein-
digde eveneens in remise. Ter Beest kwam na een
moeilijke opening in het middenspel een schijf achter
maar door sterk spel en tijdnood van Sloot zat er een
slagzet in wat tot gevolg had dat Ter Beest een, dam
kreeg. Het bleek voldoende te zijn voor remise. Eind-
stand dus 13—7.
Wanneer de beslissingswedstrijd tussen Vorden en Lo-
chem (die vermoedelijk in Ruurlo zal worden gehouden)
gespeeld wordt is momenteel nog niet bekend.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eskes slechts een paar wedstrijden
gespeeld. De uitslagen waren: Van Dijk—Nijenhuis O—
2; Geerken—Oukes 0—2; Wesselink—Roozendaal 2—0;
Wentink—A. Wassink l—1.

DAMMERS UIT DISTRIKT OOST DOEN HET GOED
Zaterdagmiddag werd in de Coehoorn te Arnhem de 3e
ronde gespeeld in de strijd om het persoonlijk jeugddam-
kampioenschap van Gelderland.
De Vordenaar Wim Wassink speelde remise tegen de
nog ongeslagen C. Schut uit Wolfheze. Dit was een in-
teressante partij. In het middenspel kon Schut een dam
halen. Wassink die dit wel gezien had liet de dammer
uit Wolfheze zijn gang gaan, dit kostte de Vordenaar
weliswaar een schijf achterstand maar als kompensatie
kreeg Wassink een betere stand. Remise was uiteindelijk
het resultaat.
Bennie Smeenk uit Ruurlo doet het tot dusver uitstekend
en staat met 6 punten uit 3 partijen bovenaan. Dimaal
werd streekgenoot Jurriens uit Eibergen aan de zegekar
gebonden. In het middenspel offerde Smeenik een schijf
waarna hij achter 2 schijven kon lopen die Jurriens niet
meer verdedigen kon. Toen Smeenk even later weer een
schijf winst boekte was het pleit beslecht.
H. Bouwhuis uit Eibergen die ook nog steeds ongeslagen
is, speelde ditmaal remise tegen G. Geurts uit Lent. Dit
was een spannende strijd, waarbij de spelers elkaar tot
aan het eind toe geen duimbreed toegaven zodat het op
een puntenverdeling uitliep.^^

BILJARTEN
PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
•DE 1JSSELKRING'
De voorronden van de persoonlijke kampioenschappen
van de biljartbond De IJsj^kring, waaraan verschil-
lende leden der Vordense^Hjartverenigingen De Zon
en Kranenburg hebben dee^enomen, hebben voor de
Vordenaren wel sukses opgeleverd.
Bij het kampioenschap bandstoten klasse B, waar 30
personen aan deelnamen, werd gespeeld in 5 poules van
6. Elke deelnemer moest verplicht 30 caramboles scoren.
In café Schoenaker moest H. Rutgers van Kranenburg
het in de eerste partij afleggen tegen B. Bouwmeister
van KOT uit Wichmond. Ook H. Seuters verloor van B.
Wolbrink, eveneens van KOT. In 35 beurten maakte
Wolbrink de 30 vol en liet zijn tegenstander staan .op
13. Th. Schoenaker was uitstekend op dreef tegen G. ter
Bogt van De Zon uit Vorden. In 19 beurten maakte hij
z'n partij uit, hetgeen neerkomt op een goed gemiddelde.
B. Bouwmeister won verder van Seuters, terwijl laatst-
genoemde ook zijn partij tegen G. ter Bogt verloor.
B. Bouwmeister won van B. Wolbrink en Th. Schoen-
aker won van B. Bouwmeister. Verder won B. Wolbrink
van ter Bogt in 16 beurten en H. Rutgers zegevierde
eveneens over ter Bogt in een uitstekende partij. Hierna
won Schoenaker van Wolbrink en Bouwmeister van ter
Bogt. Rutgers wint van Wolbrink in een zeer spannende
partij, waarna Schoenaker van Kranenburg als finalist
uit de strijd kwam. Verdere finalisten:Schooltink uit
Baak, Leferink Drempt, ter Bogt Wichmond en Steintjes
uit Olburgen. Deze 5 winnaars zullen spelen om vier
plaatsen in de finale, welke na afloop van de kompe-
titie zal plaats vinden. Er waren nog meer plaatsgenoten
die in de finale kwamen, bij het bandstoten, in klasse A
H. Zieverink van De Zon, evenals Stapelbroek, Wichmond
J. Roodakker uit Drempt, ten Holder uit Baak, Bouw-
meister en Brokke uit Wichmond. Deze 6 spelen begin
maart om 3 plaatsen.
In afdeling B driebanden waar 15 personen aan deel-
namen, werden de wedstrijden gespeeld in café Wolbrink
te Hengelo en café Java Vierakker en café Sesink Baak
werden als finalisten geplaatst Steintjes Hengelo, G. ter
Bogt Vorden, A. Bouwmeister en A. ter Bogt, Wichmond
B. Leferink Drempt en H. Schooltink uit Baak. Deze 6
winnaars spelen na de kompetitie finale om 3 plaatsen.

