
Donderdag 13 februari 1969
30e jaargang- no. 46

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDACJ 16 FEBRUARI

Hervormde kerk
10.15 uur ds. J. H. Jon.sen bediening H. Doop
19.00 uur Zang-dienst ds. E. J. Wasslnk en ds. J. H.
Jansen

Geref ormeerde kerk
10.00 uur ds. E. J. Wassink uit Zwolle
19.00 uur ds. J. H. Jansen en ds. E. J. Wassink zang-
dienst in de Herv. kerk

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
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 DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
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. 8.33—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00—8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Ejjerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bjj geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johannes Antonius, zoon van W. A. Berend-
sen en P. J. Bremer; Yvêtte Thcodora Alexandra, doch-
ter van H. A. L. M. Smeets en L. J. Jansen; Albert,
zoon van A. J. Hendriksen en G. Slaghuis.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen>.
Overleden: Chr. D. Jansen, 58 jaar, echtgenoot van G.
J. Ormel.

Mooi sukses
Onze plaaJtsgenoot, de heer H. Zieverink, lid van KOT
Vorden (Klein Hekkelder) behaalde vorige week in
Zu'tphen een eervolle tweede plaats bij de persoonlijke
kampioenschappen biljarten van de KNBB afdeling
Zutphen waarbij KOT is aangesloten.
Van dit sterke zestal werd H. Eikelboom van de Peli-
kaan uit Zutphen kampioen in de 2e klasse, maar om
privéreden gaat hij niet naar de gewestelijke kampioen-
schappen in Enschede als afgevaardigde van ZBB.
Nu zal onze plaatsgenoot H. Zieverink op 7, 8 en 9
maart a.s. de ZBB in Enschede vertegenwoordigen.

Gez. kulturele avond
De besturen van de Bond van Plattelandsvrouwen, Gel-
derse Maatschappij van Landbouw en Jong Gelre geveni
een tweede kulturele avond op maandag 24 februari,
ditmaal in het Nutsgebouw (zie advertentie).
Het programma dat is gekozen voor deze avond, is wel
van een zeer bijzonder gehalte. De heer Tob de Bordes
uit Gorssel zal namelijk zijn programma: „Struisvogels"
brengen. Tob de Bordes is een bekend voordrachtskuns-
tenaar, niet alleen bekend in ons eigen land, maar ook
door zijn optreden in het buitenland verkreeg hij grote
bekendheid. Alle leden van de drie verenigingen met
echtgenoten, maar ook alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Neem de kans waar om dit unieke ge-
beuren mee te maken.

Beatavond „De Deurdreajers"
In zaal Schoenaker werd zaterdagavond een grandioze
beatavond georganiseerd door de jubilerende Vordense
carnavalsvereniging „De Deurdreajers" in samenwer-
king met bea'tclub Turn.
Men was er in gslaagd de bekende beatgroep „De
Maskers" uit Amsterdam te engageren voor deze avond.
Met een kort welkomstwoord opende vice-voorzitter
J. C. van Langen deze avond. Hij wees er op dat het
bestuur in het kader van de jubileumfesten ook voor
deze jeugd 'n speciale avond had georganiseerd en wens.
te hen veel plezier. Tegen 9 uur verscheen Prins Cor-
nelis de Eerste met zijn gevolg die luid door de jeugd
werden toegejuichd. Nadat hij de komende jubileum-
feesten had aanbevolen ging het feest door tot ruim 12
uur dat een geslaagde start was van deze festiviteiten.

Jubileumaf scheid
Donderdagavond jl. werd in de kantine van de coöp.
zuivelfabriek het 25-jarig dienstverband herdacht van
de heer D. J. Koetsier en werd afscheid genomen van
de heren J. L. Welsink en T. Brummelnian, wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De heer Koetsier vervult de funktie van afgever van rc-
tourprodukten aan het bedrijf. De heer Welsink is ruim
31 jaar een Ie botermaker geweest, terwijl de heer
Brummelman een lange reeks van jaren melk van de
leden naar de fabriek bracht.
Door de voorzitter van de fabriek, de heer G. W. Win-
kel, werden alle drie personen geschetst als plichtsge-
trouwe employé's. Hij overhandigde hen, de gebruikelijke
enveloppe met inhoud en hun echtgenotes eveneens een
attentie.
De direktcur, de heer M. Groen, ging verder in op hun
levensloop en ging na, hoeveel boter door de heer Wel-
sink in de loop der jaren geproduceerd was, hoeveel
melk door de heer Brummelman vervoerd werd en de
hoeveelheid wei en ondermelk, welke door de heer Koet-
sier reeds werd afgegeven. Hij had tevens het genoegen
om, namens de Kon. Ned. Zuivelbomd, aa.n de heer D. J.
Koetsier de bronzen medalje met oorkonde uit te reikeri
wegens 25 jaar trouwe dienst.
Namens het per.soneel sprak de heer Koster op zijn be-
kende humoristische wijze de jubilarissen toe en over-
handigde geschenken en de dames een bloemetje.
Namens de kollegamelkrijders richtte de heer Bloemen-
daal zich tot de heer Brummelman en liet dit eveneens
vergezeld gaan van een cadeau.
De bijeenkomst werd, onder het genot van koffie met
gebak er, diverse drankjes met 'een hapje, door het vol-
ledige bestuur, de direktie en praktisch het voltallige
personeel en de melkrijders bijgewoond.
Op dezelfde wijze werd enige tijd geleden het 25-jarig
jubileum herdacht van de heer H. Wansink, centrifu-
gist-bO'termaker aan het bedrijf. Ook hem werd de on-
derscheiding van de Kon. Ned. Zuivelbcnd uitgereikt.

,De Graafschaprijders"
Behoudens goedkeuring van de betreffende instanties
is er door het bestuur van de VAMC „De Graafschap-
rijders" voor 1969 het volgende programma vastgesteld.
Op l maart wordt er implaats van een snertwandeling
ditmaal een dropping gehouden. Op 9 maart 7 april
(tweede Paasdag) en 11 mei wordt er een oriënterings-
rit gehouden. Op 15 mei vindt de traditionele Hemel-
vaartsrit plaats, die ditmaal wordt verzorgd door de
motorclub uit Zutphen. Van 14 op 15 juni wordt de
nachtrit verreden. Het vorig jaar voor de eerste maal
georganiseerde Achtkastelensterrit-toerrit wordt dit
jaar herhaald en zal plaatsvinderi op zaterdag 19 juli.
Een dag later (20 juli) staat de Achtkastelenoriënte-
ringsri-t op het programma. Op 14 september en 26 okto.
her wordt er een oriënteringsrit gehouden. De Oost-Gel-
derlandrit vindt ditmaal plaats op zaterdag 4 oktober
15 november is de wildrit, terwijl het aantal ritten op
14 december wordt besloten me^Bk; zgn. pannekoeken-
rit. Of er dit jaar nog een moa^B'it zal komen, moet
worden afgewacht.

Raadsagenda
Bij deze nodig ik u uit tot het l^ywonen van een open-
bare vergadering van de raad <^Hf gemeente op don-
derdag 13 februari 1969 des namwrags 8 uur in het ge-
meentehuis.

De voorzitter, A. J. van Arkel.

Aan de orde is:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Besluit tot het aangaan van een geldlening groot

ƒ 50.000,— met de N.V. Bank voor Nederlandsche
Gemeenten.

5. Recht van eerste koop op 2 bouwterreinen aan het
Jebbink aan het makelaarskantoor J. J. M. Stok
N.V. te Nijmegen.

6. Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1969 en
jaarrekening 1966/1967 van het gemeentelijk wo-
ningbedrijf.

7. Verkoop woningwetwoning Dr. C. Lulofsweg 14 aan
de heer G. J. Hilferink.

8. Bouw 8 autoboxen in plan Boonk.
9. Verbetering eerste gedeelte van Strodijk en Del-

denseweg (aansluitend op de westelijke rondweg).
10. Legaten van wijlen mevrouw H. G. C. Poesse- Wes-

terbeek van Eerten.
11. Wijziging bezoldigingsverordening 1963.
12. Wijziging gemeentelijke bouwverordening.
13. Vaststelling rechtstoestand regelingen voor het ge-

meentepersoneel.
14. Vaststelling verordening regelende het toekennen

van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekos-
ten aan enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers.

15. Aankoop grond van de heren L. Emsbroek en dr.
J. E. Garssen.

16. Grondtransakties met de herstellingsoordvereniging
1835—1905 voor vervoerspersoneel.

17. Begrotingswijzigingen.
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

GEZAMENLIJKE
ZANGDIENST
ZONDAG 16 FEBRUARI IN DE HERV. KERK

Voorgangers ds. E. J, Wassink,
Zwolle en ds. J. H. Jansen.

Organist de heer W. de Leeuw.

Met medewerking van een kleine
zanggroep.

