
Donderdag 22 februari 1968
29e jaargang no. 48

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 25 FEBRUARI

Hervormde kerk
8.45 uur ds. J. Brinkerink van Geesteren

10.00 uur ds. J. H. Jansen

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

Geref ormeerde kerk
10.00 uur ds. H. A. Wiersinga em. zend.pred. te Baarn
15.00 uur ds. H. A. Wiersinga em. zend.pred. te Baarn
(zendingszondag)

Iv.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 do week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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

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

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

Geboren: Zandra Maria, dochter van H. C. Bulten en J.
A. M. Withag.
Ondertrouwd: R. Schmitsz en J. E. H. Wissink.
Gehuwd: F. C. A. Scharrenberg en H. T. B. Schepers.
Overleden: Jan Arfman, 88 jaar, Almenseweg 57.

„ROUTE KOPENHAGEN" KWAM GOED
UIT DE VERF
Gedurende twee achterenvolgen.de avonden hebben de
meisjes- en jongemannenvereniging in Vorden hun jaar-
lijkse uitvoering gegeven. Plaats van handeling was dit-
maal het Nutsgebouw, die beide avonden goed bezet was.
Nadat mevrouw Haanschoten de eerste avond de aan-
wezigen een hartelijk welkom toegeroepen had, lieten
Dies Eggink en Foka Voos het publiek genieten van een
zestal gezongen liederen. Eerst werden er drie geeste-
lijke liederen door het duo ten gehore gebracht waarna
er meer vrolijke liedjes werden gezongen. Het optreden
van Dies en Foka werd zeer gewaardeerd.
Onder regie van de heer D. Weustenenk werd hierna
het toneelstuk „Route Kopenhagen" voor het voetlicht
gebracht. Dit detectivespel in drie bedrijven is geschre-
ven door Koos Beswino en handelde over smokkel in
verdovende middelen. De leidster van deze bende, Ellen
Reebergen, speelde de hoofdfiguur. Deze rol werd prima
gespeeld, terwijl ook de overige rollen goed uit de verf
kwamen. De grimering was door de fa Wuestenenk uit
Hengelo (Gld.) uitstekend verzorgd. De decors waren
door de leden zelf vervaardigd. De aanwezigen hebben
dan ook kunnen genieten van dit detectivespel.
De jeugdouderling, de heer Smeenik, sloot deze avond.
De tweede avond werd hetzelfde programma gebracht,
waarbij de algehele leiding ditmaal in handen was van
de heer Weustenenk. Na afloop mocht de regisseur uit
handen van de heer W. Dijkman, namens de CJV, een
enveloppe met inhoud in ontvangst nemen, welk ge-
schenk de conciërge van het Nutsgebouw, de heer Wen-
tink, eveneens ten deel viel. Mevrouw Weustenenk werd
door mejuffrouw Kettelarij in de bloemetjes gezet.

Onder leiding van het dansorkest „The Merry Rings"
volgde er de tweede avond na afloop van het toneelspel
een gezellig bal. De CJV kan op een goed geslaagde
uitvoering terugzien.

Proclamatie
van
Prins Henri I

Aan alle wiezen en gijnschuppers uut 't oosten, die de
komende carnavalsfeesten van de Deurdreajers te Kra-
nenburg tot een enorm feest zullen maken.

Als Prins Henri I richt ik tot u een speciaal welkomst-
woord. Het belooft weer een donderend feest te worden.
Een feest echter dat alleen kan slagen met uw aller
medewerking. Vanaf deze plaats vraag ik u om die me-

dewerking, mede namens het bestuur, raad van elf en
de dansmarietjes.

Wij zullen er dit jaar weer iets groots van maken.. Zet
uw feestneus op, breng uw goede humeur mee en kom
carnavallen op de Kranenburg onder het motto:
„Neet neulen, maor deurdreajen !"

Prins Henri I.