H. ZIEVERINK KAMPIOEN DRIEBANDEN
'DE IJSELKRING'
Zieverink van De Zon is in café Rutten te Steenderen
kampioen driebanden geworden van de biljartbond 'De
IJsselkring'. In een zenuwslopende barrage bleef Zie-
verink de baas over zijn rivaal Roodakker uit Drempt.
Roodakker zou in z'n laatste partij tegen ten Holder
aan remise al voldoende hebben om zich kampioen te
mogen noemen. Zieverink diende zowel zijn partij tegen
Sesink als te Braake in winst om te zetten om nog een
kans op de titel te hebben. Zieverink won heel gemak-
kelijk van Sesink eni toen ten Holder zijn tegenstander
Roodakker naar een verrassend verlies stootte, had de
Vordenaar de kans weer in eigen hand. Even leek het er
op, dat ook Te Braake voor een verrassing zou gaan
zorgen want hij zorgde zelfs voor een 17-13 voorsprong
tegen Zieverink. Daarna toonde de Vordenaar over meer
strijdlust te beschikken en won de partij met 20-19.
Het gevecht om de derde en vierde plaats tussen ten
Holder en Winkelman werd door laatstgenoemde ge-
wonnen. De barrage tussen Zieverink en Roodakker
had een uiterst spannend verloop. De beide finalisten
ontliepen elkaar weinig in kracht, hetgeen onder mee
tot uiting kwam in de tussenstand 12-13. Zieverink zege-
vierde tenslotte, nadat Roodakker in de nastoot nog even
gevaarlijk dichtbij kwam (20-18). De einduitslag werd:
1. Zieverink 12 punten, 2. Roodakker 10 punten, 3. Win-
kelman 8 punten, 4. ten Holder 7 punten, 5. te Braake
4 punten, 6. Sesink 3 en 7. Wolbrink O punten.

ONTSPARING

Aan het postkantoor en het daaronder behorend ressort
werd over de maand december 1967 ten dienste van de
rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 75|.279,67 en terugbetaald
ƒ 129.602,57.

Agenda

11 januari Soos-avond buurtver. Julianalaan
in café Bloemendaal

13 januari Prinsenbal carnavalsver, „de Deur-
dreajers" in zaal Schoenaker

17 januari Vergadering CBTB in zaal Eskes
18 januari Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
20 januari Toneelavond Lekton in het Nut
10 februari Kindermiddag voor kinderen van

leden van het NVV in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

10 februari Oliebollenaktie t.b.v. de voetbalver.
Vorden

14 februari Jaarvergadering Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

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

OPLOSSINGEN KERSTPRIJSVRAGEN
EN WINNAARS
Oplossing monsterkerstpuzzle.
Horizontaal: 1. Baard; 6. Taart; 10. Zandkoek; 15.
Kerstmis; 22. Onderste; 24. Aarde; 26. Oost; 27. Adem;
28. Eet; 29. Tam; 30. Iets; 31. Arglist; 34. Edel; 35. T.o.;
36. El; 37. N.N.; 38. Eik; 39. Slee; 41. Ros; 43. Ee; 44.
Roest; 47. Kol; 48. Intiem; 51. Ore; 52. Ogen; 53. Le;
54. Snee; 55. Rots; 57. Spatie; 59. Teek; 61. Ka; 63.
Slot; 64. Ra; 66. Stonde; 69. Klas; 70. Va; 72. Snaar;
73. T.v.; 74. Straat; 75. Ere; 76. Daar; 77. Re; 78. St;
79. Alp; 80. Serre; 81. On; 82. Lasso; 84. Op; 85. O.t.;
86. Sont; 87. Ma; 88. Sporen; 92. Anoden; 94. Oene; 95.
Traan; 99. Apart; 100. R.G.; 101. Ik; 103. Eest; 104.
Aap; 106. Ar; 107. Ergo; 109. Rite; 110. War; 111.
Arend; 112. Sneer; 113. Ga; 114. Arre; 116. Dn.; 117.
Ene; 118. De; 119. Onder; 120. A.D.; 121. Ere; 123. Ode;
124. Gas; 127. Ur; 128. Meestal; 130. Es; 132. Pa; 133.
Era; 135. ld.; 136. Riet; 137. Staal; 139. No.; 140. Kleed;
141. Nek; 142. Adam; 143. Tel; 145. Een; 146. Dril;
148. Edelen; 149. Neus; 150. Do; 152. Ree; 153. P.s.;
154. Eli; 155. T.o.; 156. S.g.; 158. Pet; 159. Mat; 161.
Os; 163. Trui; 165.. Erts; 166. Nr.; 168. Abeel; 170. Ver-
zegd; 172. As; 174. Gereed; 175. St; 176. R.K.; 178. L.I.;
179. Overal; 182. Eg; 184. Zon; 186. Ho; 188. Al; 189.
No.; 191. Oost; 193. Nep; 194. Egaal; 197. Mom; 198.
R.I.; 199. Re; 201. Cel; 202. Os; 204. De; 206. Driehoek;
210. Borgtocht; 213. Altaax; 215. Eed; 216. Droog; 218.
Detail; 220. Eire; 221. Zionisme; 225. Ranonkel; 226.
Lommer; 227. Naderen; 228. Aster.
Vertikaal: 1. Boterkoek; 2. Analoog; 3. A.D.M.; 4. Re;
5. Dr.; 6. Teen; 7. Aas; 8. Ra; 9. Tra; 10. Zege; 11 Dos.'
12. Kot; 13. Os; 14. E.T.; 15. Ka; 16. Adel; 17. Rede;
18. Smeer; 19. Me; 20. Iet; 21. Stoet; 23. Tin; 25. Dr.;
32. Li; 33. Ik; 39. Sein; 40. Nero; 42. Slet; 43. Etser;
45. Oorkonde; 46. Set; 48. Iet; 49. Eet; 50. Mees; 53. Lat;
56. Sterren; 57. Slaap; 58. Post; 60. Ets; 62. Advent; 63.
Slalom; 65. Ave; 67. Naarden; 68. Daar; 69. Kras; 71.
Are; 73. Trooster; 74. Standaard; 78. Sloop; 80. Spoor;
83. Sterren; 84. Op; 86. Snap; 89. Regen;' 90. Neigen;
91. Basta; 93. N.T.; 96. Reiger; 97. Ate; 98. Paardemid-
del; 102. Korenhalm; 105. Arre; 108. Reeds; 110. Wand;
112. S.s.; 115. Ergernis; 118. Deventer; 119. Oorden,;
122. Eva; 125. Asiel; 126. Stek; 127. Uilenspiegel; 129.
A.T.; 130. Es; 131. Sta; 132. Paard; 134. Roede; 139. Ad.;
140. Keep; 144. Leest; 147. Ruimte; 149. Netel; 151. Oost
155. T.T.; 157. Grazen; 160. As; 162. Onverzorgd; 164.
Über; 167. Re; 169. Edelhert; 171. R.G.; 172. Ase; 173.
Straal; 177. Kooi; 180. Vlecht; 181. Ala; 183. Gnoe; 185.
N.S.; 187. Op; 190. Omkeer; 192. Troon; 195. Getal; 196.
Lol; 197. M.o.; 200. Ergo; 203. Stee; 204. Dar; 205.
Eren; 206. Deze; 207. Rein; 208. Ido; 209. Huis; 210.
Boa; 211. Ode; 212. Cel; 213. Alm; 214. Air; 217. R.R.;
219. lo; 222. Na; 223. St; 224. Me.
Oplossing kerstspreuk in code:
De vrede in deze wereld kan alleen bereikt worden door
vrede in het hart van alle mensen.
Door de vele inzendingen zowel voor de grote als de
kinderpuzzle moesten de winnaars door het lot worden
aangewezen.
De prijzen zijn gewonnen door:
1. A. H. Bello, B. van Hackfortweg 18, Vorden ƒ 25,—
2. E. J. Muis, Insulindelaan 20, Vorden ƒ 20,—
3. H. J. Haggeman-Huitink, Dr. Alfons Arriënsstraat 58