AANVANG 7 UUR

Jaarvergadering CBTB
De CBTB afdeling Vorden hield in café Eskes een goed
bezochte ledenvergadering.
De voorzitter, de heer H. Graaskamp, las psalm 8 en
ging voor in gebed waarna hij in het bijzonder welkom
heette de heer H. J. Damnink direkteur van de Bijz.
Lagere Landbouwschool.
Uit de diverse verslagen bleek dat de afdeling 66 leden
telt en dat 1968 sloot met een batig saldo. Als leden van
de kaskommissie werden benoemd de heren H. Smallen-
goor en H. Ellenkamp. Bij gehouden bestuursverkiezing
werd het aftredende bestuurslid de heer W. Klein Bra-
mel herkozen.
Vervolgens behandelde de heer Bannink het onderwerp:
„De toekomst van het landbouwbedrijf". Spreker wees
er op dat de boer in vroeger tijden met de boerin op
visite ging terwijl de in zijn dienst zijnde arbeiders het
werk op het bedrijf deden, dit kent men thans niet meer.
Door de op de markt komende kunstmest verkreeg men

PRINSES
CHRISTINA
22 JAAR

Dinsdag 18 februari wordt prinses
Christina 22 jaar. Ook zij is niet
meer in de familiekring op paleis
Soestdijk gebleven, nadat haar zus-
ters gehuwd zijn.

Zij heeft een paar jaar gestudeerd
in de sociale wetenschappen aan
de rijksuniversiteit te Groningen.

De kennis van de menselijke ver-
houdingen in de maatschappij stond
bij haar centraal. Ook in de paeda-
gogie heeft zij zich bijzonder ver-
diept. Nu is zij zich in Canada gaan
bekwamen. Omdat zij ook zangon-
derricht heeft, wordt wel eens ver-
ondersteld dat zij alleen daarvoor
naar het buitenland is gegaan. Maar
dat is natuurlijk niet helemaal juist.

Onze jongste prinses heeft een veel
bredere belangstelling en verdiept
zich in Canada in verscheidene van
de daar gedoceerde wetenschap-
pen. H.k.h. wil zich, en dat is zeer
verstandig, ook internationaal oriën-
teren en na Canada zullen er nog
verscheidene andere landen volgen
waar zij enige tijd kan gaan stude-
ren.

meerdere bodemopbrengst, wat ook uitbreiding van de
melkveehouderij tengevolge had. Gaf toen het vetge-
halte van de opbrengst der melk thans is het eiwitge-
halte ook van groot belang. Men doet tegenwoordig veel
voor de slanke lijn vandaar minder vet waardoor mede
het botergebruik daalt.
Verder wees spreker er op dat er thans vele kleine be-
drijven verdwijnen. Men wil steeds grotere bedrijven.
Maar ook de grote bedrijven moeten het kunnen uithou-
den en waar moeten de uitgestoten boeren werk zoeken.
Doch gezinsbedrijven blijven bestaan maar om vele re-
deneni, met name mechanisatie enz., moet men meer
samenwerken. Om gemakkelijk on rendabel te kunnen
werken, moet men moderniseij
Hierop volgde een levendige
Aan het slot bracht de voorzit!
zijn gehouden inleiding.

iatie

erzame diskussie.
de spreker dank voor

Vogelver. „Ons Genoegen"
pers hield de vogelver-
t „De Zon" een leden-

Onder leiding van de heer J.
eniging „Ons Genoegen" in
vergadering. ^F
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat
deze jonge vereniging naar wen;; verloopt. De vereni-
ging telt momenteel 24 ledeni. De penningmeester kon
gewag maken van een klein batig saldo.
Na afhandeling van enige ingkomen stukken werd be-
sloten op een nader te bepalen ledenvergadering het
bestuur uit te breiden met twee leden wegens uitbrei-
ding van het ledental en donateurs.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Onder leiding van mevrouw Klein Brinke-Gotink werd
in de zaal van „'t Wapen van Vorden" de jaarvergade-
ring van de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen gehouden.
In haar openingswoord werden inzonderheid welkom
geheten de aanwezige gasten, waarvan zich enige da-
mes in de pauze als lid opgaven. De presidente liet ver-
volgens in het kort het jaar 1968 aan de dames voorbij
gaan en deed een oproep door te gaan de bond te blij-
ven steunen, die de afdeling zoveel biedt.
De jaarverslagen van sekretaresse, penmingmeesteresse
en kaskommissie en bezoekkommissie volgden elkaar
achtereenvolgens op. Alleen de streekverbetering moest
wegens ziekte uitgesteld worden. Alle dames werden
dank gebracht voor hun werk.
Bij de bestuursverkiezing werden de dames Jansen-van
Soest en Norde-van Ark met algemene stemmen her-
kozen. De presidente was aftredend doch niet meer
herkiesbaar. In deze vakature werd voorzien door be-
noeming van mevrouw M. Brinkman-de Vries.
De vice-presidente, mevrouw Jansen-van Soest, dankte
mevrouw Klein Brinke voor het vele werk dat zij in het
belang van de afdeling had gedaan onder aanbieding
van een boekenbon en een. bloemetje.
Het verdere van de avond werd gevuld met hersengym-
nastiek en een spel.

Huldiging Graafschaprijders
Zaterdagavond hield de VAMC ,De Graafschaprijders in
zaal „'t Wapen van Vorder/" haar jaarlijkse feestavond.
Reeds bij het betreden van de zaal proefde men een
sfeer van gezelligheid. Dit was voornamelijk te danken
aan de feestkommissie die voor een kleurrijke versiering
had gezorgd. De voorzitter, de heer B. Pardijs, stak dit
dan ook niet onder stoelen of banken in zijn openings-
woord.
Een speciaal woord van welkom sprak de heer Pardijs
tot de families Gotink, Groot Roesink, Regelink en Ree-
rink. Deze eigenaren stellen nl. hun terreinen beschik-
baar, opdat de crossers van de club de hun zo geliefde
sport naar hartelust kunnen beoefenen. Een woord van
welkom viel ook aan de heer W. Veenstra uit Varsse-
veld ten deel. De heer Veenstra werd onlangs kampioen
van Nederland (betrouwbaarheidsritten) juist voor de
Vordenaar W. Bielderman. De heer Veenstra is thans
ook lid van „De Graafschaprijders".
De heer Pardijs blikte nog even terug op de gebeurte-
nissen in het afgelopen jaar. Ondanks de minder guns-
tige weersomstandigheden is de tweedaagse Achtkaste-
lenrit buitgengewoon geslaagd en zal zij zeker herhaald
worden evenals de wandeltocht. De politie van Vorden
werd dank gebracht voor de medewerking die de ver-
eniging altijd ondervindt bij de verschillende ritten.
Tot slot sprak de voorzitter een woord van dank tot de
pad vinders die de snertwandeling altijd verzorgen. Ove-
rigens zal er volgende maand i.p.v. een snertwandeling
een snertdropping worden gehouden.

Na de woorden van de voorzitter zorgde het dansorkest
„The Woodpeckers" al gauw voor de juiste stemming.
Het hoogtepunt van de feestavond vond plaats rond 9
uur. Toen werden nl. de verschillende kampioenen ge-
huldigd. Deze keer is het een groot moment in onze
vereniging. Het heeft mij als voorzitter altijd gestreeld
landelijke kampioenen te mogen huldigen,, aldus de heer

Pardijs. De heren J. Bakker, W. Hendriks, H. A. Wols-
heimer, H. G. Klein Brinke en D. J. Rouwenhorst hebben
nl. het landelijk clubkampioenschap oriënteringsritten
der KNMV-rijders op hun naam gebracht.
Ter gelegenheid van dit unieke feit werden de kampioe-
nen een kleine herinnering aangeboden. Voor de dames
waren er bloemen. De sekretaris van „De Graafschap-
rijders", de heer D. J. Rouwenhorst, die ook deel uit-
maakt van het kampioensteam, kon wegens ziekte niet
bij de huldiging aanwezig zijn. Dit tot grote spijt van
de voorzitter. Verder werden in de hulde betrokken de
heren C. Kerkzdek, J. van Ark, G. van Beek en W. Rou-
wenhorst en echtgenote.
„De Graafschaprijders" werd het afgelopen jaar ook nog
kampioen van Gelderland. Bovendien werd H. G. Klein
Brinke solo-kampioen en D. J. Rouwenhorst duo-kam-
pioen. Bij de huldiging van de clubkampioenen sprong
de naam van J. Oostcrink er duidelijk uit. Hij werd ml.
kampioen betrouwbaarheidsritten^ kampioen crossers,
terwijl hij eveneens winnaar werd van de „Delden Tro-
phy". Bij de crossers B-klasse werd de heer A. Boes-
veld kampioen. Verder werden de kampioenen van de
oriënteringsritten gehuldigd. Dit waren G. Brandenbarg
(bromfietsen); H. Rouwenhorst (auto's A-klasse); D.
C. Droppers (B-klasse) en J. v. d. Barg (niet-leden).
Aan de kampioenen werden fraaie bekers overhandigd
en waren er bloemen voor de dames.
Na deze huldiging werd het feest tot in de kleine uurtjes
voortgezet.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

13 februari Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in café-rest. „'t Wapen van
Vorden"

