
Donderdag 8 februari 1968
29e jaargang no. 46

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 11 FEBRUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. J. van Zorge

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (bediening H. Doop)
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

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

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- KN NACHTDIENST DIERENARTSEN
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
Me j. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -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)

Geboren: Bernard Frederik, zoon van B. Wijs en W. G.
Klumpenhouwer; Franciscus Hendrikus Theodorus, zoon
van J. B. M. Sessink en J. B. S. Woltering.

Ondertrouwd: W. J. Bartels en A. Albers.
Gehuwd: T. A. Welling en H. W. Bijenhof.
Overleden: Stientjen Rossel, 80 jaar, weduwe van H.
Wesselink; Johanna Ribbers, 69 jaar, weduwe van D. W.
Reugebrink.

GESLAAGDE OUDERAVONDEN R.K. SCHOOL
Op twee achtereenvolgende avonden werd de jaarlijkse
ouderavond gehouden van de R. K. school.
In alle lokalen konden de ouders de prestaties van hun
kinderen bekijken, schriften, boeken,, tekeningen enz.
waren hier op overzichtelijke wijze gerangschikt. Voorts
was er ruime gelegenheid om met het onderwijzend per-
soneel in kontakt te treden omtrent de gang van zaken
in de school, waarvan veel gebruik werd gemaakt.
Er was ook veel waardering voor de modernisering van
de school o.m. werden verleden jaar in de vier lokalen
grote nieuwe ramen geplaatst. Dit voorzag in een grote
behoefte, daar licht en lucht een eerste vereiste is.
In de loop van dit jaar zal hot interieur van de school
worden geschilderd hetgeen een aanmerkelijke verbete-
ring betekent.

BENOEMD
Tot tijdelijk ambtenaar ter gemeentesekretarie (afde-
ling algemene zaken) werd ingaande l februari benoemd
de heer M. Krebbers uit Borculo.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Benzinestation Medler heropend
Hot in oktober afgebrande benzinepompstation Medler,
eigendom van de heer A. J. Eykelkamp, is thans weer
geheel in zijn vorige stijl herbouwd.
Alles ziet er nu weer keurig uit, zowel de showroom/
kantoorruimte, telefooncel, dames- en herentoiletten enz.
Wij hopen dat de heer Eykelkamp niet nog zo'n tegen-
slag krijgt als de vorige keer toen het benzinepomp-
station binnen een week na de opening afbrandde.

Ook voor de vele automobilisten is het een groot gemak
om te tanken bij pompstation Medler, door de bijzonder
gunstige ligging.
Wij vernamen van de heer Eykelkamp dat het pomp-
station aan alle verwachtingen voldoet zowel aan het
interieur als wat betreft de klanten.
Vermelden wij nog dat de Shell voor het tankstation de
bekende Vordense Gems tanks hebben gebruikt.

NKV ST JOSEPH AFD. VORDEN KRANENBURG
BESTAAT 10 JAAR
De plaatselijke afdeling v^Bfe R.K. Bouwvakarbeiders-
bond St Joseph Vorden Kranenburg bestaat 10 jaar. Dit
was voor het bestuur aanleiding om in zaal Schoenaker
een ledenvergadering te beleggen met een enigszins fees-
telijk tintje, waarbij tevens door de distriktsbestuurder,
de heer J. Rijpert uit Doetinchem, een inleiding werd
gehouden.

Voorzitter, de heer H. StdBpreker, sprak het openings-
woord en deelde mede dat de oprichtingsdatum eigenlijk
l november 1957 was. Voordien behoorde de afdeling
onder Zutphen. Na enig overleg werd in 1957 besloten
een eigen afdeling op te richten, waarbij aanvankelijk
6 leden zich aanmelden. Omdat de afdeling een gering
ledental had, had men aanvankelijk aan een bestuurslid
voldoende. D-e heer H. A. G. Steenbreker werd gekozen
als sekretaris-penningmeester en nam tevens het voor-
zitterschap waar. Het ledental steeg en in 1967 telde de
afdeling 26 leden. Toen werd ook besloten een tweede
bestuurslid te kiezen; dit werd de heer Besseling die
penningmeester werd, de heer Steenbreker bleef sekreta-
ris en waarnemend voorzitter.
Voorzitter memoreerde hierna hoe in deze periode veel
leerzame avonden waren gehouden in het belang van de
leden. Hij wees er vervolgens op, dat de taak van be-
stuurder in een afdeling heus niet gemakkelijk is en dat
de Bond, wil zij aan haar doelstelling beantwoorden, ook
veel steun van de leden zal moeten hebben. Nadat spre-
ker de funkties van plaatselijk bestuurslid en de gang
van zaken in de eigen afdeling onder de loupe had ge-
nomen, verleende hij het woord aan de heer Rijpert.
Deze behandelde allerlei aktuele kwesties, waaronder
het werken van Nederlanders in het buitenland en de
voor- en nadelen die hieraan verbonden zijn. Ook de
problemen rond vorstverlet, de vergunningen hiervoor,
de wachttijden en de regelingen hiervan werden bespro-
ken. De heer Rijpert feliciteerde de afdeling met haar
tweede lustrum en wees er op dat men thans, dankzij
vele offers van bestuur en leden, op een mooie afde-
ling kan bogen.

De heer Steenbreker dankte de heer Rijpert voor zijn
sympathieke woorden en deelde als bijzonderheid nog
mede, dat de heer Rijpert ook bij de oprichting van de
afdeling tegenwoordig was geweest. Hij had in al deze
jaren veel kontakt niet de afdeling. Spreker was hem.
erkentelijk voor zijn adviezen en medewerking in deze
jaren.
De aanwezigen werd t.g-v. het jubileum een aardige at-
tentie aangeboden, terwijl ook de heer Rijpert een blijk
van waardering mocht ontvangen.

CPJ AVOND
De heer G. J. Bannink, hoofd van de Bijz. landbouw-
school te Vorden, heeft op de ontwikkelingsavond van
de verleden jaar opgerichte Chr. Plattelands Jongeren
afdeling Vorden, een bijzonder aktueel onderwerp be-
licht nl. het boerenbedrijfsleven in de hedendaagse tijd.
De opkomst deze avond, die gehouden werd in zaal
Eskes onder voorzitterschap van de heer H. Dijkman,
was zeer goed.

KINDERMIDDAG NVV LEDEN
Op zaterdag 10 februari zal in zaal „'t Wapen van
Vorden" een kindermiddg^ voor NW leden worden ge-
geven. Medewerking h^Han verleent het gezelschap
Gegorge Beekio uit Apeldoorn o.a. met een muzikale
clown.

TOCH WEER FILM IN VORDEN
Naar wij vernemen zal de filmgroep Vorden toch weer
proberen om van tijd tot tijd enkele films te draaien.
Zaterdag 10 februari zal de eerste film „Herrenpartie"
worden vertoond.
Korte inhoud: Op reis door Joegoslavië komt een Duitse
zangvereniging terecht in een dorpje, waar tijdens de
oorlog alle mannen door de bezetter zijn vermoord. De
inwoners, vrijwel uitsluitend vrouwen, nemen een vijan-
dige houding tegenover de toeristen aan. Deze vallen te-
rug op een militaire wijze van optreden. Een student en
een journalist gaan hier tegenin en proberen de situatie
te redden. Een eerlijke en moedige film. Toegang 14 jaar.
Wij hopen dat er voldoende belangstelling zal bestaan
en dat de filmgroep niet wordt teleurgesteld in hun po-
ging om in Vorden weer films te laten draaien.
(Zie advertentie elders in dit blad.)

Vordenaren opgelet!
TEN BATE VAN DE NIEUWE
KLEEDKAMER VAN DE VOET-
BALVERENIGING „VORDEN"
A.S. ZATERDAG 10 FEBRUARI

Grote huis-aan-huis
oliehollenaktie

TEVENS
VERKOOP VAN OLIEBOLLEN OP
HET MARKTPLEIN a ƒ l,— PER
ZAK

JONG VOOR OUD IS HET DEVIES IN VORDEN

Enige jaren geleden is er ten bate van het bejaardencen-
trum „De Wehme" een bazar gehouden die, zoals men
zich ongetwijfeld zal herinneren, in alle opzichten is
geslaagd.
Omdat er in het bejaardencentrum altijd wel dingen
nodig zijn die men zich zo maar niet één, twee, drie kan
aanschaffen, hebben enige jongelui in Vorden de koppen
bij elkaar gestekenen en gezegd, we moeten iets op
touw zetten zodat men op „De Wehme" weer wat extra's
ten behoeve van de bejaarden kan doen.
De gedachten gingen weer uit naar een bazar. Niet zo-
maar een bazar, maar één die sukses zal en moet kunnen
hebben. De plannen zijn nader uitgewerkt en het resul-
taat is dat de bazar op donderdagavond 7 maart, vrij-
dagavond 8 maart en zaterdag 9 maart in de zaal van
„De Wehme" zal worden gehouden en wel 's avonds
van 7-10 uur en zaterdagmiddag van 3-5 uur voor de
kinderen.