Steenderen ƒ 15,—
4. Mevr. Notten, W. de Zwijgersingel 142, Gouda ƒ 10,—
Oplossing kinderpuzzle:
Kersttijd - vrolijkheid.
De prijzen zijn gewonnen door:
1. Wilma Smeenk, H. K. V. Gelrew. 28, Vorden ƒ 15,—
2. Herbert en Inge Bosch, Linde E 41 a ƒ 10,—
3. Ria Kuenen, C 114, Galgengoor ƒ 5,—
4. Hannie Decanije, C 109, Vorden ƒ 3,—

De prijzen dienen vóór l februari a.s. aan ons kantoor
e worden afgehaald.

dameshoeden, sjaals
en handschoenen
18 TOT EN MET 27 JANUARI

Kroneman-Jörissen
Burgemeester Galléestraat



KWALITEITS
KOORJES
In onze balansopruiming

Donderdag 18 jan. tm. zaterdag 27 jan.

Huishoudgoederen
GRASLINNEN LAKENS
GRASLINNEN LAKENS
GRASLINNEN SLOPEN
GEBORDUURDE BEDSETS
1 LAKEN + 1 SLOOP
1 LAKEN + 2 SLOPEN

150 breed f 5,95
180 breed ƒ 7,25

ƒ 1,75

1-persoons
2-persoons

f 11,25
f 13,90

sneldrogers
zware kwaliteit

modern dessin
4 stuks

0,88
1,95
0,98
4,25
1,50

Ondergoederen, lingerie's enz.
DAMESSLIPS vanaf f 0,69
MEISJESCAMISOLES vanaf f 0,98
MEISJESSLIPS vanaf f 0,75
FANTASIE DAMESCAMISOLES vanaf f 1,46
FANTASIE DAMESSLIPS vanaf f 0,79
WIT RIB HERENSINGLETS vanaf ƒ 1,39
WIT RIB HERENSLIPS vanaf f 1,10
WIT RIB JONGENSSINGLETS EN -SLIPS vanaf f 0,75

FLANELLEN HERENPYAMA gestreepte keper f 9,95
KEPERFLANELLEN DAMESPYAMA'S f 8,75
BRUSHED NYLON DAMESNACHTHEMDEN f 6,95
BRUSHED PYAMA'S f 13,50
BRUSHED KINDERNACHTHEMDEN vanaf f 5,95
KEPERFLANELLEN JONGENSPYAMA'S vanaf ƒ 4,95
GEWATTEERDE NYLON DUSTERS f 16,90

Coupons vitrages, overgordijnstoffen, flanels enz.

ZWARE BLAUWE SANFOR HERENOVERALLS
HERENWEEKENDERS
RESTANTEN OVERHEMDEN
NYLON HUISHOUDDUSTERS

ƒ 14,95
f 8,95
f 4,95
f 12,90

DAMESPANTALONS
MEISJESPANTALONS
DAMESPULLOVERS
DAMESVESTEN
HERENPULLOVERS

vanaf f 9,75
vanaf f 5,95
vanaf f 11,90
vanaf f 14,95

f 15,90

FLANELLEN LAKENS

FIBRENKADEKENS

CHENILLE SPREIEN

GEWATTEERDE DEKENS
MODERNE DESSINS WITTE WATTEN

LUXE POLYETHER MATRASSEN
MET GEBORDUURD BOVENDEK
10 CM HOOG

LUXE POLYETHER MATRASSEN
MET GEBORDUURD BOVENBLAD
13 CM HOOG

150/230 ƒ 5,95
170/230 f 6,95

150/220 f 14,75
170/220 f 18,25

1-persoons ƒ 16,75
2-persoons f 21,90

160/210 f 29,75
180/215 f 32,50

80 breed f 39,-
90 breed f 49,-

120 breed f 69,-

80 breed f 58,-
90 breed f 68,-

120 breed f 89,-

KAPOKKUSSENS
GEWATTEERDE CRETONNE SPREIEN
POLYESTHER VULLING

Stalen slaapkamer
2-persoons 120 breed
1 LEDIKANT, 2 STOELEN, 1 TAFEL,
1 NACHTKASTJE