13 februari Nutsavond
15 februari Receptie carnavalsver. „De Deurdrea-

jers" in zaal Schoenaker
15 februari Carnavalsbal gehuwden in zaal

Schoenaker
16 februari Gezamenlijke zanigdienst in de Herv.

kerk te Vorden
16 februari De favorietenshow in de grote tent

achter café Schoenaker
16 februari Kindercarnaval met Swiebertje in de

grote tent achter zaal Schoenaker
17 februari Carnaval in de grote tent
18 februari Carnaval in de grote tent
18 februari Ned. Chr. Vrouwenbond lezing met

kleurenfilm in zaal Eskes
19 februari Herv. Vrouwengroep Linde
20 februari BejaardenJmng 14.15 uur Nutsgeb.
20 februari Hervormde Vrouwengroep dorp
20 februari Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 februari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel
22 februari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel
21 februari Schooloperette openbare basisschool

Linde
22 februari Schooloperette openbare basisschool

Linde
22 februari Jaarfeest Herv. Jongens- en Meisjes-

vereniging in het Nutsgebouw
24 februari Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre en GMvL
26 februari Voorlichtingsavond KPO
28 februari Feestavond Alg. Bond Mercurius

in zaal „'t Wapen van Vorden"
16 maart Interkerkelijke jeugddienst in de

Gereformeerde kerk
18 maart Lezin Ned. Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
19 maart Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

lezing
22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"

in het Nutsgebouw
29 maart Laatste Nutsavond met Vordens To-

neel en na afloop bal

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



Ibers Kijk goed

Goed koop
presenteert:

Pilsner bier 100
4 FLESJES

Montalia

VERMOUTH
grote fles

van 350
nu 298

Dubbele

SPERZIE-
BONEN

literblik

nu 79

Vruchten

SINAS
LIMONADE

2 flessen

nu 89

Grote zak

GEVULDE
WIENERS

nu 79

ZOUTE
PINDA'S

van 89

nu 79

Reuzezak

SUPER
CHIPS

89

Azet appelsap
2 FLESSEN VAN 138

89
Voll. gevita-

mineerde

MARGARINE

4 pakjes

89

Lekkerbek

KOEKREEP

van 71

nu 59

Verrassings-
zakje

SNOEP

van 69

nu 59

Reuze baal

BLOEMEN-

nu 98

*

CHOCO-
LA AD J ES

200 gram

nu 129

Fijne

CHOCOLADE
KIEKJES

nu 98

*

Wafelkoeken
28 STUKS VAN 98 NU SLECHTS

79
HARING IN

TOM.SAUS

geen 104

maar 79

MAGGI

groente-, kip-

of tom.soep

3 halen

2 betalen

MAIZENA

2 pakjes

van 64

nu 58

VRUCHTEN-
WIJN

Muskateller

1,6 1 van 375

nu 325

GROTE

DWEILEN

nu 99

Blik gestoomd

GEHAKT

nu 119

Azet druivensap

6 ananas
gebakjes oo

groente en fruit

HEERLIJKE HANDSINAASAPPELS

2 kg 198

GROT BLOEMKOOL

PANKLARE RODE KOOL

500 gram 39

GESCHRAPTE WORTELTJES

MET PETERSELIE 500 gram 45

HUTSPOT 500 gram 49

BIEFSTUK TARTAAR

VLEESRIBJES

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET

3 stuks

500 gram

nu

198
198
198

HAMSCHIJF MET VEEL VLEES

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

GEK. GELDERSE AAN STUK
200 gram 89

LEVER 150 gram 98

ROLLADE 100 gram 108

CASSELERIB 100 gram 98

HAMWORST 150 gram 79

Jus d Orange
GROTE FLES NU

«AL

*
#

HEEL KILO

bananen *
F
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Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 40-jarig
huwelijksfeest ondervonden,
betuigen wij onze hartelijke
dank.

H. G. Stapper
H. Stapper-Pongens

Vorden, februari 1969

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het me-
deleven, ons betoond na het
over l i jden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

WILHELMINA
KRANEN-HENGEVELn

Uit aller naam:
H. G. Kranen

Warnsveld, februari 1969
Landweg 14

Te koop: Sparta bromfiets
J. A. Norde, D 118 Vorden

Te koop: G.o.h. huishoud-
kachel en wasmachine met
verwarming. Dr. Lulot'sw.
22, Vorden

VERHUISD
v. Wilhelminalaan 16 naar
BEATRIXLAAN 8 Teief.
1409. H. J. GOTINK

DIESELOLIE
HUISBRANDOLIE

vraagt eens onze
prijzen

G. Weulen-Kranenbarg

H.H. doe-het-zelvers
wij leveren u alle
soorten

BOUWMATERIALEN
tevens
binnendeurkozijnen
met deuren
uit voorraad lever-
baar

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te huur gevraagd: l ha of
meer goed weiland om met
hoornvee te beweiden.
Brieven onder no. 46-1 bur.
Contact

Wegens beëindiging bedrijf
te koop: Landbouwwerktui-
gen en gereedschap voor 'n
paard. H. J. Bulten*, Oude
Borculoseweg 8, Warken

Te koop: Lucerne hooi,
mooi droog, per baal a 40
kg ƒ 7,—. Chinchillafarm
„La Plata" mej. Arriëns,
Vorden, tel. 05752-1209

Aangeboden: Gratis groot
stuk tuin. Voskamp, Wil-
helminalaan 13, Vorden

Te koop gevraagd: Slacht-
konijnen en te koop: 5 hen-
nen en l haan (kalkoenen)
A. Bruggeman, Vorden, te-
lefoon 1316

HANDENARBEID-
ARTIKELEN

natuurlijk bij
Doe-het-zetf centrum
Harmsen

Grote partij
IMPORT ANTRACIET IV

ƒ 11,90 per hectoliter
G. Weulen-Kranenbarg

Te koop: 10 zware biggen
T. Leunk, Wildenborch te-
lefoon 6702

Te huur aangeboden: Auto-
box a ƒ 13,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, telefoon
1417

Bij ons géén BTW !
Heren landbouwers en loon-
bedrijven bij ons:
Vetpatronen ƒ 1,15 per stuk.
Bij 48 stuks a ƒ 1,10. Hoge-
(IrukschaaTvotspuiten (voor
los vet en patronen) ƒ 15,20.
Acculaders, kompleet ( l j.
gar.) ƒ 46,—.
Alles gloednieuw, geen
dump.
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40, Warns-
veld, telefoon (05750) 3204

HISTOR VERVEN
ALTIJD GOED

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

ZEUGENKOOIEN
WEIDEHOKKEN
VOER. EN LIGBOXEN

tijdelijk extra hoge
korting

WECO
Enkweg 1-3, Vorden

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

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

BENT U VAN PLAN TE
GAAN VERBOUWEN ?

Vraagt vrijblijvend
advies

Doe-het-zelf centrum
Haarmsen

INTERIMPEX
(J ASKACHELSHOW

Enkweg 1-3 bij de
benzinepomp

G. Weulen-Kranenbarg

De Heer nam, heel plotseling, tot Zich mijn lieve
man, onze zorgzame vader en fijne opa

CHRISTIAAN DERK JANSEN
echtgenoot van G. J. Ormel

op de led t i j d van 58 jaar.

Vordeni: G. J. Jansen-Ormel

Jarvis Canada: B. A. Prinzen-Jansen
H. Prinzen
Joan
Gerdy

Vordeni: W. D. Jansen
J. B. Jansen-Nijhuis
Christof
Barthold
Tristan
Esther

Vorden, 6 februari 1969
„Schreevoord" D 59 a

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 10
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Van ons is plotseling heengegaan, ons zeer ge-
waardeerd en trouw lid, de heer

CHR. JANSEN

Bestuur en leden

„Damclub Vorden"

Vorden, 6 februari 1969

Heden overleed, voorzien van de H. Sacramenten
der Stervendeni, onze inniggeliefde moeder, be-
huwdmoeder en oma

JOHANNA MARGARETHA ALEIDA WEG
weduwe van H. M. Hartman

op de leeftijd van 69 jaar.

Gaarne uw gebed voor haar zielerust.

Incliana U.S.A.: H. J. Hartman
B. Hartman-Court

Gennep: T. Dieks-Hartman
A. Dieks

Vorden: J. Hartman
M. Hartman-Lanters

Zutphen: L. Huiskes-Hartman
A. Huiskes

Gouda: A. Schuttenbeld-Hartman
J. Schuttenbeld

Duiven: S. Rosendahl-Hartman
W. Rosendahl

Zutphen: A. Hartman
W. Hartman-Rondeel
M. Hartman en verloofde

en kleinkinderen

Vorden, 9 februari 1969
Ruurloseweg D 21 a

De plechtig gezongen uitvaartmis zal plaatsheb-
ben donderdag 13 februari om 14.30 uur in de
rectoraatskerk Christus Koning, Decanijeweg te
Vorden, waarna de begrafenis om plm. 15.45 uur
op de R.K. Begraafplaats te Vorden-Kranenburg
zal plaatshebben.