Er is voor „elck wat wils" want naast het rad van
avontuur kan de bezoeker zich vermaken met o.a. schie-
ten, balerospel, waarzegtent etc.
De bewoners van „De Wehme" hebben intussen ook niet
stil gezeten en hebben allerlei artikelen gemaakt die op
de bazar aan het publiek te koop zullen worden aange-
boden.
Tegelijkertijd wordt er een verloting gehouden met als
hoofdprijs een bromfiets. Andere waardevolle prijzen
zijn bv. een draagbare radio, wollen dekens, levensmid-
delenpakketten etc.
De initiatiefnemers, die overigens anoniem wensen te
blijven, hopen nu maar dat de inwoners van Vorden ook
zullen meewerken en in grote getale op de bazar aan-
wezig zullen zijn.

UNIEKE BEATAVOND OP KOMST MET
„THE DUKES"

Ook de jongeren op de Kranenburg zijn allang beat-
miinded geworden, maar nog steeds was men er een
beetje huiverig voor om eens een goede beatgroep hier
naar toe te laten komen. Men heeft nu echter de kat uit
de boom gekeken en haar de bel aangebonden.
Een aantal jongeren zijn er in geslaagd de enorm in po-
pulariteit gestegen beatgroep „The Dukes" uit Nijmegen
te engageren. Op zaterdagavond 10 februari a.s. zal het
beatavontuur beginnen in zaal Schoenaker. Het belooft
een onvergetelijke avond te worden, temeer daar „The
Dukes" in Oost Gelderland de laatste tijd al veel sukses-
sen op haar naam heeft staan. (Zie advertentie.)

40-jarig bestaan A.N.B. (afd. Vorden)

In een duidelijke inleiding belichtte de heer Bannink
het leven en werken van de hedendaagse boer en boerin.
Spreker achtte voor alles een goede opleiding voor de
toekomstige boer en boerin noodzakelijk. Deze moet
echter wel op het doel _ het boer worden - gericht blij-
ven en niet langer duren dan nodig is. De toekomstige
boer moet de kans hebben om voor de bedrijfsovername
een behoorlijk kapitaal te verdienen door in het bedrijf
mee te werken.

Bedrijfsuitbreiding mag, volgens spreker, niet betekenen
slaaf van zijn werk worden, waardoor boer en eventueel
ook boerin alle zeven weekdagen druk zijn in het bedrijf.
Als boer moet men zich ook bewegen in de maatschappij
d.w.z. niet 's avonds altijd aan de televisie genageld zit-
ten, maar er op zijn tijd eens uitgaan bv. naar vergade-
ringen, bezoeken afleggen, lid worden van een vereni-
ging, ontspanningsavonden enz.
Na het beantwoorden van enkele vragen, dankte de voor-
zitter de spreker voor zijn boeiend en duidelijk betoog.

In een rijkelijk versierde Nutszaal hield de afdeling Vor-
den van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond
zaterdagmiddag een druk bezochte receptie ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van de afdeling.
Onder de vele aanwezigen merkten wij op burgemeester
Van Arkel, de heer J. v. d. Broek, gemeentearchitekt, de
heer Van Dijk, penningmeester van het Bondsbestuur,
de heer Bouwman, distriktsbestuurder, verder afgevaar-
digden van de Vordense Winkeliersverendging, van di-
verse plaatselijke afdelingen o.m. van het CNV, NKV,
NBV, Vordens Dameskoor, muziekvereniging Concordia,
Vordense Aannemers- en Patroonsbond, de Bond van
Staatspensionering afdeling Vorden, Gems Metaalwer-
ken, afgevaardigden van de zusterafdelingen uit de ge-
meenten Hengelo (Gld.), Zutphen, Warnsveld en Zelhem,
de Vrouwenbond van de zuivelbond enz.
De voorzitter, de heer Wentink, sprak tijdens de recep-
tie een dankwoord voor alle goede wensen en voor de
ontvangen enveloppen met inhoud.

De heer Van Dijk liet in zijn felicitatiewoord het wel en
wee van de afdeling de revue passeren vanaf de oprich-
ting t.w. 12 januari 1928 tot op heden. Er is, volgens
spreker, nog zeer veel werk voor het bestuur in de af-
deling Vorden te doen. Spreker was verheugd dat er nog
steeds een voltallig bestuur in deze afdeling van de Bond
is. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan met de aanbie-
ding van bloemen en een enveloppe met inhoud.
Namens de Bond van Staatspensionering sprak de heer
J. W. Harwich zijn gelukwensen uit.

De heer Steenbreker deed dit namens de afdeling Vorden
van het NKV waarin spreker de goede samenwerking
tussen de afdelingen naar voren liet komen,
's Avonds vond een gezellige samenkomst plaats van de
leden met hun dames.
Het bestuur van de jubilerende afdeling bestaat momen-
teel uit de navolgende personen t.w. de heren Wentink,
voorzitter; Voorhorst; De Jonge; Papperse; Rouwen-
horst; Wullink en G. W. Tragter.



SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenspootjes
Hamschijf
Varkensfricandeau
Schouderkarbonade
Varkenslappen
Malse rosbeef
Runderlappen

3 voor
500 gram

59
218
318

)0 gram slechts l %y C5

500 gram

500 gram 3T8

500 gram

Alleen maandag, dinsdag en woensdag - Bij aankoop van magere speklappen

2 literblikken capucijners (kant en klaar) van 178 voor 98

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in p^ties v.a. f3,60 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,60 per kg

„.. , FIJNE SNIJWORST 150 gram 69 centFijne vleeswaren: LE
J
VER 100 gram 72 cent

Uit onze groente afdeling
Pracht witlof
Bananen

Goudreinetten

Per kist

Zak jonathans

per kilo 98

per kilo 7 9

2 kilo 89

15 kilo 575

2'l, kilo 79

Pracht navelsinaasappelen 4-5-6-7 voor 1 39

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.

Literfles
koffiemelk

slechts 139
Pracht

sierkaraf wijn
480voor

Pak mee dit voordeel!

j "»<-•^

Piccalilly een pot
Augurken jampot
Appelstroop bus
Soepgroente 2 blikjes
Tomatenpuree 5 blikjes
Augurken literpot
Puddingsaus 2 flesjes
Ananas 2 blikjes

79
69
79
49
69
98
89
109

Chips gezinspakken 135
Hierbij gratis een zakje a 30 cent!

Chinese pinda's 2 zakken 98
Bij aankoop van elk pak koffie
A 6 gevulde koeken voor slechts 89

Jaffa vruchtenlimonade 2 flessen 98
ffa up-drank 2 flessen 98
eerlijke appelsap 2 flessen 109

Jus d'orange een fles voor 98
Druivensap rood of wit, per fles 129
Abrikozen, perziken of perensap f l, 129
Perziken literblik 129
Zalm groot blik 149
Margarine 4 pakjes 99
Drop 3 zakjes 89
Biscuits 2 pak 98

(met veel vruchten) 2 zakjes 69

Bij vleeswaren

groot tablet
chocolade

89 et

Bloemenzeep 3 stukjes 69
Badzeep groot stuk 59
Karnemelkzeep 3 stukjes 98
Wafeldoeken 2 stuks 69
Prodent tandpasta 2e tube half geld
Toilet wc reiniger elke 2e bus voor 25
Toiletair tijdelijk een bus voor 269
Toiletpapier 8 rollen 89
Gratis sleutelhanger bij lux vloeibaar

Handige één persoons blikjes
ZOMERGROENTE, naar keuze

5 blikjes voor



Voor de vele cadeaus, bloe-
men en nog meer voor uw
persoonlijke felicitaties, wel-
ke wij met ons 50-jarig hu-
welijksfeest mochten ont-
vangen, zeggen wij allen
heel hartelijk dank.

Fam. J. Papperse
Vorden, februari 1968
Smidsstraat 13

Langs deze weg willen wij
allen bedanken voor de blij-
ken van belangstelling tij-
dens de ziekte en het over-
lijden van mijn man en onze
vader.