f 5,95

f 39,50

f 135,—

1-persoons 80 breed
1 LEDIKANT, 1 NACHTKASTJE, 1 TAFEL, 1 STOEL f 98,

Stalen ledikanten

Divanbedden

80 breed f 42,50
90 breed f 49,50

120 breed f 57,50

SLEEMODEL 80 breed f 24,50

MET AFROTEAK HOOFD- EN VOETBORD
EXTRA VERSTERKTE SPIRAAL ƒ 57,50

Heren- en jongenskonfektie
NYLON JACK'S
JONGENSJASSEN
JONGENSKOSTUUMS
HERENKOLBERTS

vanaf f 15,90
vanaf f 17,50
vanaf f 39,—

f 39,—

HERENKOSTUUMS

HEREN CARCOATS
HEREN WINTERJASEN

serie l f 79,-
serie II f 98,-

... serie III f 119-
vanaf f 79,-
vanaf ƒ 69,-

Keurkollektie Oxford- en Groninger stijlgroepkostuums
herenkolberts, pantalons, winterjassen, carcoats,
jongenskostuums en pantalons

tijdens de opruiming 10 procent korting

L SCHOOLDERMAN
RAADHUISSTRAAT 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1367

Geopend van 8-12.30 uur en 1.30-6 uur
Vrijdag avonds koopavond 7-9 uur. Woensdagmiddags gesloten

Zij hebben Melkkoek 21/2 op hun menu staan. Dat voorkomt
verspilling van kostbaar ruw- en krachtvoeder en voert
lekker makkelijk. Met Melkkoek 21/2 laten verse koeien zich
gewillig naar de top van hun produktie voeren:
naar extra liters en dat zijn goedkope liters.

*Ook in biksvorm verkrijgbaar, speciaal geschikt voor
silovoedering: Melkbiks 21/2.

CD

00

CC

voort tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond C3? (05754) 270

Sla uw slag in de Vordense opruiming
de opruiming begint donderdag 18 januari

Reklamedagen j
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

t

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

17O
198
15O
198

Vrijdag en zaterdag!
Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Rundvlees». «RAM vanaf 248
Doorregen varkensrollade

500 GRAM

500

50» GRAM +

Een rookworst ™ «RAM samen 100
50
30

125
84

Boterhamworst
Heerlijke koffie
Margarine

«. ««A»

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470



vanaf 18 januari bij
Bezoekt onze
grote meubeltoonzalen

(ACHTER DE ZAAK)

woninginrichting Het Binnenhuis
(A. Polman) - Vorden - Dorpsstraat 22

Een prachtig bankstel
bekleed met een 100% WOLLEN PLOEGSTOF thans

voor een zeer speciale prijs van

f 875,-
(normale prijs ƒ 1175,—)

met een ronde bank, bekleed met een prachtige wollen
stof (zie etalage).

THANS IN UW BEZIT VOOR

f 950,-
(normale prija ƒ 1350,—)

Een orig+ teakhouten slaapkamer
met zwart skai gestoffeerd hoofdeind ledikant

Bestaande uit:

LEDIKANT 130 x 190; 2 NACHTKASTJES; 3-DEURS
KAST; l TAFEL; 2 GESTOFFEERDE STOELEN

VOOR SLECHTS f 695,-

En vergeet u vooral niet onze meubeltoonzalen te bezoeken
Een schat aan gezellige en kwaliteitsmeubelen tegen sterk verlaagde prijzen

Een prachtige huiskamer
bestaande uit:

4 OUD HOLLANDSE STOELEN; l RONDE TUIMEL-

TAFEL VOOR SLECHTS

f 546,-

HET GROTE SUKSES UIT ONZE TOONZALEN

Een origineel
deens teakhouten wandsysteem

met teak achterwand. Hoog 200 cm, breed 345 cm
bestaande uit:

l LEKTUURPLANK; 5 KASTEN; 11 BOEKEN-
PLANKEN; l RADIOPLANK; l TELEVISIEPLANK
in gedeelten verkrijgbaar

20 procent korting

Een teakhouten
eethoek
bestaande uit:

4 STOELEN GEHEEL MET SKAI

BEKLEED; l RONDE TEAK

TUIMELTAFEL THANS VOOR

f 492,-

MODERNE TEAKHOUTEN FAUTEUILS vanaf 79 5Q

OUD HOLLANDSE FAUTEUILS vanaf QQ 5Q

BERGMEUBELS TEAK vanaf 15O —

395,—
OO,™"™

39,50

OUD HOLLANDSE KASTEN vanaf

TELEVISIEKASTJES vanaf

vanaf

EEN EENVOUDIGE DOCH ZEER

AANTREKKELIJKE

Eethoek
bestaande uit:

4 GROEN GEBEITSTE EETHOEKSTOELEN EN

l GROENE RONDE TAFEL VOOR

f 188,50

Zeer voordelig
zijn onze coupons

O VERGORDIJNEN'(Ploeg enz. — PLOEGJAPON.