Heden ging van ons heen onze lieve pleegvader
en oom

HENDRIK JAN SCHOUTEN
weduwnaar van D. J. Koning

in de ouderdom van 85 jaar.

Haarlem: Fam. D. van der Vlerk

Amersfoort: Fam. A. Eimers

Hessisch Oldendorf
(Dld): Fam. J. Eimers

Vorden, 9 februari 1969
Burg. Galléestraat 18

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 13 fe-
bruari om 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

VOORDELIGE
VLOERBEDEKKING ?

Mooie tiylontegels
formaat 40 x 40 cm, warme kleuren

per tegel ƒ 1,64
Zeer geschikt voor slaapkamers
gang en overloop.

Uit voorraad te leveren.

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

MOETEN UW MEUBELEN

nieuw gestoffeerd worden ?

Vraag eens stalen en prijsopgaaf.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMI N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Even comfortabel en dezelfde blokvaste
wegligging als de personenwagen. Goed
toegankelijke laadruimte: 1,6 m3. Belt u ons eens
voor een uitgebreide proefrit.

Automobielbedrij f

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg- 95 . Vorden . Telefoon 1256

VA
^PI

N ,DE DEURDREAJERS'
OEN-KRANENBURG

VAN ZATERDAG 15 TOT EN MET
DINSDAG 18 FEBRUARI

ZATERDAG 15 FEBRUARI

15.00 uur

RECEPTIE
t.g.v. het elfde carnaval in zaal
Schoenaker.

19.30 uur

GEKOSTUMEERD
BAL
voor gehuwden m.m.v. Prins Corne-
lis I. Prijzen voor de mooiste kos-
tuums.

ZONDAG 16 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
13.30 uur verzamelen en keuring
kostuums;

14.15 uur grote kinderoptocht;

15.00 uur optreden van
SWIEBERTJE, SAARTJE, BROM-
SNOR EN DE BURGEMEESTER

ZONDAGAVOND 16 FEBRUARI

19.30 uur

UNIEKE AMUSE-
MENTSAVOND
m.m.v. het Cocktail Trio, Anita Ber-
ry, Wim Bos, Tomiy Leerink, Rien v.
Nunen, Sjakie Schram e.a. bekende
televisiesterren onder de titel
„FAVORITA FESTIVAL,"

MAANDAG 17 EN DINSDAG 18 FEBRUARI

19.00 uur

GROOT JUBILEUM-
CARNAVALSBAL
in de feesttent van 500 vierkante me-
ter. Met medewerking van de Prin-
senkapel „THE RYTHM STARS"
met twee elektronische orgels.

Prijzen voor de mooiste kostuums.

Alghele leiding:
PRINS CORNELIS DE EERSTE

GEMS METAALWERKEN N.V.
Vorden
Zutphenseweg 5-9 . Telefoon 05752-1546

vraagt

MEDEWERKERS VOOR DE
FABRIEK
nl. geschoolden en ongeschoolden voor de:

LASSERIJ, KOPERSLAGERIJ, BANKWERKERIJ
EN ASFALT-ISOLEERDERIJ.
SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN AANWEZIG

SCHRIJF ONS, BEL ONS OP VOOR EEN AFSPRAAK
OF MELD U AAN OP BOVENGENOEMD ADRES.

OP VRIJDAG 21 EN ZATERDAG
22 FEBRUARI

Opgevoerd zal worden het toneelspel

,Jij bent een vreemde'
geschreven door Jan de Boer van
Belver.

Toegang ƒ 1,75 p. p. Aanvang 8 uur
in de Kapel te Wildenborch

Komt allen !

Openb. lag. school Linde

KINDEROPERETTE

„PRINS LOBOL EN DE ZEVEN

ROVERS".

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 febr

a.s. in zaal Schoenaker, Vorden-

Kranenburg

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

jubileumcarnaval

SKULTUNA
PANNEN met

reeds vanaf tl. 11 Ou

KOKEN-SPOELEN-SCHOON
«elke afwas 'n MINIVAAT!"

Mededeling voor
Palthe-klanten
in Vorden ...

Het Palthe-agentschap van de firma
A. Polman, Dorpsstraat 22 in Vorden
is opgeheven.

Het doet ons genoegen u te kunnen
meedelen dat voortaan als Palthe-
agentschap zal optreden:

Kleermakerij
B. A. Mombarg,
Nieuwstad 3,
Vorden - te!. 1 180.
die er zorg voor zal dragen dat uw
opdrachten als vanouds tot in de
Palthe-puntjes behandeld worden.

«SPALTH E

MET GARANTIE
4 pannen schoon binnen

1 minuut

zorg dat U ze op
't fornuis krijgt

Gems
Vorden - Telefoon 1546

Zie onze mooie kollektie

slaapkamers
Deze prachtige witte slaapkamer (nu in onze etalage).

Goudgebiesd, ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, royale 4-deurs kast, toilet

geheel kompleet exklusief ƒ 870,

oor mooier iconen;



odidos
met de f; J banden S'

voetbalschoen 'jÊ?'
der kampioenen Jpfgedep.

Wapen- en sporthandel

Martens
stteda doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN,
GMvL EN JONG GELRE

nodigen u uit voor een unieke

GEZAMENLIJKE
KULTURELE
AVOND
OP MAANDAG 24 FEBRUARI A.S.
IN HET NUTSGEBOUW

AANVANG 19.30 UUR.

PROGRAMMA:

Struisvogels
DOOR DE HEER TOB DE BORDES.

Tob de Bordes, een zeer bekend voordrachtskuns-
tenaar, bekend ook door zijn optreden in het bui-
tenland.

Echtgenoten en belangstellenden van
harte welkom.

Entree ƒ l,— per persoon.

WERELDKAMPIOEN-
SCHAPPEN SCHAATSEN
IN DEVENTER

A.S. ZATERDAG EN ZONDAG

DE BESTE PLAATS IS BIJ

uw eigen tv
Philips en Blaupunkt
in zwart-wit en kleur, uit voorraad
leerbaar.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1258

Maak zelf uw hou-
ten wand

WANDSCHKOTEN
uit voorraad leverbaar w.o.

Red-Cedar
Or''jfon-pino
Parana pine
Basraloc-us
Grenen
Vuren

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

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

O VERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 53 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Kennismaking-
huwelijk
Beproef eens uw nieuw le-
vensgeluk bij Peter van
Nieuwenhoven Postfach 14
66 Emmerden West-Duits-
land, algemeen bekend bij
PERS, RADIO en TELEVI-
SIE.
ledere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6
FOTO'S met omschrijving,
voor een eerste keuze, in-
dien bij uw aanvraag leef-
tijd en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSE
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO ! ! !

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien
TEPEL-
BESCHERMER;
PLASTIC KLAt
BESCHERMERS

G. W. LUIMES
Zadelmakerij

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorten

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

KREBBERS & J A ARS M A
KUNDIG & BETROUWBAAR

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn, f
Zutphen, Epe, Beekbergen, Voorst \

(D

l
l
J
l

INRUILPREMIE
BIJ AANKOOP VAN

PHILIPS TELEVISIE
VOLAUTOMATISCH
HOOTEN KAST
ALLE PROGRAMMA'S
59 cm BEELD

<D

10
.Q
n
a*

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K sschopstr. 27 Tel. (05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050
EMPE Emperweg68 Tel:(05758) 392

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 41

Martin antwoordde vlug: „Adri, ik dank je, vooral voor dat woord
„samen". Met Höothmann en Sigi haastte hij zich om via de achter-
uitgang het huis te verlaten.

Staande in de zijstraat waar de DKVV was geparkeerd, hielden zij
zich stil, terwijl Martin in gebukte houding (z'n lengte had hem
dikwijls verraden) een blik wierp in de Groothertoginnelaan.
Ingrid probeerde de ene loper na de andere. Met de andere hand
hield ze zich een spiegeltje voor de ogen: zo te zien een vrouw die
er zich van verzekert, dat haar „make up" in orde is. Maar Ingrid
benutte de spiegel om te zien wat er links en rechts in de straat
gebeurde. Ze had de lichte beweging opgemerkt, de bespieder al
bespeurd. Maar misschien had ze niet kunnen vaststellen, wie het
was. Ze draaide zich vlug om, misschien ook met 't oogmerk 't aan
de achterkant van het huis te proberen. Ze werd in haar beweging
belemmerd. Een lange arm greep haar pols. Zij maakte een draaien-
de beweging in tegengestelde richting als haar bedoeling was ge-
weest. Zó krachtig werd zij naar binnen getrokken dat haar voeten
het nauwelijks konden bijhouden. Er klonk geen schot en geen
kreet. Het was kennelijk vakwerk.
Martin uitte er z'n bewondering over, maar Höothmann keek
sceptisch: ,,We zijn er nog niet" mompelde hij „zij kent-evenveel
trucks als jij en ik, dat wéét je!"
„Hopenlijk kennen zij daarbinnen er ook iets van" zei Martin. Hij
raadpleegde zijn horloge, wachtte enkele minuten. Toen er niets
gebeurde, liep hij naar de DKW. Ze stapten in. „Neem de route
waarvan kan worden verondersteld dat Dr Gloede die zou willen
nemen, maar zet mij af onderweg. Als Dr (Hoede vraagt waar ik
ben, zeg dan dat ik tracht uit te vinden waar Lia gevangen zit. Dat
zal hij heel natuurlijk vinden. Wat Ingrid betreft: jullie kunnen in
elk geval eerlijk zeggen, dat je niet weet waar ze zich bevindt."
Höothmann zei: „Wij hoorden van de vrouw, die we bewaakten,
dat jouw verloofde was gevangengenomen. Door de Grüne Polizei.
Wc staan tot je beschikking, Martin. Vergeet ook Morbleue niet.
Denk er om: hij heeft konnekties! Tot in Kubizek's hotel. Wij zul-
len hem de zaak voorleggen. Wij halen haar eruit, - waar ze ook zit!"
Martin greep de hand die Heinrich hem toestak. Met zijn andere
hand greep hij die van Sigi, die hem zwijgend werd toegestoken. Zo
zat hij daar even met gekruiste handen en hij wist dat hij nu binnen
én buiten de dienst vrienden had. Het verdrong enigszins de ver-
schrikkelijke angst om Lia, de angst die als een inktvis z'n tentakels
naar hem had uitgestrekt, zodra hij in de DKW zat en de omstan-
digheden zijn volle aandacht niet meer vroegen.