Mevr. H. J. Visser-
Brinks

Tineke Eilers-Visser
Carol Eilers
Arno Visser

Vorden, februari 1968
Zutphenseweg 55

Uw welgemeende belang-
stelling en attentie hebben
ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
gemaakt.
Hiervoor onze hartelijke
dank.

H. L. Emsbroek
G. C. Emsbroek-

Klinkenberg
Vordeni, februari 1968
Groeneweg l

De schoenmakerij zal op de-
zelfde voet worden voortge-
zet.
Schoenmakerij H. Visser
Zutphenseweg 55

Te koop: 2 kinderstoelen
z.g.'a.n. Stationsweg 7,
Vorden

Te koop: Prima herensport-
rijwiel en 2 zware wielen
met z.g.a.n. banden voor
melk- of trekkarretje.
Prins Bernhardweg 8

Te koop: I.z.g.stz. kinder-
wagen. Mevrouw Das,
de Horsterkamp 5)

6l/ O/
12 /O

FRED SCHARRENBERG
en
THEA SCHEPERS

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(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
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Te koop: Eetaardappelen.
Joh. Wesselink. Kranenburg

Te koop: Vers gedorst rog-
gestro. D. Wesselink, Vor-
denseweg 17, Warnsveld

Te koop: Haverstro.
G. J. Bargeman „'t Wieme-
link" telefoon 1658

Te koop: Voederbieten;
handgierpomp; partij hooi
en stro. R. A. Enigberts
D 41, Vorden

Te koop: Jonge Duitse her-
der, teef, met stamboom, 3
maand oud. H. Jaaltink F 58
Varssel, Hengelo (Gld.)

Te koop: Jonge hennen, te-
gen de leg. W. Rietman,
Zutphenseweg 78

Te koop: De helft van een
vette schot eenmaal gekalfd
E. J. Hukker, Delden

Te koop: 8 roodbonte nieuw-
melkte koeien 20-26 liter
melk per dag.
Veehandel Vlogman

Te koop: Biggen. G. J. Men-
nink „de Koppel" Vorden

Te koop: Toom biggen.
E. Hendriksen, E 64
Hengelo Gld.

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats w
vinden op vrijdag 16 februari a.s. om 14.00 i
uur ten gemeentehuize te Vorden.

M
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X
X
n Vorden, Berend van Hackfortweg 41
^ februari 1968

X
X
X
X
X

X Op woensdag 14 februari 1968 hopen onze ge-
liefe ouders, behuwd-, groot- en overgroot-
ouders

H. J. ARENDSEN
en
G. ARENDSEN-BREUKER

hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen, behuwd-, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, februari 1968
Insulindelaan 24

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3
tot 5 uur in café Eskes, Ruurloseweg, Vorden.

i t
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A.s. vrijdag 9 februari 1968 hoopt onze lieve
tante

GERRITJE PASMAN-HIETBRINK

te Vorden haar 90ste verjaardag te vieren.

Dat God haar nog geruime tijd mag sparen is
ons aller wens.

Nichten en neven

Gelegenheid tot feliciteren uitsluitend 10 febr.
a.s. in café-rest. „'t Wapen van Vorden"
( F. P. Smit) Dorpsstraat 10 Vorden, van 3
tot 5 uur n.ni.

Heden nam de Here, na een kortstondige ziekte,
tot Zich, onze inniggeliefde moeder, groot- en
overgrootmoeder

STIENTJEN ROSSEL
weduwe van H. Wesselink

in de gezegende ouderdom van 80 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Hummelo: H. Wesselink
H. B. Wesselink-Weenk

Hummelo: A. Minkhorst-Wesselink
B. H. Minkhorst

Hengelo (Gld.): B. W. Harmsen-Wesselink
G. J. Harmsen

Vorden: B. Wesselink
J. Wesselink-Reussink

en klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, l februari 1968
„Hiddink"

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 5
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen,
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

STIENTJEN ROSSEL

weduwe van H. Wesselink

in de gezegende ouderdom van 80 jaar.

Vorden: Fam. Wed. B. Rossel
Fam. G. Rossel

Nettelhorst: Fam. D. J. Rossel

Barchem: Fam. A. Rossel

Vorden: Fam. Wed. D. Bogchelman

Vorden, l februari 1968

X
X
X
N
X
x

Daarna hopen zij elkaar het H. Sacrament
van het huwelijk toe te dienen onder de ge-
zongen H. Mis om 14.30 uur in de Christus
Koningkerk te Vorden.

Toekomstig adres: De Stroet 12, Vorden.

Receptie van 16.30 - 17.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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Enige keiwüsgeving

Heden overleed, vrij onverwacht, onze lieve pleeg-
moeder, schoonzuster en tante

MARIA CATHARINA VAN MOURIK-SPOOR

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Geleen: J. Stork
J. Stork-Corré

Tiel: N. van Mourik-Stout

Heelsum: W. J. G. van Mourik
A. G. van Mourik-Ebbinge

Tiel: E. A. ter Horst-Veenhoven
G. J. W. ter Horst

en kinderen

Vorden, 2 februari 1968

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 7 fe-
bruari jl. op de Algemene Begraafplaats te Vorden

, vita
r

Heden nam de Here, nog geheel onverwachts, tot
Zich, onze geliefde moeder, grootmoeder, schoon-
zuster en tante

JOHANNA RIBBERS
weduwe van D. W. Reugebrink

op de leeftijd van 69 jaar.

Amsterdam: P. A. van Straaten-ter Weyden
A. van Straaten
Marjo Reugebrink

Vorden: G. J. Aalderink

Vorden: B. J. Aalderink
G. M. Aalderink-Regelink

Vorden: A. J. Aalderink
H. J. Aalderink-Kettelerij

Neven en nichten

Vorden, 3 februari 1968
Linde E 13

De teraardebestelling zal plaats vinden op donder-
dag 8 februari om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Thans in stevige plastic zak l
Bestel nu Vitafok, want voor elke 4 Vitafok-labels ontvangt U
GRATIS een mooi, sterk en soepel UTD-kalverhalster. Winkel-
waarde f 6,25

Vitafok is de goedkoopste oplossing voor de beste opfok van uw
kalveren. Let op: deze speciale aanbieding geldt t/m 15 maart 1968.

U kunt de Vitafok-labels bij ons inleveren of als brief verzenden
naar N.V. Mengvoeder U.T-Delfia te Maarssen.

voert tot winst I

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond C^ (05754) 270

A.s. vrijdag hopen wij
onze nieuwe meubeltoonzaal
in gebruik te nemen!

Met deze uitbreiding (ruim 100 m2) hopen wij u nog
beter onze grote voorraad meubelen te tonen.

Graag willen wij u a.s. vrijdagavond en zaterdag in
de gelegenheid stellen, geheel vrijblijvend onze grote
kollektie te bezichtigen.

Om u ook van onze uitbreiding te laten profiteren,
geven wij de gehele maand februari 10°I0 korting op
al onze artikelen.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Komt u ook P
U bent welkom!



LEKKER ZIJN ZE, DIE

grofjes
EN ZO GEZOND !
Een van de bekende broodsoorten die

BAKKER

Telefoon 1384
voor -u bakt

Elektrisch koken nu
binnen ieders bereik!
Aanbieding

Elektrisch fornuis
4-plaats, waarvan één snelkookplaat, royale
oven met thermostaat, opbergvak voor bak-
blikken e.d., alles in- en uitwendig geëmail-
leerd. Prijs zonder afdekplaat

ff 375,-
Tijdelijk bij aankoop een

waardebon van f 50,-
Bijvoorbeeld als tegemoetkoming voor aan-
schaf pannen of voor andere artikelen te
besteden in onze zaak.

Elektrisch fornuis
4-plaats met 2 snelkookplaten, oven met
grill, thermostaat en braadslede. Ruime op-
berglade. Tijdschakelaar voor automatisch
uitschakelen van oven of snelkookplaat.

Kompleet met afdekplaat

f 568,-
Tijdelijk waardebon ƒ 60,— of grillspit
GRATIS

Elektrisch fornuis
als boven omschreven doch met tgdschakel-
automaat. Kompleet

f 698,-
Tijdelijk waardebon ƒ 60,— of grillspit
GRATIS

Deze serie fornuizen kunnen we u dagelijks
in onze winkel laten zien.

Installatie (zo mogelijk gratis) wordt door
ons zelf verzorgd.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
EN FOLDER

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Plastic botervloten
'geel met transparant deksel nu 55 et

2 voor 98 cent

*Keukenkrukjes
plastic-metalen poten

Deze week

f3,95

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Middenstandsvereniging Vorden
DENK AAN DE

contactavond
DINSDAG 13 FEBRUARI IN
HOTEL „DE KONIJNENBULT"
AANVANG 8 UUR

OOK UW KOMST IS BELANGRIJK !