STOFFEN — VITRAGES (katoen en terlenka) —

COCOS — TAPIFLEX — VAST TAPIJT —

LINOLEUM — BALATUM

15 procent korting
KEUZE UIT AaJBe EN VAN WIJK

LAAT UW TRAP EN GANG NU

BEKLEDEN MET HET STERKE

Safari tapijt
ONZE LAATSTE RESTANTEN

VOOR SLECHTS

f 19,95 p.m.

VAST
TAPIK

zonder risken

onberispelijk gelegd

TIJDENS DE OPRUIMING

10 procent korting
OP ALLE OVERIGE IN VOORRAAD ZIJNDE
ARTIKELEN

Bij ons kopen betekent
alleen de allerbeste kwaliteiten
en uitstekende service!

WILT U EEN VASTE VLOERBEDEKKING VOOR EEN LAGE PRIJS !

EN MET ONZE BEKENDE GARANTIE?

Kies dan Intertel bouclé tapijt
KEUS UIT GOUDGEEL, HAVANNABRUIN, GROEN,
WIJNROOD

Prijs f 23,90 per m2

Een nieuwe matras!
LAAT U EEN GOEDE MATRAS ADVISEREN Keus uit POLYETHER- EN KAPOKMATRASSEN

1-pers» polyethermatras reeds voor f 45,-

Goed nieuws uit onze gordijnstoffen-afdeling
EEN PRACHTIGE PLOEGSTOF REEDS VOOR f 5,45

WEEFSTOFFEN VANAF f 4,95

KEUS UIT MEER DAN 100 DESSINS FANTASTISCH ZO'N KOLLEKTIE

,, ,,

Hebt u trouwplannen,
of vernieuwingsideeën voor uw woning?

VRAAGT U EENS VRIJBLIJVEND NAAR EEN INRICHTINGSPLAN

MET OFFERTE VAN UW ADRES VOOR

betere woninginrichting: Het Binnenhuis

Bezoekt binnenkort onze modelwoning in het plan Boonk



J C JL=JL JL=JL

Vanaf 18 januari a.s.
houden wij de

1

die in oktober j.l. i. v. m. de
drukte vóór de opening van
de nieuwe winkel niet door
kon gaan.

Volgende week hopen wij u

in 'contact' een overzicht te

geven van de

STERK

VERLAAGDE PRIJZEN

VAN DEZE *

OPRUIMINGSARTIKELEN

De opruiming wordt gehouden

in de oude winkel!

Intussen gaat de verkoop in de nieuwe

winkel uiteraard normaal door en hier

geldt, als altijd :

Gems voor:

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN . LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN - GLAS - AARDEWERK -

PORSELEIN - ELEKTRISCHE APPARATEN - VERLICHTING - TELEVISIE - RADIO - GEREED-

SCHAP - IJZERWAREN - LAND- EN TUINBOUW - GASAPPARATEN - SANITAIR - KEUKENS

EN S H E L L B U T A G A S

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

ÜL JL=1E JL=JL J L

Donderdag 18 januari,
8 uur begint onze

PRUIM)
Bankstellen vanaf t 345,-
*
Pracht klassiek bankstel
zuiver wollen bekleding
(iets beschadigd)

van f 995,- voor f695 ,
*
Eethoeken

tafel en 4 stoelen 1198,

Zeer veel coupons en restanten
voor minder dan de halve prijs!

Ook op de textielafdeling
fantastische koopjes!

Op goederen buiten de opruiming
10 procent korting!

Krijgt u een nieuwe woning?
Grijpt nu uw kans!

Zie onze etalages!
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514
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Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
ondervonden bij ons huwelijk

H. Reerink
G. Reerink-

Wunderink
Vorden, januari 1968
Insulindelaan 22

H.H. VEEHOUDERS
Voor
PLASTIC KLAUW-
BESCHERMERS

LUIMES
zadelmakerij - Vorden

Te koop: Bromfiets (verze-
kerd). Venderink, B. van
Hackfortweg 52, Vorden

Te koop: Rogge- en gerste-
stro. Poorterman, Delden
Telefoon 1591

Waarschuwing
De jongeman wordt ver-
zocht de jas terug te breng-
en die is meegenomen op
voetbalfeest. Daar naam
reeds bekend is voor vrij-
dagavond. M. Krijt, Vorden

Te koop: 3 roodbonte dra-
gende vaarzen bijna aan de
telling en prima fokzeugen
van zeer goede klasse.
R. Rouwenhorst, C 120,
Vorden

Te koop: Een B plus zeug
kennelijk drachtig en drie
BB geltjes plm. 75 kg van
B plus zeug.
H. Gosselink, E 79 a Vorden

Te koop: Biggen bij
Pooterman „Buitenzorg"
Vorden

Te koop: l paar kunst-
schaatsen, schoenmaat 36
H. Karel van Gelreweg 27

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijflogt,
i . van Hackfortvreg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

STEEDS VOORDELIGER
Natte en droge bierbostel -
voordeliger dan meel. Natte
aardappelvezels (proef-
vracht a plm. ƒ 150,—)
vraagt brochure. Prima
weidehooi, graszaadhooi in
diverse prijsklassen. Prima
stro uit Ned., Duitsl., België
Luxemburg en Frankrijk.
TJ bespaart veel geld als u
zaken doet met:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
(4 lijnen)
Vert.: Zoerink . Vorden
tel. 05752-6813

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

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

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

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Vanaf donderdag 18 januari
extra voordeel in onze opruiming!