Het was 'n andere priester, die Martin opendeed. Een stug-zwijgen-

de persoon, maar misschien stond hem de uniform van de bezoeker
niet aan. Wijde, en lange passen nemend, ging hij Martin voor door
een nauwe gang. Hij blies door de neus, als een gans wiens woede
is opgewekt. Achter een zwartgelakte deur verdween hij, nadat hij
Martin uitdrukkelijk had beduid achter te blijven. Hij kwam al na
enkele sekonden terug, liet Martin voorgaan, gaf hem z'n legitima-
tiebewijs terug, en verdween zonder groet.
De abt was, afgezien van z'n habijt, een onopvallende man. Hij had
metselaar, melkboer, maar ook wel een kantoorbediende met voor-
liefde voor rekreatie-buitcnshuis kunnen zijn, evengoed als overste
van een klooster. Wel gaf hij blijk over een geheugen te beschikken
als een recorder! Toen Martin hem alles had verteld, kon hij nader-
hand de details bespreken met een precisie alsof het verhaal van
hem afkomstig was geweest. De zeereerwaarde pater sprak met
een gorgelend accent.
„Tja," zei hij, „wat zal men daarop zegden. Een akelige, heel ver-
drietige geschiedenis. U ziet er vertrouwenwekkend genoeg uit, m'n
vriend. Maar ik moet u toch vragen of u over enkele referenties
beschikt. Het is toch ook mogelijk, dat u zelf bij de SS bent, niet-
waar! Wij houden niet van provocaties. Wij willen graag leven. En
overleven. Men zegt dat hier vanmorgen is geschoten. U noemde
al de naam van pater Schrijver. Dat is pater Ambrosius. Natuurlijk
'//dl deze niet op mensen schieten! Stel je voor: priesters, die vuur-
wapenen hanteren. Er kan natuurlijk geen sprake van zijn dat er
schietwapens binnen deze muren komen." Hij keek Martin door-
dringend aan, toen hij op effen toon vroeg: „Hebt u gezien dat er
door ons werd geschoten? Gelooft u zelf dat wij zoiets hebben
gedaan?"
Martin schudde z'n hoofd: „Wie er met de mitraillette schoot, heb
ik niet kunnen waarnemen. Ik stond toen nog in de kerk. Wat die
referenties betreft, ik heb er uiteraard op gerekend dat men die
zou vragen. Ik noem u de journalist A. van Ulzen, Ir W. van Mas-
trigt. En de heer André Morbleue! Bij hen kunt u navraag doen
over mij". De naam van Morbleue had Martin er, als door een inge-
ving geleid, bijgevoegd. Het uitdrukkingsloze gezicht van de abt
veranderde niet, maar de bezorgdheid die in z'n stem had doorge-
klonken, was verdwenen, toen hij voorzichtig iets nader inging op
Martin's plan.
„Wel, ik kan u in elk geval /eggen, dat die lange, zwaargebouwde
priester pater Humphrey is. Hoewel zijn naam het niet doet ver-
moeden is hij in Duitsland opgevoed. Hij spreekts accentloos cluits.
Zo, hij lijkt dus volgens u sprekend op een Hauptsturmführer SS,
genaamd lan Kubizek, kapitein bij de Gestapo? Wel, zoiets is
altijd mogelijk, een dubbelganger dus. Het is evenwel de vraag of
hij er met een SS-pet op net zo uitziet als Kubizek. Het zou te
proberen zijn. Wilt u eens even wachten?"
Hij verliet het vertrek. Na een minuut of vijf kwam hij terug. Met
de kleine priester, die Martin 's morgens had gesproken. Pater Am-
brosius dus. Hij keek lachend naar Martin op. Toen keek hij de abt
aan en zei: „Ik herken hem als de man, die vanmorgen bij mij is
komen eh - biechten, ja. Hij werd duidelijk door de SS belaagd. Dat
is wel zeker. Er werd een SS'er neergeschoten. Door een jonge
vrouw. Het was geen grap en geen toneel. Er werd met scherp ge-

schoten, niet met losse flodders. Ik heb deze jongeman hulp toe-
gezegd, misschien wel wat voorbarig. Ik vertrouwde hem bij in-
stinct. Zoals ik u vanmorgen al zei, eerwaarde!"
De abt streek zich met een magere lange hand langs z'n hals en zei:
„Deze beslissingen zijn mij voorbehouden, l i e t is goed". En tot
Martin: „Wij spreken elkaar nog nader over deze zaak. En ook of,
en hoe, wij u zouden kunnen helpen".
Toen de kleine priester was weggegaan vroeg de abt: „Wat voor 'n
stem heef t Kubizek? G1 eet' eens wat bijzonderheden".
Martin haalde diep adem eer hij begon: „Kubizek heeft zo te horen
een /ware bulderstem. Maar volgens de gegevens van onze militaire
inlichtingendienst, bespeelt hij die stem meesterlijk. Men komt on-
der de indruk van cle modulaties. Van wat ik zou willen noemen
de rcgistraticmogclijkhcden, zowel als van de reikwijdte. Daarbij
is z'n taal beeldend, tot het lyrishe toe. Alle onderwerpen dice men
aansnijdt lopen echter bij hem uit één thema: „De Eührer aller
Germanen is groot. En Kubizek is zijn dapperste en trouwste rid-
der". En dat is h i j . i lij is „De Orde onder de Doodskop" toegewijd
met hart en ziel. De Sigrunen zijn hem heilig. Hij neuriet steeds
tijdens zijn akties de/elfde melodie voor zich heen. Soms zingt
hij ook luid de woorden van het SS-lied:

„Vorwiirts, bereit zum letzten Stosz,
Wie es unsere Vater waren,
Der Tod sei unser Kampfgenosz,
Wir sind die schwarzen Scharen."

De abt onderbrak: „Kent u die melodie?"
Martin knikte: „Wij hebben er een plaat van in ons archief".
De abt knikte: „Gaat u verder".
Martin schilderde Kubizek, hoe deze liep: „Hij pleegt in marstempo
te lopen, maar tijdens het gaan wiegt hij links-rechts iets door de
heupen, om alle spieren steeds soepel te houden. Hij is tot alles in
staat. Hij kan z'n gevoelens, voor zover hij die bezit, volkomen
uitschakelen. Een voorbeeld: tijdens z'n vorming in het SS-kamp
Ileidelberg was hij op eigen verzoek de eerste die voor de verza-
melde troep zijn eigen herdershond, die hij uit het nest had ge-
kozen en twee jaar had verzorgd en opgeleid, eigenhandig wurgde.
Alleen omdat het een bevel was. Omdat hij een voorbeeld wilde
zijn van „Gehorsam". Omdat hij het „nu nicht schwach werden!"
aan de troep wilde demonstreren. En toch heeft hij ook ergens een
/wakke plek, een kwetsbare plek, een achillespees. Ik gaf er wat
voor, als ik wist wat zijn zwakheid was! Ik weet hoe hij zal sterven.
Ik heb er vanmorgen niet op gelet, maar ik hoop dat pater Hum-
phrey niet, eh zo mager is als u. Want Kubizek heeft een zware
kaak. En hij zit prima in z'n vlees. Wat vindt u?"
„Pater Humphrey is niet zo mager als wij. Hij heeft steeds een extra
rantsoen gehad, omdat hij 't zware werk voor ons pleegt te doen.
Hij is sterk als een beer." „Alaar hoor eens, ging hij bedachtzaam
verder: „Ik zal hem wij/en op de risico's die hij loopt. En verder
laat ik het volkomen aan hem over of hij meedoet. Ik zal zijn keus
niet beïnvloeden. Ik kan u al wel zeggen, dat u er niet op rekenen
moet dat hij een wapen zal willen dragen".