Voor
PLASTIC KLAUW.
BESCHERMERS
het adres

FA G. W. LUIMES
Vorden

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)

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looinan, Vorden
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

Bupro-pas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven
wij ook gedurende deze
maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor drij-
mastern, onz. stoppen en
overhemdenreparatie
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Me j. Dijkman
Lochemseweg 52 a

Uitverkoop houden wij niet,
doch goedkoper zijn wy
altijd.

Voeraardappelen,
bierbostel, aardappel-
vezels, hooi, stro

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224 (4 lijn.)
Zoerink . Vorden 05752-6813

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Uw adres voor
verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

N.V.V. Bestuurdersbond
Afdeling Vorden

A.S. ZATERDAG 10 FEBRUARI

kindermiddag
verzorgd door het gezelschap

Gegorge Beekio
uit Apeldoorn.

Toegang voor kinderen van LEDEN,
leeftijd plm. 4 tot 12 jaar.

AANVANG 13.45 UUR

ZAAL „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. Smit)
VORDEN

l kg bananen deze week nog slechts 79 et

10 sinaasappelen slechts f 1,~
20% ZEGELKORTING OP ALLE SOORTEN SPAR JAM
l pak Spar thee van 86 et voor 75 et — 10%

150 gram gebraden gehakt nu 55 cent
200 gram kinnebakham slechts 59 et
l litersblik bruine bonen nu 59 et
l litersblik capucijners 59 et — 20% zegelkorting
l reuze ontbijtkoek van 94 et voor 74 et — 10%

LET OP: 8, 9, 10 FEBRUARI:

2\ kg goudreinetten 98 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

VOGELLIEFHEBBERS, WORDT
LID VAN KANARIEVERENIGING
VORDEN E.O.

VOOR/lt UW

Vorden. Opgericht l december 1951

A. KOK, Ruurloseweg D 13
A. W. MEENINK, Stationsweg 31
G. H. SLAGMAN, Almenseweg 38
W. BIJENHOF, Julianalaan 8

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Olympische Spelen
IN KLEUR EN ZWART-WIT

Blaupunkt - Philips
radio en televisie

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

Martens
Wapen, en Sporthandel

Adverteren
doet verkopen !

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
februari geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 12 maart 1968 van 19.30 - 20.30 uur in het
gemeentehuis.

Vorden, 7 februari 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Reklamedagen!

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

Heroptreden

'de Heikrekels'
De avond van „de Heikrekels" op l
maart was binnen enkele dagen uit-
verkocht.

In verband hiermede hebben wij dit
orkest nogmaals weten te kontrakte-
ren, nl. op

woensdag 6 maart
Kaarten hiervoor ad ƒ 5,— verkrijgbaar vanaf 17
februari a.s. aan de zaal

Uitvoering C.J.V.
OP DONDERDAG 15 EN VRIJDAG
16 FEBRUARI

geven de meisjes- en jongemannen-
vereniging hun jaarlijkse uitvoering
in het Nutsgebouw.

Zij brengen u deze avonden zang, mu-
ziek en het prachtige toneelstuk

Route Kopenhagen
spel in 3 bedrijven, geschreven door
Koos Beswiiio.

Aanvang 7.45 uur precies. Donder-
dagavond entree ƒ 1,50 vrije toegang
voor donateurs.

Vrijdagavond na het toneelspel

BAL
Onder leiding van 't orkest THE MERRY RINGS
Entree ƒ 2,50 met belasting.

Kaarten vanaf zaterdag a.s. in voorverkoop bij de
sigarenmagazijnen Hassink en Eijerkamp

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

150
198
15O
198

Hele week!
500 GRAMBalkenbrij

Erwtensoep met
veel vlees EEN KILO

7O

125

500 GRAM 375
500 GRAM

Vrijdag en zaterdag
Fricandeau v.d. nam
Haas of ribkarbonade
Schouderkarbonade ™ «.=.«. 210
Rundvlees 5., «,«* vanaf 248
Doorregen varkensrollade oon

GRAM £-,4—\J

samen 10O

500 GRAM

500 GRAM +

Een rookworst 250 GRAM

10° GRAM -\-

Boterhamworst..» «RAM 100
Heerlijke koffie **, GRAM 125
Margarine s PAK 84

Kaas 40 cent per 500 gram onder normale prijs!

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470
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t IN MEMORIAM M. C. VAN MOURIK-SPOOK
Vrijdag 11. is mevrouw M. C. van Mourik-Spooi*
op 77-jarige leeftijd potseling overleden. Hiermede is een
vooraanstaande persoonlijkheid uit de Vordense gemeen-
schap heengegaan.
Haar naam was nauw verbonden met het Nutsdeparte-
ment Vorden. Sinds 1945 tot op de dag van haar over-
lijden is zij sekretaresse geweest van het departement
Vorden. Vanaf oktober van hetzelfde jaar tot 1963 was
zij voorzitster van de Nutskleuterschool. Ook aan de
Nutsfloralia had zij haar hart verpand. Ruim 40 jaar
is zij hiervan voorzitster geweest. Voor de Nutsbiblio-
theek heeft zij zich eveneens zeer verdienstelijk gemaakt.
Verschillende funkties zoals sekretaresse van de biblio-
theek, penningmeesteresse en bibliothecaresse werden
door haar vervuld.
Voorts was mevrouw Van Mourik-Spoor vanaf 1946 tot
1965 sekretaresse van het distrikt Oost Gelderland van
de Mij tot Nut van het algemeen. Tevens was zij lid van
de bibliotheekraad van de provincie Gelderland van het
Nut. Verder is zij enige jaren lid van de distriktsraad
van het hoofdbestuur van het Nut geweest.

Voor de grote verdiensten van de heer en mevrouw Van
Mourik voor de gemeenschap in Vorden werd mevrouw
Van Mourik in 195'9 ter gelegenheid van het 175-jarig
bestaan van de Mij tot Nut van het algemeen in Neder-
land, in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Ju-
liana, door de toenmalige staatssekretaris, de heer Schol-
ten, geridderd in de Orde van Oranje Nassau. In 1962
werd de naam van mevrouw Van Mourik-Spoor opgeno-
men in het register als erelid van de Maatschappij tot
Nut van het algemeen.
Heden woensdag werd onder grote belangstelling in het
Nutsgebouw een rouwdienst gehouden waarna het stof-
felijk overschot op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den werd teraardebesteld.
De heer Wessolink sprak namens het Nutsdepartement
Vorden enige woorden. Een neef van de overledene dank-
te allen voor de gesproken woorden.

UITVOERING CJV
Donderdag 15 en zaterdag 16 februari geven de meisjes-
en jongemannenvereniging hun jaarlijkse uitvoering.
Zij brengen u zang, muziek en het toneelstuk „Route Ko-
penhagen" een toneelspel in drie bedrijven, geschreven
door Koos Bcsno. Vrijdagavond zal er tevens gelegenheid
zijn tot het maken van een dansje onder leiding van
The Merry Rings. (Zie advertentie elders in dit blad.)

„GRAAFSCHAPRIJDERS" KUNNEN
GOED FEESTVIEREN
Zaterdagavond werd in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" de jaarlijkse feestavond van de VAMC „De
Graafschaprijders" gehouden, welke door plm. 200 per-
sonen werd bezocht. Het is weer een ouderwets gezellig
feest geworden. Een speciaal daarvoor benoemde kom-
missie had de zaal leuk aangekleed, terwijl het dans-
orkest ,,De Woodpeckers" voor een gezellig stukje dans-
muziek zorgden.
In .zijn openingswoord gaf de voorzitter, de heer B.
Pardijs, een kort overzicht over het jaar 1967, waaruit
bleek, dat de vereniging weer een aktief jaar achter de
rug heeft. Ook voor dit jaar staan er weer verschillende
evenementen op het programma.
Tijdens deze feestavond werden de verschillende kam-
pioenen gehuldigd. Bij de oriënteringsritten werden de
prijzen uitgereikt door de heer Pardijs. Bij de auto's
werd de heer Nagengast uit Hengelo (O.) kampioen.
Als kampioen bij de brommers kwam de heer L. Klein
Winkel uit Vorden tevoorschijn. Kampioen bij de auto's
niet leden werd de heer B. Reinders (Zutphen). Ook hij
mocht een fraaie beker in ontvangst nemen.
Als vertegenwoordiger van de eigenaren die het cross-
terrein aan ,,De Graafschaprijders" beschikbaar hebben
gesteld, reikte de heer M. H. Gotink in de categorie
betrouwbaarheidsritten en cross de prijzen uit. De heer
G. J. Lenselink werd crosskampioen, terwijl de heer W.
Bielderman bij de betrouwbaarheidsritten als kampioen
tevoorschijn kwam. Algehele prestatie van beide cate-
goriën samen de heer W. Bielderman. Hij werd voor een
jaar eigenaar van de Delden Trophee. Deze wisselbeker
is door de vereniging beschikbaar gesteld.
Na dit officiële gedeelte werd het motorfeest tot diep in
de nacht voortgezet.