Damesmolières
prima kwaliteit
normaal ƒ 21,90

nu f 15,90

Damespantoffels
met 50 pet. korting

Damespumps
mode 1967

vanaf f 3,95

Damesmuiltjes
vanaf f 1,98

Moderne herenschoenen
PRIMA KWALITEIT, IN ONZE OPRUIMING VANAF f 9,95

Kinderbontlaarsjes
laag model l ö,

Kinderschoenen
vanaf I l

Heren werkschoenen
HOOG EN LAAG MODEL f l 4,95

Schoenen buiten de opruiming 10 pet. korting!

Wullink's Schoenhandel
ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST

200 gram kinnebakham slechts ................................................ 59 et
100 gram siüj worst ....................................... van 65 et voor 49 et

Eerste blik sperciebonen 79 et 9
Let op: Tweede blik slechts 19 et

l zak a 2>/2 kg aardappels nu ............................... ..̂ . ............... 45 et
10 stuks mandarijnen ........................................ L .............. 100 et

3 pak zo-klaar pudding van 120 voor 100 et
- 10 procent

4 stukken Spar toiletzeep: deze week ........................... 129 et — 10%
l blik gestoomd gehakt a 500 gram nu ....................................... 98 et

1 vacuüm rookworst + §00 gram zuurkool 98 et
l pak Spar koffie .............................. van 186 et voor 165 et — 10%

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Mooie kwaliteit

Badmatten
royale maat (78 x 50 cm)
van 3,95 voor

3.25

Kop en schotels
wit porselein bloemdecor 6 kleuren
6 stuks slechts

7.95

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Weest goed voor dieren!

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHER-
MERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

Koopt bij onze
adverteerders

PETROLEUM
BESTELLEN?
1786 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenrepa-
ratie. Profiteert van deze
unieke aanbieding1.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman
Lochemseweg 52 a

TOUWTREKKEN

EUROPESE TOUWTREKKAMPIOENSCHAPPEN
1968 IN DE GELDERSE ACHTERHOEK

De kogel is door de kerk. In 1968 zal de Nederlandse
Touwtrekkers Bond de Europese kampioenschappen or-
ganiseren in Borculo. Als streefdatum heeft men zater-
dag 7 september genomen, daar het de bedoeling is, een
en ander te organiseren in het kader van de traditionele
septemberfeesten te Borculo.

Dit grote touwtrekkersfestijn staat onder auspiciën van
de TWIF. De beste ploegen uit Europa die bij de TWIF
zijn aangesloten zijn uitgenodigd o.m. Engeland, Zwe-
den, Denemarken, Noord-Ierland, Zwitserland. Er zullen
ook pogingen worden ondernomen om zo mogelijk lan-
den van achter het Ijzeren Gordijn uit te nodigen.

De NTB heeft hiertoe besloten om ook de buitenlandse
touwtrekbonden eens kennis te laten maken met de
touwtreksport zoals die in ons land en speciaal hier in
onze Gelderse Achterhoek wordt beoefend. Daarnaast
wil men een doeltreffende propaganda maken door deze
internationale ontmoeting en hoopt hierdoor een stimu-
lans te .geven aan de bestaande of nog op te richten
verenigingen om zich aan deze nu nog specifieke streek-
sport te geven.

Men heeft gemeend, deze voor de touwtreksport histo-
rische gebeurtenis, juist in de Gelderse Achterhoek en
met name in Borculo te doen plaatsvinden, omdat dezei
plaats centraal is gelegen. Behalve dat de Achterhoek!
de bakermat is van de touwtreksport, waar deze in di-j
verse plaatsen intensief wordt beoefend, lijkt de acco-j
modatie die Borculo kan bieden, ook uitermate geschikt.!

Vertegenwoordigers van het hoofdbestuur der NTB heb-'
ben al inleidende besprekingen gevoerd met het bestuur
van de sportraad en de kommissie septemberfeesten.

In grote lijnen werden de plannen voor de Europese
kampioenschappen besproken en gezegd mag worden
dat de aangesloten verenigingen van de NTB allen en-
thousiast zijn. Naast de sportclub Heure, die met het
hoofdbestuur, de sportraad en kommissie september-
feesten dit evenement organiseert, is ook een beroep ge-
daan om de aangesloten verenigingen uit Vorden, Warns-
veld, Meddo, Ruurlo, Eerbeek e.a.

Nederlandse touwtrekkers hebben reeds eerder met suk-
ses deelgenomen aan de Europese kampioenschappen in
het buitenland. Nadat de Achterhoekse Touwtrekkers
Bond (ATB), die in 1959 het levenslicht aanschouwde,
in 1964 werd omgedoopt tot NTB, nam een Nederlands
team in augustus 1964 voor het eerst met sukses deel
aan de internationale touwtrektoernooien. De deelnemers
van 't Medler en Warken zullen zich nog goed kunnen
herinneren hoe men een prachtige tweede plaats behaal-
de achter het sterke Engelse achttal. In 1965 'ging er een
Nederlands touwtrekteam naar Londen, waar in augus-
tus in het Chrystal Palace Stadium de Europese kam-
pioenschappen werden a^kuden. Hier werd de Neder-
landse ploeg derde ach^^Engeland en Noord-Ierland.

Het is de bedoeling dat er getrokken wordt in de half-
Bwaarg'ewichtklasse, d.i. 113 stones 2 pounda of 72O kg;
elk team bestaat uit acht man, 2 reserves en een coach.

In ons land telt elk teaM^es man. De NTB telt meer
dan 200 leden die de touUReksport beoefenen. De NTB
heeft, zoals in Engeland wel het geval is, geen ge-
wichtsklassen.

De Europese kampioenschappen worden getrokken vol-
gens de richtlijnen van de TWIF. Dit betekent o.m. dat
het zgn. hangen en liggen zijn verboden, evenals gaten
maken. De tijd van elke pull is onbeperkt. Wie het eerst
de tegenpartij over de markatielijn heeft getrokken is
winnaar.