(wordt vervolgd)
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Naar Zuid-Limburg
Zaterdag 22 februari wordt er in Zuid-Limburg in de
omgeving van Maastricht een betrouwbaarheidsrit ge-
houden, waaraan door het team van „De Graafschap-
rijders" zal worden deelgenomen. Er zal nog nader wor-
den bekendgemaakt welke rijders de Vordense kleuren
zullen hooghouden. De rit telt mee voor hot kampioen-
schap van Nederland.

Vakantievreugd inplaats van
kinderleed
Reeds gedurende tien jaar organiseert de Stichting Eu.
ropa-Kinderhulp voor noodlijdende kinderen een prettige
vakantie. Daartoe worden die kinderen voor vier weken
ondergebracht bij vakantiepleegouders. De Stichting is
algemeen en zij helpt zonder te letten op ras, godsdienst
of levensovertuiging.
Ook in het rijke West-Europa zijn er nog talloze kin-
deren, die niet weten wat welvaart is. Uit de rapporten
van de instanties waar mee samengewerkt v/ordt, valt
bijvoorbeeld te lezen:
Kleine Daniellé uit Parijs woont in een armoedige bo-
venbedoening met twee kamertjes. Ze ploetert voor
haar vader en vijf jongere broertjes en zusjes. Moeder
is al maanden ziek. Het franse Leger des Heils vraagt:
„Wie wil Daniellé een beetje verwennen in een plezieri-
ge vakantie?"
Johanin is zeven jaar. Hij ziet nooit iets anders dan de
huizen van West-Berlijn. Om de stad staan t e vijande-
lijke soldaten. Nooit kan hij de stad uit. Hij is opgesloten.
Vraag: „Wie gunt hem een maand vrijheid?"

Majoor Bosshardt van het Leger des Heils zoekt vele
gastvrije gezinnen waar Amsterdamse kinderen kunnen
:M nieten van de blauwe lucht en waar ze een poosje vrij
zijn van fabrieksrook, uitlaatgassen en het drukke ver-
keer.
Deze kinderen en nog honderden andere kinderen uit
Parijs, Lyon, Berlijn, Hannover en Amsterdam wordeni
door de Stichting geholpen, maar ook nog honderden
niet. Tenzij u zich aanmeldt als vakantie-adres.
De Stichting heeft geen betaalde krachten, geen bureau
en geen propaganda-apparaat. Bestuursleden en mede-
werkers offeren met enthousiasme hun vrije tijd en vaak
hun geld om zoveel mogelijk kinderen een plezier te
doen. Van elke gulden komen dus honderd centen ten
L'oede aan de kinderen. Het gironummer van het ge-
west Gelderland is postgiro 1582300 t.n.v. provinciaal
bestuur „Gelderland" van de Europa-Kimderhulp te
Zevenaar.
De franse kinderen komen in juli en in augustus. Vooral
ook in augustus zijn veel adressen nodig. De Berlijnse
en de duitse vluchtelingenkinderen komen in juli. De
Amsterdammertjies kunnen komen van 28 juni af.
Wilt u voor vier weken een kind laten genieten van
een welverdiende vakantie of wilt u inlichtingen? Stelt
u zich dan in verbinding met:
K. A. Nieuweboer, Graaf-Janlaan 23, Lochem, telefoon
05730-2396;
H. Snellink, Eimsteinstraat 66, Nijmegen, telefoon
8800-53010;
R. E. C. H. Tiepel, Zevenaar, telefoon 08360-4587.

Voetbalprogramma
In verband met de. wereldkampioenschappen schaatsen
voor heren te Deventer, heeft de GVB voor a.s. week-
end een beperkt inhaalprogramma vastgsteld.
Zowel de senioren als de junioren van Vorden hebben
vrijaf.

Voor de sportvereniging Ratti is er maar een wedstrijd
gepland en wel voor zaterdag nl. Sportclub Haarlo II- -
Ratti II welke ontmoeting (mocht het doorgaan) op
het Reuni-terrein zal worden gespeeld.

DAMMEN

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden vrijdag-
avond in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Hulstijn—Klein Brinke 2—0; Eggink—Dimmendaal O
—2; Esselink Gerken jr O—2; Wansink—Wesselink l
—1; Hoenink Hulshof O—-2; Klein Kranenbarg—Wiers-
ma O—2; Geerken—Wassink l—1.
In groep A heeft Nijenhuis nog steeds de leiding met
22 punten uit 14 wedstrijden. Wat het aantal verliespun-
ten betreft staat Breuker er nog beter voor want deze
speler behaalde uit 11 wedstrijden 17 punten. Wassink
staat derde met 14 punten uit 32 wedstrijden. De overige
spelers zijn vrijwel allemaal uitgeschakeld voor de strijd
om de bovenste plaats.
In groep B wordt de ranglijst aangevoerd door G. Dim-
mendaal met 19 punten uit 12 partijen. Hoenink heeft
18 punten uit 14 partijen. De derde plaats wordt ingeno-
men door Heuvink met 17 punten uit 11 partijen.
De jaarvergadering die aanvankelijk jl. vrijdagavond
zou plaatsvinden, is verschoven naar vrijdagavond 14
februari.

BILJARTEN

Vordense biljarters verloren
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT
heeft in Voorst tegen Voorst I een verdiende 5—2 ne-
derlaag geleden, waardoor de Vordenaren twee plaatsen
op de ranglijst zijn gezakt.
De individuele uitslagen waren: H. Teunissen 308 (308)
—J. Klein Hekkelder 279 (164); Kerkmeier 161 (161)—
Zieverink 114 (105); Beumer 108 (26)—Meyerman 95
(95).
KOT II kon het thuis tegen het tweede drietal van
Voorst evenmin bolwerken/ en verloor met dezelfde cij-

• —2. Hier waren de ';,-detailleerde uitslagen:
Pardijs 220 (170)—Bruggink 108 (108); Wijnbergen 121
(121)—Van Eist 101 ( 4 8 ) ; Remmers 95 (74)---Hendrik-

<••'•$ (88).

De o • i waren: Kroon I—-Peli-
kaan I 2-5; Pauw II DLS II 2 5 ; DLS I—Pauw I

s» r k: 101 caramboles van Wiggers van
tld in deze ai'de!iiu>; luidt als volgt: 1. DLS

E; :'. l eükaan 1; :;. Voorst l; 4. Poorte I; 5. DLS II; 6.
n I ; 8. Pauw II; 9. Voorst II; 10. KOT II;

: IOT III in Voorst een 5—4 over.
:i\g op Voorst III. De individuele uitslagen waren:

Dekker 77 ( 2 0 ) Seesink 85 (85); Doornebosch 77 (77)
•..•n ü 5 ( 4 < J ) ; Brug-gink 77 (77)—Huizinga 85

(77) ; Bu?scr 77 (71 )-- Seesink 77 (77). Verder werd
i'auw III- Carambole; T 7—2. Hoogste se-

'•'•• caramboles van Bentum van Carambole I. De
stand in de/e klasse luid momenteel: 1. KOT III; 2.
Poorte II; 3. Carambole I; 4. Voorst III; 5. Pauw III.

v ie rde viertal v?.in KOT eeld thuis een 2—7 neder-
laag tegen de Pauw IV. De individue'e uitslagen waren
hier: Van de Straaten 77 (65)—Braun 69 (69); Seesink
69 (53)—De Groot 62 (62); Van Hunen 62 (62)—-Punt
62 (52); Eggink 62 (47)—Simmelink 62 (62). Overige
uitslagen: Kroon II Pelikaan II 4—5; Lindeboom II—
DLS III 4—5; Poorte III—Lindeboom I O—9. Hoogste
serie 19 caramboles Hulleman van Lindeboom I. De
stand in deze afdeling luidt: 1. DLS III; 2. Lindeboom
I; 3. Kroon II; 4. Pelikaan II; 5. Poorte III; 6. Pauw IV;
7. KOT IV; 8. Lindeboom II.
In klasse C4 verloor KOT V mot 7—-2 van Lindeboom
IV. De gedetailleerde uitslagen waren: Bosman 35 (35)

-Stapper 62 (54); Pasman 35 (35)—Boers 53 (39);
Castermans 35 (30) —Sleurink 44 (44); Van Laar 35
(35)—Vriezekolk 44 (14). De verdere uitslagen waren:

Voorst V—Lindeboom III 7-2; Pelikaan III—Voorst IV
DLS IV—Carambole II 9—0; Poorte IV Kroon

III 5—4. Hoogste serie 14 caramboles Gerlings van
Poorte IV. De stand luidt hier: 1. Kroon III; 2. Linde-
boom III; 3. Voorst IV; 4. DLS IV; 5. Carambole II; 6.
KOT V; 7. Pelikaan III; 8. Voorst V; 9. Pauw V; 10.
Poorte IV; 11. Lindeboom IV.