KONTAKTAVOND VORDENS MANNENKOOR
Voor de 17e maal zal het Vordens Mannenkoor een
kontaktavond houden die a.s. zaterdagavond 10 februari
in de zaal van hotel Bakker zal plaatsvinden.
Aan deze kontaktavond zal door een vijftal koren mede-
werking worden verleend, t.w. het Doetinchems Man-
nenkoor o.l.v. dirigent P. Smeets; het kerkkoor Cante-
mus Domino o.l.v. dirigent B. Koers; het Vordens Da-
meskoor met als dirigent de heer H. Schierboom; De
IJsselzangers uit Zutphen o.l.v. dirigent J. Nijhof en het
organiserende Vordens Mannenkoor o.l.v. dirigent A.
Wissink.
Elk koor zal drie of vier nummers ten gehore brengen,
waarbij als sluitstuk een samenzang van alle mannen-
koren! gepresenteerd zal worden. In de pauze wordt er
een verloting gehouden, waarvoor fraaie prijzen beschik-
baar zijn gesteld. Na afloop is er gelegenheid tot het
maken van een dansje.

BESPARING
Ten dienste van de rijkspostspaarbank werd over de
maand januari jl. aan het postkantoor alhier en het
daaronder behorend ressort ingelegd een bedrag van
ƒ 83.546,19 en uitbetaald ƒ 80.500,57.

ZATERDAG A.S. OLIEBOLLENAKTIE
VOETBALVERENIGING VORDEN
De voetbalvereniging Vorden gaat rustig door met haar
kleedkameraktie. De volgende stap om de benodigde
gelden bijeen te brenigen zal a.s. zaterdag worden gezet.
Ditmaal wordt er een oliebollenaktie gehouden. Een
groot aantal junioren zal zaterdag een huis-aan-huis
bezoek afleggen om te trachten tienduizend oliebollen
aan de man te brengen.

WfHlEUWO
ZATERDAGVOETBAL
RATTI I (ZATERDAG) — RATTI II l—4
Zaterdag speelde het zaterdagmiddagelftal een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen het tweede zondagelftal van
Ratti welke eindigde in een enigszins geflatteerde l—4
overwinning voor het tweede elftal.
Tot de rust had het zaterdagelftal geen moeite met de
in hoog tempo spelende Rattireserves. De achterhoede
stak in een. goede vorm en kon de aanvallen goed onder-
scheppen. Wel waren de aanvallen van Ratti II beter
opgezet maar aan de afwerking liet het nog te wensen
over.
In de tweede helft werd Ratti II op enkele plaatsen ge-
wijzigd en hierdoor won de voorhoede aan snelheid en
stootkracht. Het zaterdagmiddagelftal trok zich in de
verdediging terug en de gasten konden aanval na aanval
lanceren. Doelpunten bleven niet uit al kwamen deze
ook wat gelukkig tot stand. Het werd een verdiende
zege voor Ratti II dat, als het zo blijft spelen als afge-
lopen zaterdag, een, 'goede kans op promotie maakt.

ZONDAGVOETBAL
RATTI I — VIOS BELTRUM III 6—3
Ratti heeft zich in de kopgroep kunnen handhaven door
een fraaie 6—3 overwinning te behalen op het bezoeken-
de Vios III uit Beltrum.
De wedstrijd was nauwelijks begonnen of bij een aan-
val over rechts kon T. Lichtenberg zuiver inschieten
waarmee Ratti de leiding nam. In de achtste minuut
was het weer raak en moest de Vios-defensie, die een
zware druk kreeg te verwerken, wederom zwichten.
Ratti scoorde op sublieme wijze haar tweede doelpunt
uit een van links genomen hoekschop. Inmiddels was
nu Vios in de aanval gegaan en bij een aanval over
rechts kon midhalf J. Ballast, na eeni duel met de uit-
gelopen Ratti-keeper, de bal in de verlaten doelmond
werken 2—1. Dit was na 20 minuten spelen. Ratti rea-
geerde met snelle en open tegenaanvallen. De Vios-ver-
dedigers werden zwaar op de proef gesteld. Ratti kon
acht minuten voor rust via een uitstekend doelpunt van
B. Wentink de stand op 3—1 brengen, waarna J. Schoen-
aker met een lage bal de score tot 4—l opvoerde. Vios
trachtte in de laatste minuten de achterstand enigszins
te reduceren!, maar behalve enkele gevaarlijke schoten
vanaf de linkervleugel, liep dit offensief op niets uit.
Direkt na de hervatting kwamen de gasten verrassend
opzetten. Bij een van deze aanvallen werd een van de
Viosspelers ongeoorloofd ten val gebracht waarna de
penalty door B. te Veluwe in een doelpunt werd omge-
zet 4—2. De thuisclub hernam hierna het initiatief, een
strafschop werd door H. Haverkamp feilloos benut 5—
2. Nadat een door J. Schoenaker ingeschoten bal we-
gens buitenspel was afgekeurd, kon dezelfde speler in
een duel met de Vios-ke^fc en beide backs nog net
kans zien om tussen deze^Pelers door het doel te vin-
den 6—2. Tien minuten voor het einde werd door de
Vios-midvoor de stand op 6—3 gebracht.

VORDEN V — DE HOVEN VII 2—3
Deze wedstrijd is verdiend door de bezoekers gewonnen,
zij het dan dat de Vordens^^prhoede verschillende goe-
de kansen om zeep brac^^Na een kwartier nam de
Hoven niet O—l de leiding. Nog voor de rust werd het
l—l door een uitstekend doelpunt van linksbinnen Van
Russel.
Direkt na de rust was het opnieuw Van Russel die scoor-
de 2—1. De Hoven liet het hier niet bij zitten en nadat
de stand halverwege de tweede helft in evenwicht was
gebracht, zorgde de linksbuiten van de Hoven ervoor
dat uiteindelijk de volle winst mee naar huis genomen
kon worden 2—3.

ZATERDAG A.S. 10 FEBRUARI

groot beatbal
met medewerking van

The Dukes
uit Nijmegen, bekend van radio en tv

AANVANG 7.30 UUR

Zaal Schoenaker
KRANENBURG, VORDEN

VORDEN H — REUNI III 4—3

In een spannende wedstrijd heeft de thuisclub een be-
nauwde doch overigens wel verdiende overwinning be-
haald op de derde uitgave van Reuni.
In de eerste helft was de thuisclub overwegend sterker,
doch de Vordense voorhoede hield het spel te kort om
het de resoluut ingrijpende Reuni-defensie met aan-
voerder Hassink als uitblinker, lastig te maken. Karel
Nieuwenhuis schoot een paar maal rakelings naast.
Na ongeveer een half uur spelen namen de bezoekers
geheel onverwacht de leiding. De geelzwarten lieten
zich hierdoor niet ontmoedigen en vijf minuten later
werd het l—l door een doelpunt van Jurriens. Een kom-
binatie tussen dezelfde speler en Karel Nieuwenhuis
werd door laatstgenoemde speler met een doeltreffend
schot afgerond 2—1. Vlak voor de rust werd nog een
doelpunt van Jurriens afgekeurd.
In de tweede helft ging de strijd vrijwel gelijk op. Na
een kwartier werd het 2—2 door een doelpunt van de
Reuni linksbuiten. Tien minuten later omspeelde Jurriens
de Reuni-defensie om vervolgens beheerst te scoren 3—2.
Midvoor Timmerije bracht de stand tien minuten voor
tijd op 3—3. Twee minuten voor tijd werd de doorgebro-
ken Nieuwenhuis binnen het strafschopgebied ten val
de toegekende penalty op 4—3.

Zaterdag 10 februari: Ratti I—SKVW IV.
Zondag 11 februari: Ratti I—Markelo III; Be Quick V—
Ratti II; Steenderen III—Ratti III.