ZATERDAG 13 JANUARI A.S.

Groot Prinsenbal van
„De Deurdraejers

om 11 minuten over 8:
Intocht nieuwe Prins . . . de Eerste?

Zaal Schoenaker Kranenburg

Leden reduktie
Aanvang 7 uur
Muziek: „Prinsenkapel"

In Nederland trekt men niet langer dan drie minuten
per wedstrijd. In de Engelse kompetitie is het al eens
voorgekomen dat twee ploegen ruim 27 minuten aan een
stuk aan het touw hingen.
De touwtrekkers maken zich gereed om de Europese
kampioenschappen op waardige wijze te organiseren en
men hoopt door kontakt met de buitenlanders de touw-
treksport meer bekendheid te geven. De touwtrekkers
kunnen het namelijk nog altijd niet verkroppen, dat hun
sport sedert 1920, toen een Nederlandse ploeg voor het
laatst Olympisch goud won, niet meer als Olympisch
wordt beschouwd.

BILJARTEN

VERLIES VOOR VORDENSE BILJARTERS

In klasse C I van het biljartdistrikt Zutphen en Omstre-
ken heeft het eerste drietal van KOT de uitwedstrijd
tegen de Pauw I uit Warnsveld met 5—2 verloren.

.Individueel werd er met gering verschil verloren. Klein
Hekkelder kwam 39 caramboles tekort en Wtjnbergen
14.

De gedetailleerde uitslagen waren: J. Baanders 213
(213)—J. Klein Hekkeder 279 (240); K. Groot 134 (120)
—W. Pardijs 253 (253); J. Nagtegaal 121 (121)— J.
Wijnbergen 121 (107).

JDe overige uitslagen in deze afdeling waren: Pelikaan I
-Voorst I 0—7; Poorte I—DLS I 1—6; DLS II—Kroon

|I O—7. Hoogste serie W. Wiggers van DLS I met 110
[caramboles.

[De kompetitiestand luidt momenteel als volgt: 1. Voorst
I 10-55; 2. Poorte I 10-42; 3. Pauw I 10-40; 4. DLS I
10-39; 5. DLS II 10-34; 6. Kroon I 10-31; 7. KOT I 10-22
8. Pelikaan I 10-17.

In C H leed KOT II thuis tegen Voorst H een 7—2 ne-
derlaag. Hier waren de individuele uitslagen: G. Helle-
wegen 92 (43)—H. van Elest 100 (100); B. Seesink 84
(84)—H. Hendriksen 100 (93); S. Huizinga 84 (78)—H.
Koenders 77 (77); B. v. d. Straten 77 (76)—G. H. Dek-
ker 77 (77).

Overige uitslagen wareni: Kroon II—Pauw II 2—7; Poor-
te H—DLS III 0—9. Hoogste serie H. ter Beek van
Pauw II nl. 25.
De stand luidt: 1. Pauw II 9-50; 2. Voorst II 8-45; 3.
Poorte II 9-44; 4. DLS Hl 9-36; 5. KOT II 9-34; 6.
Kroon II 8-25.

In klasse C III luidt de stand: 1. Pauw III 9-51; 2. Poor-
te IH 9-50; 3. Hoven I 9-41; 4. Pelikaan in 9-35; 5.
Pelikaan U 9-35; 6. Carambole I 9-31.
In C IV werd gespeeld Voorst Hl—Pauw IV 8—1.

Hier luidt de stand: 1. Hoven II 7-43; 2. Poorte IV 7-39;
3. Pauw IV 7-38; 4. DLS IV 6-31; 5. Voorst Hl 7-27; 6.
KOT III 7-19; 7. Carambole II 7-19.

Schaatsen
volop voorradig!

*

Noren
vanaf ƒ 28, — jongensmaten

Dames- en
meisjesschaatsen
met witte schoenen (vanaf ƒ 24,90
meis jesmaten )

WULLINK'S
schoenhandel

Onbetwist, de schoenenspecialist

Donderdag 18 januari begint onze
grote balansopruiming

Wij geven 10 tot 50 procent korting

MARTENS
Wapen- en sporthandel — Zutphenseweg — Vorden — Tel. 1272



Donderdag 18 januari
begint onze grote

NIE 'STAD 4

Grandioze opruiming
Jansen 't Schoenenhuis

Vanaf 18 januari 8 uur precies
10 - 50% KOBTING OP ALLE BONTLAABZEN

10 - 50% KOBTING OP ALLE TIENEB- EN TWENSCHOENEN

DAMESTASJES VANAF ƒ 2,50

NATUUBLIJK ONZE BEKENDE KINDEBDOZEN

ENOBME PABTIJ ZEEB LAAG GEPBIJSDE HEBENMOLIÊBES

Overtuigt u zelf, kijk eerst bij

VROLIJKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

KOLLEKTIE MET BRILLEN IN EEN "EIGEN" STIJL ZOALS DE TEENAGER DAT WIL

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
# U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
# U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
# U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN -TELEFOON 1505

Kwaliteitsartikelen tegen zeer lage prijzen
BKUSH NYLON DAMESPYAMA'S
in de maten S-M-L