Klein biljartprogramma
Van de biljartteams van KOT uit Vorden kwam ditmaal
alleen het vijfde viertal in aktie. De Vordenaren die
speelden tegen de Lindeboom III leden thuis een 4— 5
nederlaag.
De individuele uitslagen, waren: Stapper 62 (5)9)—Staal
44 (44) ; Boers 53 (53)—Franken 44 (36); Sleuring 44
(44)—Welmers 35 (30); Vriezekolk 44 (19)—Van de
Horst 35 (35). De KOT-speler Stapper scoorde in deze
ontmoeting een hoogste serie van 10 caramboles. In deze
klasse werd verder nog gespeeld: Pauw V—Carambole
II 7—2; Lindeboom IV -Voorst V 4—5. Geerdings van
Carambole II kwam eveneens tot een serie van 10 ca-
ramboles. De stand in klasse C4 ziet er door deze uit-
slagen thans als volgt uit: 1. Kroon III; 2. Lindeboom
III; 3. Voorst IV; 4. DLS IV; 5. Carambole II; 6. KOT
V; 7. Pauw V; 8. Voorst V; 9. Pelikaan III; 10. Poorte
IV; 11. Lindeboom IV.

Biljartkampioenschap
Op 24, 25 en 27 februari organiseert de biljartvereniging
DLS het distriktskampioenschap biljarten hoofdklasse.
Aangezien er zich voor deze klasse slechts één speler
heeft aangemeld, nl. de Vordenaar Pardijs (KOT), heeft
men besloten het kampioenschap gekombineerd te spe-
len met de Ie klasse libre. Dit betekent dat Pardijs 200
caramboles dient te maken, tegen de overige spelers
150 caramboles.
De spelers die uit zullen komen in de Ie klas zijn Van
Praag van de Poorte; Kerkmeyer van Voorst; Bosman
ST en Lauckhart beide van DLS.

VOLLEYBAL

Gelijkspel voor Dash
in de tweede klas dames blijft Dash I een van de
grootste rivalen van koploper Set Up IV uit Zutphen.
Maandagavond behaalde men in de Zutphense Hanzchal
een zeer verdienstelijk gelijkspel 2—2 op Set Up IV
dat hiermee haar eerste verliespunt kreeg. Het zag er
overigens in de eerste set tussen beide zestailer. niet
naar uit, want de Set Up-dames waren het snelst over
de zenuwen heen en dat resulteerde in een 15 7 zege
voor de koploopsters. Maar de Vordense dames bleven
niet bij de pakken neerzitten. Enthousiast sloegen zij
terug in de tweede set en dat verrastte de Zutphense
dames volkomen 15—11. Hoewel de Set Up-dames veel
moeite hadden in de derde set om over de schrik heen
te komen, bleven zij toch aan de winnende hand met
15—10. De Vordense dames wilden ook in de vierde set
niet het onderspit delven en speelden zich naar een
15—8 overwinning en dat betekende nog een fraai
gelijkspel waarmee men slechts 2 punten op de koploper
achter is.
I >r reserves van Dash liepen door een 3—l zege op
hekkesluiter Volgo II (Gorssel) nog verder weg van
de laatste plaats. Ook hier volop^panning t.w. 15—13,
15—10, 13—15 en 15!—13.

>p^^>;

nWclHet herenzestal van Dash schiep*«ich uitstekende nieu-
we kampioenskansen door een overigens moeizaam be-
vochten 3—0 overwinning te behalen heren van
Set Up IV. Omdat de Vordense he r t n een wedstrijd
minder speelden kunnen zij in ^j^ler geval WW uit
Warnsveld nog van de tweede ̂ Aats verdringen. De
setstanden waren 15—12, 16—14^m 16—14.

MET D E/E

keuken kombi
KIT NT U

koken
bakken
braden en
verwarmen

verwarming 2500 k.cal/u, ruim voldoende voor
keuken of bijkeuken.

Een andere oplossing voor uw keu-
ken is zo'n smalle (al van 20 cm)

BIJZETKACHEL
prijs vanaf ƒ 239,—

GASVERWARMING VOOR

huiskamer, zit-slaapkamer,
keuken enz.

Ook voor « - « M I centrale verwarming
kunt u vrijblijvend advies en prijs
vragen.

GEMS VORDEN
ZUTPHCNSEWEGRAADHUISSTRAATTtLEFOON 05752-15 46

MAAGD:

NET MEISJE
voor do

EN EEN

NET MEISJE
v<M)r de winkol

Wilt u uw kleine huisdieren
en vogels in TOPKONDITIE?

VOER DAN

TOPKWALITEITS-
VOEDERS!
HOLS VLEES IN BLIK
HOLS HONDEN. EN KATTEN-
BROOD
BONZO HONDENBROOD
FROLIE HONDENBROOD
SLUIS VOGELZADEN EN
KRACHTVOEDEIÏS
DIEPVRIESPENS

Een groot assortiment

VOGELKOOIEN
HONDENMANDEN
IIONDENLIJNEN
HONDENKETTINGEN
VISKOMMEN ENZ.

KOM EENS KIJKEN !

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Zutphenseweg 53 Vorden,

laarzen

ACIFORT

Artikel 164
Weer & windlaars met
contrasterende zool.
In zwart, groen, wit
en beige.
Maten 27-41 v.a. ƒ 8,95

Verkrijgbaar bij:

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4

NUTSAVOND

DONDERDAG l.'J FEBRUARI IN

IIKT Nl TSGEBOUW aanvang 8 u.

„GEVAREN DIE KINDEREN BEDREIGEN IN
HET MAATSCHAPPELIJK VERKEEK."

Over dit onderwerp komt de heer Bergsma, kom-
missaris van politie te Zwolle, spreken.

Toegang leden vrij (2 personen).

T. "'gang niet-leden ƒ 1,25 per pers.

BEZOEKT DE RAI
AUTOMOBIELSHOW

OP 22 FEBRUARI A.S. RIJDT ER
EEN

speciale GTW-bus
NAAR DE RAI TE AMSTERDAM.

Gaarne opgave voor 15 februari a.s. om teleur-
stelling te voorkomen, bij

GARAGE TRAGTER . Telefoon 1256
J. HARREN - Telefoon 05758-384 Voorst
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP . Tel. 1886

VEEGVASTE
MUURVERF

om nier a 4 kg- slechts

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN . Schoolstraat 6

GLADDE WEG . . .
POMPEND REMMEN
„Voorkom, de slip" is nog altijd beter dan er weer uit
zien te komen. In deze tijd waarin nu eenmaal een ver-
hoogd slipgevaar aanwezig i:-:, i n gun, mist, ijzel, sneeuw
vorst enz.) heeft de weggebruiker de plicht voor zijn
eigen veiligheid en die van anderen zijn weggedrag aan
te passen aan de omstandigheden.
Nog maar al te vaak kan men konstateren, dat bij een
plotselinge regenbui met onverminderde, te hoge snel-
heid doorgereden wordt, alsof geen verandering had
plaatsgevonden in een belangrijke gevaarbepalende fak-
tor.
Slippen ontstaat vaak uit een noodsituatie, waarin plot-
seling geremd of uitgeweken moet worden. Tot de voor-
zorgsmaaregelen behoort daarom het zoveel mogelijk
voorkomen in een dergelijke situatie te geraken. De-
fensief rijden is daarvoor van belang. Het tijdig taxeren
van hetgeen kan gebeuren geeft de mogelijkheid tijdig
het rijgedrag aan te passen en noodsituaties te voor-
komen.
Tijdig en geleidelijk remmen, niet te dicht achter i-cn
voorrijder kruipen, geleidelijk naar links gaan bij in-
halen, het niet te snel naderen en ingaan van bochten
enz. zijn alle punten, die het slipgevaar reduceren.

Pompend remmen
Indien men op een gladde weg - door welke oorzaak
ook _ een zgn. noodstop moet maken, bv. in files, is het
aan te bevelen pompend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wielen niet konstant
geblokkeerd, waardoor de kans op doorglijden wordt te-
gengegaan.

Hoe er uit te komen
Gaat het voertuig door welke oorzaak dan ook, toch
slippen, dan is de allereerste vereiste, dat men als be-
stuurder met overleg te werk gaat. Paniek is bij het
slippen een slechte raadgever. Overigens is voor paniek
geen tijd. Want als een slip optreedt moet een aantal
handelingen in hoog tempo worden uitgevoerd. Naar-
mate de snelheid van de auto groter is, zal sneller
moeten, worden gehandeld om de slip te corrigeren.
Een drietal regels dient men dan in acht te nemen:
1. Nooit remmen.
2. Ontkoppelen.
3. Bijsturen.
Deze regels kunnen in het algemeen worden toegepast.
Er zijn enkele uitzonderingen, maar deze kunmen in dit
bestek buiten beschouwing blijven.

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL 1619

Nooit remmen
In het algemeen heeft een rollend wiel op het wegdek
een grotere werstand dan een slepend wiel. Van deze
eigenschap dient gebruik gemaakt te worden. De wie-
len moeten blijven rollen.