Terborg I—Vorden I; Vorden IH—AZC V; Vorden IV—
Zutphania IV; Vorden AI—Zutphania AI; Wilhelmina
SSS BI—Vorden BI; Hercules B II-Vorden Bil; Vor-
den C I—Warnsveldse Boys C I.

WATERPOLO
HEREN I VAN VORDEN SPEELDEN GELIJK
EN VERLOREN

Zaterdagavond heeft de zwemclub Vorden met 3 zevenr
tallen deelgenomen aan de winterkompetitie van het
distrikt Twente—IJsselstreek.
De heren van Vorden kwamen in de eerste wedstrijd uit
tegen OKK I uit Eerbeek. In deze ontmoeting hebben de
Vordenaren vrijwel de gehele wedstrijd een veldover-
wicht gehad, doch van de verkregen scoringskansen
werd te weinig gebruik gemaakt. Goed ingrijpen van de
Vordense achterhoede voorkwam tot tweemaal toe een
doelpunt. Linksvoor Rudi Eggink probeerde het een
paar maal met een afstandsschot, dat evenwel de juiste
richting miste. Vlak voor de rust redde doelman Oudsen
fraai bij een hard schot van De Vries.

In de tweede helft, die was ingegaan met de stand O—O,
was bij Vorden Johan Holsbeke vervangen door Rob
Parmentier. Dit kwam de schotvaardigheid van de voor-
hoede zeer ten goede. Nadat Parmentier net over had
geschoten!, had hij na ca een minuut spelen meer sukses
toen hij uit een vrije worp prachtig scoorde O—1. De
Vordenaren bleven doorgaan en na een kombinatie met
Rudi Eggink bracht Rob Parmentier de stand op O—2.
OKK vocht goed terug en door een doelpunt van Gerrit
Schoenmaker werd het l—2. Aan de andere kant schoot
Parmentier tegen de lat. Vlak voor het eindsignaal kwam
OKK op gelukkige wijze bij een scrimmage voor het
Vordendoel aan de gelijkmaker 2—2.
De tweede wedstrijd van de heren I ging tegen WZC II
uit Wijhe. WZC beschikte over een jonge ploeg met een
paar zeer snelle spelers. Dit ondervonden de Vordenaren
voor de rust. De achterhoede trok nl. iets te ver naar
voren, waardoor WZC met snelle tegenstoten erin slaag-
de te doelpunten. Goed vrijzwemmen van Jan Roelofs
betekende na plm. een minuut spelen l—0. Uit een vrije
worp bracht dezelfde speler de stand op 2—0. Aan de
andere kant scoorde Johan Holsbeke met een achter-
waartse worp tegen l—2. WZC kwam snel terug en door
twee doelpunten van Krooshof werd het nog voor de rust
4—1.
In de tweede helft pakten de Vordenaren de zaken be-
ter aan. Deze taktiek, waarbij de verdediging WZC liet
komen, resulteerde er in dat Wijhe slechts eenmaal
scoorde 5—1. Het verdere gedeelte van de tweede helft
gaf eeni sterker Vorden te zien. Men kreeg veel vrije
worpen toegewezen, doch het schieten bleef deze avond
zwak. Wel wist Rudi Eggink er uit een strafworp vlak
voor tijd 5—2 van te maken.

DAMES VAN VORDEN KWAMEN GOED
VOOR DE DAG
De dames van Vorden kwamen in de eerste wedstrijd
uit tegen De IJssel I uit Deventer. De IJssel, dat nor-
maal in de kompetitie een klasse hoger speelt, had de
beschikking over enke^^zeer snelle speelsters, zoals
Marga en Iet j e van FeBBlen, dochters van de oud-wa-
terpolocrack Rudi van Feggelen.

Het begin was overigens goed, want na 30 seconden
bracht Jet Smit de stand op O—1. De IJssel liet het hier
niet bij zitten en nadat Ria van Vemde de lat had ge-
troffen, was het even later door dezelfde speelster wel
raak l—1. Een goede ̂ ^mbinatie tussen Jet Smit en
Truus Oonk werd dodBkatstgenoemde besloten met
een fraai doelpunt l—2^De IJssel dat met korte kom-
binaties tegen Ans Pelgrum, Roeli Verstoep en mevr.
Velhorst niet veel kans kreeg, probeerde het nu met af-
standsschoten. Marga van Feggelen bracht de stand op
2—2, waarna Ria Savelkoel en letje van Feggelen de
eindstand op 4—2 brachten. Bij Vorden was keepster
Annie Wentink uitstekend op dreef.
De tweede wedstrijd tegen De IJssel II wonnen de Vor-
dense dames met 5—1. Na een minuut spelen was het
reeds O—2 door doelpunten van Jet Smit. De rechtsvoor
van De IJssel bracht de ruststand op l—2.
Na de rust waren de Vorden-se dames veel sterker. Gerda
Verstoep bracht de stand met een uitstekend doelpunt
op l—3. Uit een pass van Gerrie Smit scoorde Jet Smit
het vierde doelpunt. Nadat Annie Wentink tweemaal
achtereen goed had ingegrepen, scoorde de doorgebroken
Jet Smit aan de andere kant het vijfde doelpunt.

HEREN II DEDEN HET NIET SLECHT
Het tweede herenzevental van Vorden, met routiniers
als Verstoep en Parmentier in de gelederen, deed het
deze avond lang niet slecht. Tegen OKK I, dat overi-
gens in deze wedstrijd aanvoerder De Vries miste, be-
haalden de Vordenaren een 3—3 gelijkspel waarmee
Eerbeek, gezien* het spel, wel het meest mee content
zal zijn. Midvoor Rob Parmentier rondde de eerste aan-
val meteen doeltreffend af O—1. Na een gelijkopgaande
eerste helft werd het vlak voor de pauze l—l door een
doelpunt van Zweers.

In de tweede helft gaf dezelfde speler zijn ploeg een
2—l voorsprong. De Vordenaren kwamen goed terug
en d.m.v. een strafworp bracht Parmentier de ploegen
weer naast elkaar 2—2. Even later gelukte het de jeug-
dige Appie Wentink om op rechts door te breken om
vervolgens met een fraai schot te scoren 2—3. Vlak voor
tijd zwom Schoenmaker zich goed vrij om daarna doel-
man Wolsink met een. goed schot te verrassen 3—3.
De tweede wedstrijd tegen WZC II eindigde in een
nederlaag voor Vorden. Een dekkingsfout in de Vor-
dense defensie stelde de WZC midvoor Krooshof in staat
er l—O van te maken. Rechtsvoor Roelofs bepaalde de
ruststand op 2—0.
In de tweede helft ontstond er een gelijkopgaande strijd.
Nadat WZC met een afstandsschot de stand op 3—O
had gebracht, scoorde Verstoep tegen 3—1. Vlak voor
tld kreeg WZC een strafworp toegewezen die door Kroos-
hof in een doelpunt werd omgezet 4—1.

DAMMEN
VOOR VORDENSE DAMMERS NOG NIET VEEL
SUKSES IN DOETINCHEM WEGGELEGD
In Doetinchem worden momenteel de voorronden ge-
speeld om het persoonlijk damkampioenschap van dis-
trikt Oost. Van de Vordense damclub DCV wordt hieraan
door drie leden deelgenomen t.w. H. Klein Kranenbarg
in de hoofdklasse en J. Wesselink en S. Wiersma in de
eerste klas.
Na twee ronden staat Klein Kranenbarg in zijn groep
met O punten onderaan. Wesselink bezet met 2 punten
uit drie wedstrijden in zijn groep de voorlaatste plaats.
Wiersma tenslotte staat met 3 punten uit 3 wedstrijden
in zijn groep op de derde plaats met één punt achter-
stand op koploper Jacobs.