BBUSH NYLON
MEISJESNACHTHEMDEN
maten 2 t/m 14

BBUSH NYLON
DAMESNACHTHEMDEN

KEPEBFLANELLEN
HEBENPYAMA'S alle maten

NYLON DUSTEBS
normale prijs ƒ 29,95 nu

ƒ 9,95
BADDOEKEN vanaf

BADSTOF WASHANDJES
4 stuks voor

BESTANT LAKENS
2-persoans, nu maar

PBIMA SLOPEN

FLANELLEN LAKENS
1-persoons
2-persoons

ƒ 6,95

ƒ 1,95

ƒ 5,95
ƒ 6,95

ƒ 6,95

Damesjaponnen] en deux pieces voor spotprijzen
POLYETEB MATBASSEN
10 cm hoog 80 x 190 nu ƒ 34,50

120 x 190 nu ƒ 57,50

ZUIVER WOLLEN DEKENS
150 x 220 nu ƒ 41,50
190 x 230 nu ƒ 51,50

ACBYL DEKSPBEIEN
met tricot rug
2-persoons nu

GESTIKTE DEKENS
prachtig bloemdessins
grote 2-persoons nu

ƒ 37,50

ƒ 26,75

10 procent Korting op alle andere artikelen
JONGENSSINGLETS vanaf

JONGENSSLIPS vanaf

IJZEBSTEBKE WEBKSOKKEN
per paar nu

FLANELLEN WEEKENDEBS
heerlijk dragen

ƒ 2,50

Kw^Jjteitskoopjes

DAMESD1BECTOIBES
van maat 44 t/m 52
pracht kwaliteit nu ƒ 1,95

MEISJESSLIPS met kant vanaf ƒ 0,63

MEISJESCAMISOLES met kant v.a. ƒ 1,18

BESTANT SCHOBT DUSTEBS
zonder mouw ƒ3,95

Zie etalage

Te koop gevraagd:

NUCHTEBE
STIEKKALVEBEN
voor het mesthok.

BOEBS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

WEG MET DIE MODDEB
maak er snel en goed en
goedkoop iets moois
van met onze
VEBHABDINGS-
MATEBIALEN

Zwarte mijnsteen en
roodgebrande mijnsteen.
Vraagt gratis deskun-
dig advies.

Zoerink . Vorden 05752-6813

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. BOSSEL - VOBDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6>/2% BENTE

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

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. J l

Lia lachte en zei spottend: „Jij schijnt overal vijanden te hebben.
Gaat het je soms net als Uilenspiegel, die toegaf: iedereen heeft
een hekel aan me, maar ik moet zeggen, dat ik 't 'r naar gemaakt
heb? Nou?"
„Ik ben, zoals ik ben" zei Kubizek - „en het is voor iedereen ver-
standig me te nemen, zoals ik ben, kijk daar komen onze glazen al,
prachtig, dat lijkt er beter op, mooie slanke en diepe glazen, toch
heel sterk, slechts een uitzonderlijk krachtig man kan dit glas
breken door er twee vingers in te steken en deze dan van elkaar
te doen, zoals ik zeg: een krachtig man, mits hij ook in zijn vingers
zo sterk is als ik. Nu de wijn: die haal ik zelf." Hij verliet de kamer,
de deur achter zich open houdend.
De oude dienster maakte een gebaar alsof zij iets tegen Lia wilde
zeggen, maar daar de deur openstond, durfde ze stellig niet, zij
gebaarde Lia dat ze naar beneden ging en haar daar zou wachten, -
toen verliet ze de kamer, waar Lia zich vol verbazing afvroeg wat
dit te betekenen had.
Kubizek kwam terug met een fles, waarmee hij voorzichtig mani-
puleerde. De kurk knalde tegen de eikenhouten deur.
Lia proefde aan de champagne en zei: „De smaak is niet zo heerlijk
als ik me had voorgesteld. Naar dat iedereen er zo over opgeeft en
roemt: - „wij hebben gisteren champagne gedronken, zeg" - moet
ik zelf zeggen, 't smaakt iets limonade-achtig maar het smelt op de
tong, en ik moet zeggen, het goedje brengt de boodschap wel over!"
Kubizek hief de vinger en zei: „Dus, ik zorg dat jij een Joden-
jongetje krijgt. Hij heet: Asja, of Asjael, of iets dergelijks. Ac-
coord?"
Zij knikte. Zij klonken met elkaar, Lia voelde een blos aan haar
wang.
Kubizek toonde opnieuw belangstelling voor haar knie. Het scheen
haar niet te deren.
Zij dacht naïef: „Ik krijg m'n zin. En dan naar het zuiden. De Mer-
wede over en van alle zorgen bevrijd".
Kubizek sloeg een arm om haar heen, onderwijl druk pratend, ver-
tellend, met dat gedempte stemgeluid, dat klonk als een
verwijderd onweer op het ogenblik dat de zon door de wolken
breekt, de randen verguldt en de wateren doet blinken in tegen-
licht - in die stem was zoveel kracht en hartstocht, de woorden
brachten zoveel beelden over, dat Lia langzaam voortsoesde als in
een scheepje, dat voortglijdt over spiegelglad water, terwijl in de
verte en rondom de wind rumoert en de stormwolken dreigen, een
zalige stilte midden in het hart van de storm, in het epicentrum van
de orkaan, waar het blauw doorbreekt van een stralende hemel.
Zij liet toe, dat hij haar kuste. Als in trance keek ze hem aan.
Hij vond, dat hij haar genoeg gekust had en vroeg: „Lieve Lia, wat
stel je er tegenover?"
Plotseling scheen het, ondanks de lichte roes, die zijn woorden - of
was het de champagne? - bij haar hadden teweeggebracht, scheen
het tot haar in te gaan, dat ze zich op een hellend vlak bevond en
dat ze bezig was dingen te ontketenen - hij of zij, wat deed het er
nu toe? - dingen te ontketenen, die ver boven haar macht konden
gaan.

(wordt vervolgd)
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