Ontkoppelen
Zoals reeds opgemerkt, heeft een vrijlopend wiel meer
weerstand op de weg. Bij het korrigeren van de slip
, i ' "M. : i ig rnogvi
zijn. Wordt ontkoppeld, dan schakelt men de invloed
van de motor op de gedreven wielen uit, zodat bij voor-
baat de mogelijkheid dat de vertragende of versnellen-
de werking van de motor de slip verergert, wordt geëli-
mineerd.

Sturen
Door de slip gaat de auto een andere koers dan men wil.
Het is dus zaak met het stuur zoveel mogelijk korrige-
rend werk te doen. Dit „bijsturen" mag niet bruusk of
abrubt geschieden. Onthoudt dat u altijd stuurt in de
richting, die u wenst. Mooht het bovenstaande u voor-
komen als een vrij eenvoudige zaak, dan waarschuwen
wij u bij voorbaat dat het korrigeren van slips een
grote mate van geoefendheid vereist. Voor het onder
de knie krijgen van de techniek is eigenlijk maar een
advies te geven: bezoek een anti-slipschool. Men moet
aan den lijve ondervonden hebben, wat het is om in een
slip te geraken en men moet met instruktie en onder
kontrole van een gespecialiseerde instrukteur geoefend
hebben hoe uit die slip te geraken.

Als het kindje binnenkomt . . .

Wanneer een Nederlander geen camera heeft, koopt hij
er een bij de komst van het eerste kind.
Wanneer een Nederlander nog nooit een foto heeft ge-
maakt, maakt hij zijn allereerste opname van zijn aller-
eerste kind.
Tegenwoordig zijn babyfoto's niet meer de traditionele
plaatjes van baby „op het vachtje". Het zijn meer „uit
het leven gegrepen momentjes". De techniek is ons nu
eenmaal te hulp gekomen. Handige camera's, gemak-
kelijk hanteerbaar flitslicht.
Bovenstaand een foto van de amateurfotograaf J. H.
Scheper uit Nieuw-Vennep. Een simpel beeld van een
stukje pure levensvreugde. Vreugde om de eerstgebo-
rene.



Patsboem!
GROOT NIEUWS

De Spar is vernieuwd
Alle Spar-merkartikelen zijn 10% of meer in prijs verlaagd
dus nu inplaats van 10% zegelkorting kontant geld

BIJ VOORBEELD:

SPAR-koffie was 195
SPAR-afwasmiddel was 98
SPAR-margarine was 44

nu 175
nu 89
nu 36

Bovendien een geheel nieuw, grandioos spaarsysteem

1. Op alle Spar-merkartikelen GRATIS SPAARPUNTEN
voor fijne geschenken zoals lakens, slopen, handdoeken
of een gouden broche.

2. Koopzegels a 10 cent voor begerenswaardige artikelen
zoals horloge, koffiezetapparaat, droogkap enz.

Spaarboekje en catalogus kunt u gratis in onze winkel krijgen, waar we u
ook graag verdere inlichtingen verschaffen over ons nieuwe spaarsysteem.

OPENINGSREKLAME

2 KUIFJES SPAR-MARGARINE van 106 et voor 89 et
l DOOS SPAR-THEEZAKJES van 89 et voor 59 et
l PAK SPAR-THEE van 81 et voor 59 et
l LITERSPOT AUGURKEN 119 et
l LITERSFLES KOFFIEMELK van 171 et voor 159 et

300 GRAM IJSCUPS 98 et
1 BLIK SPAR-APPELMOES van 72 et voor 59 et
10 CHOCOLADEREPEN 129 et

2 BLIKJES LEVERPASTEI van 120 et voor 98 et

2i/2 KILO AARDAPPELEN 59 et

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL

bij ƒ 10,— aan boodschappen een gelderse
worst voor 49 cent

SUPERMARKT

vacuum rook-

Remmers
ZUTPHENSEWEG 41 —

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Adverteren doet verkopen

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 0,80
Kalfspatee 200 gram 1,10
Hamkaas 200 gram 1,20

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,25

Gehakt
Verse worst

500 gram 2,25
500 gram 2,60

Balkenbrij 500 gram 0,75
Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00

Koffie l pak 1,40

Rund-, kalfs- en varkensslag-erij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

Binnenkort kunnen wij op ons kan-
toor enk(-le serieuze medewerkers
(slers) plaatsen:

1. Administratieve
kracht (irml.)

Voor deze funktie is vereist:
Leeftijd niet beneden 22 jaar. Oplei-
ding minstens Mulo. Diploma in elk
geval pruktijkdiploma boekhouden,.

(Personen met M.B.A. genieten de
voorkeur). Na een inwerkperiode zal
deze medewerker leiding moeten ge-
ven aan oen klein aantal personeels-
leden.

2. Typiste-fa et u rist e
Leeftijd niet beneden 17 jaar. Óók
gehuwde dames komen in aanmer-
king eventueel voor halve dagen.
Enkele jaren type-ervaring is abso-
luut vere:st.

3. Assistent bedrijfsbureau
De aan te stellen funktionaris zal
worden belast met werkzaamheden
op het terrein van arbeidskundc,
werkmethodeverbetering, rijwieltech-
niek.

Opleidingseis: U.T.S. of daaraan ge-
lijkwaardige opleiding.

4. Assistent (e) op de
boekhoudafdeling

Leeftijd niet beneden 18 jaar. Type-
diploma vereist.

Voor goede krachten betalen wij een overeenkoms-
tig salaris. Reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres:
ENKWEG 17 TE VORDEN
Persoonlijk bezoek alleen na oproep

Groene Kruis
AFDELING VORDEN

BETALING
CONTRIBUTIE 1969

Wilt u zo mogelijk uw kontributie
voor 1969 ad ƒ 12,50 voor l maart
a.s. storten op postrekening 847903
t.n.v. penningmeester Groene Kruis
Vorden of op rekening „Ver. Het
Groene Kruis" bij de Coöp. Raiffei-
senbank Vorden.

Indien op genoemde datum nog geen betaling
heeft plaatsgevonden zal u een, kwitantie worden
aangeboden, uiteraard verhoogd met inkassokos-
ten.

Het bestuur.

Voor nieuw overtrekken
en bijvullen

V A N UW M A T K A S S K N ,

HET ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.0575£;1514§j

GEVRAAGD:

AANKOMENDE
LAKKER
VOOR MASSAPRODUKTIE

METAALWARENFABRIEK

HEUVELINK
Kerkhofweg D 7 b - Vorden - Telefoon 1301

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

Voor
FIGUURZAAG-
MODELLEN

naar
Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

MEISJE, WIL JE GRAAG
MODIEUZE KLEDING
MAKEN, OF DIT LEREN ?

Kom eens inlichtingen
vragen.

Confectiebedrijf
D. J. LAMMERS
Vorden, telefoon 1971

AUTOVERHU UK
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling b\j
verkoop van
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

G- W. Eijerkamp
Vorden

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

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswjjk
Zelhem, tel. 08344-414

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm sukses ge-
ven wij ook gedurende deze
maand 20% KORTING oj>
chem. reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Donderdag en vrijdag

Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Riblappen
Runderlappen
Verse worst

500 gram 3,98

500 gram 2,75

500 gram 2,75

Voor de boterham

Ham 100 gram 0,75

Boeren metworst 150 gram 0,89

Pekel vlees 150 gram 0,89
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Zojuist ontvangen nieuwe modellen

Van piqskin . Veertjelicht.
Makkelijk te onderhouden.

voor iedereen
Vele tinten en modellen.
Voor man. Vrouw. Kind.

koopt u M|:

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

u weet wel:
van de televisie

ZO MAAKT U GOEDE
HERFSTFOTO'S

Fotografeer bij voorkeur in de morgen.
Gebruik zij- of desnoods tegenlicht.
Zet dan een zónnekop op de lens^
Gebruik bij lichte nevel géén geelfilter,
het neveleffect wordt dan onderdrukt.
Fotografeer paddestoelen rnet een

: voorzetlens van bijy. 2 dioptrieên.
Staan de paddestoelen pnder d e bomen,
gebruik dan een klein flitslampje>oor
wat extra licht. Bij kleurenfoto's altijd
blauwe: flitslamp'jes gebruiken!

n film van bijv. 21 DIN.
Vermijdt spiegelende vlakken in de
achtergrond van uw opname. De beste

: opname-afstand is ca. 2Va meter voor
opnamen in de huiskamer. Hebt u een
losse flitser? Richt uw flitser dan eens
naar het witte plafond. Stel uw lens-
opening ;dan tenminste 2 diafragma's
verder open dan anders.

Projecteer vanaf een stevige projectie-
tafel. Stel uw apparaat tijdig op en
hang het scherm op ca. 1.25 meter
hoogte, dat voorkomt nekkramp. Zorg
voor een reservelamp en een reserve
lichtzekerlng: Houdt een kleine sche^
merlamp in de buurt. Leg snoeren uit
_de loop". Projecteer niet teveel ineens,
geef na een uurtje een pauze. Wilt
u een voorprogramma? U kunt films
huren bij de fotohandelaar. Speel wat
passende muziek met uw bandrecorder.

Voor al uw familiedrukwerk

Drukkerij Weevers - Vorden