DAMWEDSTRIJD TUSSEN DCV II EN DCL I
NOG NIET BESLIST
In de afgebroken damwedstrijd om het kampioenschap
van de tweede klasse gewest Gelderland, distrikt Oost
tussen DCL I en DCV H is het tot op heden nog steeds

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

8 februari Operette-avond Openb. Lag. School
9 februari Idem aan 8 februari
9 februari Sport- en spelavond Jong Gelre in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"
10 februari Filmavond filmkring

„Harren Partie"
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

10 februari Beatbal carnavalsvereniging
„De Deurdreajers"

13 februari Kontaktavond Middenstand ver. in
hotel „De Konijnenbult"

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

14 februari Jaarvergadering KPO in zaal
Schoenaker, Kranenburg

15 februari Uitvoering CJV in het Nutsgebouw
15 februari Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
16 februari Uitvoering CJV toneelstuk „Route

Kopenhagen"
17 februari Idem aan 16 februari
20 februari Ledenvergadering Jong Gelre (he-

ren) in café Bloemendaal
20 februari Ledenvergadering Jong Gelre (da-

mes) in café-rest. „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit)

22 februari Herv. Vrouwengroep Dorp
22 februari Nutsavond
24 februari Carnaval „De Deurdreajers" in

zaal Schoenaker, Kranenburg
bal voor gehuwden

25 februari Carnaval zaal Schoenaker
26 februari Carnaval zaal Schoenaker
27 februari Carnaval zaal Schoenaker
29 februari Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
1 maart Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in café-rest. „'t Wapen van
Vorden"

2 maart Uitvoering gymnastiever. Sparta
in het Nutsgebouw. 's Middags
jeugduitvoering
Muziekuitvoering Concordia
Ringdag Jong Gelre in Almen
Ringvoorjaarsvergadering Jong
Gelre in Almen

19 maart Winterexcursie Jong Gelre
30 maart Laatste Nutsavond

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

niet duidelijk wie kampioen wordt. De ontmoeting werd
bij een stand van &—6 in het voordeel van Lochem af-
gebroken. Drie partijen moesten worden afgebroken.
Inmiddels is de afgebroken partij tussen Wansink en
L. Sloot in een overwinning voor Wassink geëindigd,
zodat de stand thans 8—8 is.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Hoenink—Wiersma l—1; Hulshof—Ter Beest 2—0; Roo-
zendaal—Wassink O—2; Sloetjes—Hesselink O—2; Ou-
kes—Wassink O—2; Wansink—Esselink 2—0; Nijenhuis
—Wentink l—1.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND
In de zevende ronde van de strijd om het persoonlijk
jeugddamkampioenschap van Gelderland heeft koploper
Bennie Smeenik genoegen moeten nemen met een gelijk-
spel tegen G. Geurts uit Lent. In het begin van deze
partij zag Smeenk een schijf winst over het hoofd. Bij
een stand van 3 om 2 had Geurts de beste kansen op de
zege doch Smeenk wist nog juist remise te bereiken.
H. Bouwhuis uit Eibergen profiteerde van deze halve
misslag van Smeenk door Schut uit Wolfheze terug te
wijzen. In het middenspel verzwakte Schut zijn rechter-
vleugel. Ten koste van een schijf kon Bouwhuis door-
breken naar dam, hetgeen tevens de overwinning bete-
kende.

De Vordenaar W. Wassink kwam remise overeen, met
W. v. d. Berg uit Renkum. In het middenspel had Was-
sink door een grote afruil een iets betere stand, doch
verder dan l—l kwam hij toch niet.
A.s. vrijdag speelt Wassink in Lent de uitgestelde partij
tegen G. Geurts.
C. Jurriens uit Eibergen had in het eindspel tegen L.
Laagland uit Velp een betere stand doch kwam niet ver-
der dan remise. Eerder in deze week slaagde Jurriens
er in de uitgestelde partij tegen Th. Jacobs uit Wage-
ningen te winnen.
De verdere uitslagen van zaterdag waren:
J. Fluit (Ede)—R. Prins (Vaassen) 0—2; Th. Jacobs
(Wageningen)—C. Roeleven (Wolfheze) O—-2.
De stand luidt momenteel:
1. B. Smeenk 7-12; 2. H. Bouwhuis 7-11; 3. W. v. d.
Berg 7-9; 4. G. Geurts 6-8; 5. R. Prins 7-8; 6. C. Roele-
ven 7-7; 7. C. Schut 7-6; 8. C. Jurriens 7-5; 9. en 10.
L. Laagland en J. Fluit 7-4; 11. W. Wassink 6-3; 12. Th.
Jacobs 7 gespeeld 3 punten.
A.s. zaterdag wordt het toernooi voortgezet.

Speel sportief



Sir Edwin -mannen mode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

MAR1 :NS
Wapen- en Sporthandel

Petit Restaurant

VORDEN

Telefoon 05752 - 1519

VRAAGT MET SPOED:

handige jonge man
voor de weekends als hulp in de
automatiek

Kerkstraat 3

De Raif f eisenbank
is goed voor umi geld

Uw spaargeld
bijvoorbeeld.

Er zijn vele spaarvormen.
De Raiffeisenbank kent ze
allemaal. Inclusief de beste lif|

spaarvorm voor u. Sparen is onze
specialiteit. Daarom sparen ruim twee miljoen mensen

bij onze bank. Kom eens rustig bespreken, welke
soaarvorm voor u de meest geschikte is.

Onze rentevergoedingen variëren van 3,84 tot 5,50%.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

NEEM PROEF MET ONS

gebak
ECHT IETS APARTS

Kent u ons

krente- en rozijnebrood?
HEERLIJK

BAKKER

Telefoon 1384

De RAP brommer
is nog steeds een degelijke, betrouwbare, zware
bromfiets in de lage prijskj^p.
Is uitgevoerd met Puch nHRr, zware telescoop
voorvork en zware nylon banden.
Een brommer voor dagelijks gebruik.
Ga de Rap zien en rijden bij

Bromfietsbedrijf Tflgter
Zutphenseweg . Vorden

SHELL
haard olie

P K
De beste brandstof voor uw oliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

ZONDAG 3 MAART MET DE
GTW BUS NAAR

de Rail

Motor- en
hromfietstentoonstelling
AMSTERDAM

Gaat met uw verloofde of vrouw deze
show zien van het modernste op
motorgebied.

Prijs per persoon inklusief toegangs-
bewijs ƒ 9,50.
Voorziet u tijdig van kaarten.

Opgave bij:

GARAGE KUYPERS
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP EN
GARAGE TRAGTER Vorden telefoon 1256

Filmgroep Vorden

Haal uw
diepvrieskist in huis!

Het hele jaar door verse groenten,
vers fruit, enz. by de hand.

Voor kwaliteitsapparaten

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

ZATERDAG 10 FEBRUARI FILM
IN HET NUTSGEBOUW.
Aanvang 7.30 uur

Herrenpartie
(Afrekenen Heren)

Toegang 14 jaar.

Entree ƒ 1,50 - Balkon ƒ 2,50

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Ruil in!
Uw oude scheerapparaat
voor 125,- f 20,- f 15,-

Philips
DRIEKOP
SCHEERAPPARAAT MET
TONDEUSE ƒ 85,—

MET INRUIL,

f65,-

Philips
DRIEKOP
SCHEERAPPARAAT

ZONDER TONDEUSE ƒ 69,95

MET INRUIL NU

f 54,95

Remington Selectric
SCHEERAPPARAAT ƒ 98,50

MET INRUIL NU

f 73,50

////////s////////////////////?///////////////^^

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAA^TCFOON 05742-15 46

VOLLEYBAL
DASH I — SET UP V 0—2
Het herenteam van Dash^^elde in Zutphen tegen een
lastige tegenstander. Hoewel er op de ranglijst slechts
weinig puntenverschil tussen beide teams bestaat, won-
nen de Zutphenaren nu in twee sets.
In de eerste set werd er van Vordenzijde zwak gespeeld.
Set Up beschikte over iets meer techniek en zij drukten
dit uit door een beduidende voorsprong te nemen. Toen
Set Up op het vereiste aantal van 15 was gekomen, had
Dash een puntenscore van 9.
Ook in de tweede set wilde het niet lukken bij de Vor-
dense zes. Ook het aanvragen van time-out gaf geen
verlichting, zodat ook nu de winst aan de gastheren
moest worden gelaten, eindstand tweede set 8—15.

SET UP IV — DASH I 1—2
In tegenstelling met de gespeelde ontmoeting tegen Set
Up V (die men met 2—0 verloor) had de Vordense
ploeg tegen Set Up IV uit Zutphen meer sukses, hier
won men. met l — 2.
Dash begon van meet af aan met goed aanvallend spel,
waartegen de Zutphenaren slechts zwak verweer had-
den. De voorsprong werd geleidelijk uitgebouwd tot O — 8
waarna de gastheren inhaalden tot 5' — 8. Dash deed er
een schepje bovenop en stevende nu rechtsstreeks naar
de overwinning met een eindstand van 9 — 15.
In de tweede set waren de rollen geheel omgekeerd. Set
Up scheen niet van plan met een nederlaag genoegen te
nemen en kon bij de opslag al dadelijk een, mooie pun-
tenserie opbouwen. Het antwoord van de Vordenaren
viel tegen, want zij kwamen slechts tot enkele tegen-
punten. Het bleef matig spel en geen wonder dan ook
dat Set Up nu de winst greep met dezelfde eindcijfers
als Dash in de eerste set nl. 15 — 9.
In de beslissende derde partij zetten beide teams alles
op alles maar Dash kon in een felle eindsprint de zege
behalen 9 — 15.

BILJARTEN
KOT BOEKTE GROTE OVERWINNING
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT
kwam deze week uitstekend voor de dag door het ster-
ke DLS I met een 7 — O nederlaag huiswaarts te zenden.
Vooral Klein Hekkelder was uitstekend op dreef en gaf
zijn tegenstander Wiggers geen schijn van kans. De
Vordenaar boekte in deze partij een hoogste serie van

.94.
De gedetailleerde uitslagen van de ontmoeting tegen
DLS waren:
Klein Hekkelder 279 (279) — Wiggers 309 (136); J.
Wijnbergen 121 (121)— J. Bosman 180 (173); H. Meyer-
man 101 (101) — A. Lauckhart 134 (131).
In klasse C I werd verder gespeeld:
Voorst I— De Kroon I 5—2; DLS II— De Pauw I 2 — 5;
Poorte I — Pelikaan I 5 — 2. De hoogste serie werd ge-
scoord door G. A. ter Horst nl. 172.
De stand in deze klasse luidt als volgt:
1. Voorst I 14-81; 2. Pauw I 14-53; 3. Poorte I 14-53;
4. DLS II 14-51; 5. DLS I 14-48; 6. Kroon I 14-42; 7.
KOT I 14-34; 8. Pelikaan I 14-30.
In klasse C II leed KOT II thuis een kleine 4 — 5 neder-
laag tegen de Poorte II uit Zutphen.
Hier waren de individuele uitslagen:
G. Massen 92 (92)— J. Klaassen 84 (70); G. Hellewe-
gen 92 (92) — J. Vermeer 84 (78); B. Seesing 84 (61) —
J. Koersen 77 (77); S. Huizinga 84 (71) — G. van Beek
77 (77).

CORRECTIE IN ADVERTENTIE CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

In verband met de feestavond van de Hengelose Winke-
liersvereniging komen „De Heikrekels" niet op 6 maart
maar op 13 maart.
De datum in de advertentie op pagina 4 van dit nummer
moet dus gelezen worden als 13 maart. Red.

Verdere uitslagen in klasse C II waren:
DLS III—de Pauw II 4—5; Voorst II—de Kroon II 4—5;
hoogste serie G. Massen (KOT) nl. 25 caramboles.
De stand luidt:
1. Voorst II 13-70; 2. Poorte II 13-68; 3. Pauw II 13-65;
4. DLS III 12-54; 5. KOT II 13-50; 6. Kroon H 12-54.
Het derde viertal van KOT deed het deze week even-
eens uitstekend door thuis met 7—2 te winnen van
DLS IV.
Hier waren de gedetailleerde uitslagen:
A. J. Boers 61 (49)—J. Bosman jr 70 (70); J. Stapper
52 (52)—B. de Boer 52 (51); G. Sleuring 44 (44)—Aan-
holt 44 (42); J. Vriezekolk 44 (44)—Kwint 44 (26).
De verdere uitslagen in deze klasse waren:
Carambole II—Voorst IV 4—5; Pauw IV—Hoven II 6
—3. Hoogste serie A. J. Boers van KOT nl. 13 caram-
boles.
De stand in C IV luidt:
1. Poorte IV 10-60; 2. Pauw IV 11-58; 3. Hoven II 10-53;
4. Voorst III 11-47; 5. DLS IV 10-46; 6. KOT III 10-35:

7. Carambole II 10-25.

's WINTERS IS DE SCHILDER BINNEN OP ZIJN
BEST

Wie een schilder - welke dan ook _ in de hoogzomer een
opdracht wil geven om binnen te schilderen, haalt zich-
zelf veel ergernis op de hals. Er is vrijwel geen schilder
voor te krijgen. En als er al een te vinden is, dan doet
hij het werk vlug-vlug of met lange tussenpozen.

Waarom? Eenvoudig omdat de schilder in de korte zo-
mer die wij nu eenmaal hebben zijn handen meer dan
vol heeft aan buitenwerk, dat hij in het koude en natte
seizoen nu eenmaal niet kan uitvoeren. De grote of klei-
ne opdrachtgever bewijst zichzelf én de schilder een
dienst wanneer hij de schilder 's winters binnen laat wer-
ken. Dan heeft de schilder tijd voor u en kan hij - in
het voordeel van de opdrachtgever - efficiënter, sneller
en beter werken.

De schilder heeft zelfs hier en daar tevéél tijd voor u.
Vooral in de probleemgebieden waar de situatie door
conjuncturele omstandigheden toch al niet rooskleurig
was, heerst werkloosheid die onrustbarende vormen aan
g-aat nemen. Eind oktober 1967 telde ons land 1247 werk.
loze schilders - ruim 400 meer dan eind oktober 1966.

Dat is voor het Bedrijfsschap Schildersbedrijf aanleiding
geweest een subsidieregeling in te stellen ter stimule-
ring van het binnenschilderwerk in deze winter. In de
periode van 8 januari tot en met 16 februari krijgt ie-
dere klant die binnen laat schilderen een subsidie van
tien gulden per man per dag, mits het opgedragen kar-
wei ten minste vijf mandagen werk oplevert. In de pro-
bleemgebieden geldt deze regeling zelfs tot en met 8
maart. Niet in aanmerking voor deze regeling komt
schilderwerk dat ten laste van rijk, provincie of gemeen-
te wordt uitgevoerd en binnenschilderwerk ten behoeve
van nieuwbouw en verbouwing en werk dat in eigen
beheer wordt uitgevoerd.

Maar elke partikulier, of fabrieksdirekteur of hoofd
van een instelling als een school, ziekenhuis, bejaarden-
centrum e.d. kan deze winter profiteren van goed en
goedkoop schilderwerk binnen.

DE KRANT EEN ONMISBARE BRON VAN
INFORMATIE

Van de krant is wel eens beweerd, dat men maar pas
mist als zij door een of andere oorzaak niet op tijd in de
bus ligt. Een periode, die geheel „kranteloos" zou zijn,
zou een volledige ontwrichting van de moderne westerse
maatschappij teweeg brengen. De ervaring heeft ge-
leerd, dat radio en televisie tesamen niet in staat zijn, de
leemte in de berichtgeving, die dan zou optreden, vol-
ledig te vullen. Toch verkeren velen in de ontwikke-
lingslanden nog in de omstandigheid, dat zij niet be-
schikken over een dergelijk algemeen informatie medium.

Rond zeventig procent van de wereldbevolking is na-
melijk gespeend van kranten. Een statistiekje over de
onafhankelijke landen in Afrika bijvoorbeeld bewijst, dat
in negentien landen in het geheel geen kranten verschij-
nen en dat in twaalf daarvan zelfs geen openbaarmaking
van regeringswege in gestencilde vorm verschijnen. In
slechts vier van de jonge cnaties verschijnen kranten met
een verspreiding van drie of vier exemplaren per hon-
derd inwoners. In Azië met 3.8 en Zuid-Amerika met
7.4 exemplaren per honderd inwoners is de situatie niet
veel beter.

In de Verenigde Staten is dat cijfer 24.6 per honderd, in
West-Europa 23.9, in de Sovjet-Unie 22.3 (DIA)

STRAATLANTAARNS WORDN ONTSTOKEN
DOOR FOTO-ELEKTRISCHE CEL

Bij onze tegenvoeters, in Sydney (Australië), worden de
straatlantaarns ontstoken als het donker wordt. Niets
bijzonders, zult u zeggen: bij ons gebeurt dat ook !

Er is echter een klein verschil: terwijl in onze grote
steden de straatverlichting vanuit centrale punten wordt
ingeschakeld als - theoretisch - de zon ondergaat en
uitgeschakeld als uj boven de horizon behoort te zijn
verschijnen, zijn de straataritarens in Sydney voorzien
van kleine foto-elektrische cellen die de lamp ontsteken
bij een bepaalde lage verlichtingsgraad en omgekeerd.

Bij zwaarbewolkte hemel immers behoeft het theoretisch
bepaalde moment van het invallen van de duisternis he-
lemaal niet samen te vallen met de feitelijke situatie.
In Sydney gaan - al is dat overdag ,- de straatlantarens
aan als een bepaald tekort aan licht optreedt om het
even of de zon geacht wordt dit aardse tranendal te
verlichten of niet. (DIA)