VIER DAGEN DEURDREAJEN OP DE
KRANENBURG

Voor de ingezetenen van Vorden, Kranenburg en velen
uit omliggende plaatsen is het traditionele carnavals-
feest van „de Deurdreajers" een enorme trekpleister.
Vier dolle dagen staan weer voor de deur, want van
zaterdag 24 tot en met dinsdagavond 27 februari a.s. is
het volop feest.
Het aktieve bestuur van „de Deurdreajers" heeft ook
dit jaar weer grootse plannen op stapel gezet. Maanden-
lang is men al in de weer om de festiviteiten, welke
ieder jaar een hoogtepunt vormen in het leven van de
vele carnavalsvierders, zo goed mogelijk te laten slagen.
Een tegenvaller was het voor het bestuur, dat men dit-
maal geen voldoende deelname kreeg om de traditionele
optocht 'te houden, die altijd op zaterdagmiddag door
het dorp en over de Kranenburg trok. Maar men geeft
de moed niet op en hoopt in 1969 in ieder geval de tocht
te laten doorgaan.
Met groot machtsvertoon werdHJ het Prinsenbal de
nieuwe Prins geïnstalleerd. Prins^Henri I (de heer H.
Sessink) kent zijn onderdanen en al jarenlang is hij een
van de aktieve medewerkers van het narrenfeest. Geen
wonder dan ook dat men nu de keuze op hem heeft la-
ten vallen. Het lijdt geen twijfel dat Prins Henri I met
zwierige hand zijn onderdanen z^Lweten te leiden. Ook
hij zal laten zien dat „de Deur^^jers" ook „Deurzet-
ters" zijn. Prins Henri I blijft ^Rmist. Moeilijkheden
zijn er om overwonnen te worden, zegt hij.
Omdat het feest ook dit jaar weer vier dagen in beslag
neemt, is er een grote danssalon van 30 x 14 meter. Hier
en in zaal en café Schoenaker concentreren zich de fes-
tiviteiten, zodat vele carnavalsvierders kunnen worden
opgevangen.
Het carnaval wordt zaterdagavond ingezet met een
groot bal voor gehuwden.

Het kindercarnaval dat zondagmiddag zal worden ge-
houden, belooft weer een hoogtepunt voor de jeugd te
worden. Men verwacht vele kinderen in kostuum, want
een speciale jury zal de mooiste en origineelste kostu-
meringen met een prijs belonen!.
Zondagavond belooft het voor de ouderen een vrolijke
avond te worden; men is er in geslaagd om het bekende
cabaretgezelschap „de Notenkrakers" uit Zieuwent te
engageren dat voltallig (30 personen) op de planken zal
verschijnen, met een daverend gevarieerd programma.
Gezien het grote sukses van dit gezelschap in een lange
reeks van jaren, twijfelt men er niet aan of de zaal zal
te klein zijn. Ook de Prins en zijn gevolg zullen het ge-
heel opluisteren.
Traditiegetrouw worden zowel maandag als dinsdag de
grote gekostumeerde balavonden gehouden. De Prin-
senkapel „The Rythm Stars" zal maandagavond het
feest tot in de kleine uurtjes stimuleren en dinsdag tot
middernacht. Een deskundige jury beoordeelt de mooiste
kostumering waarvoor prachtige prijzen beschikbaar
zijm. Het aloude motto, waaronder de narren en narin-
nen van „de Deurdreajers" gezellig feesten is en blijft
ook nu: „Neet neulen, maor deurdreajen!" De Prins re-
kent er op dat iedereen weer meewerkt zodat men dins-
dagavond tegen het middernachtelijk uur de duim weer
omhoog kan stekeni en elkaar toeroepen: „Het was
weer . . . zó!"

SCHAATSEN

Nu de vorst de schaatsliefhebbers in de steek heeft ge-
laten en de schaatsliefhebbers niet aan hun trekken
kunnen komen, heeft de jongeman Bert Vlogman het
plan bedacht om toch te gaan schaatsen.
De aktieve kleine man is gaan praten nnet de heer Har-
ren, de bekende GTW chauffeur en samen zijn ze van
plan om a.s. zaterdagmiddag een bus te laten rijden
naar Deventer naar de kunstijsbaan. Om alleen te gaan
is voor de jeugd te kostbaar zodoende kwam men op
het idee te proberen om een autobus vol te krijgen.
Dus schaatsliefhebbers, de kans is er. Graag opgeven
bij Bert Vlogman. (Zie advertentie in dit nummer.)

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer B. Nijenhuis, slaagde te
Deventer voor het praktijkdiploma boekhouden.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Door het Waterschap van de Baakse Beek werd dezer
dagen de aanbesteding gehouden voor het verruimen
van het tweede gedeelte van de Veengoot (de Hissink-
beek) ter lengte van plm. 4570 meter en het graven van
zijleidingen met een totale lengte van plm. 1050 meter
een en ander met bijbehorende werken,, in het Water-
schap van de Baakse Beek in de gemeenten Vorden en
Ruurlo.

Hierbij waren tegenwoordigd het bestuur van het Water-
schap t.w. de watergraaf mr R. A. v. d. Wall Bake uit
Vorden, de heer A. D. Pardijs, sekretaris, voorts verte-
genwoordigers van het Technisch Bureau van de Unie
van Waterschapsbonden N.V. en van de Kuituur Tech-
nische Dienst.

De aanbesteding betreft het gedeelte vanaf de Bonen-
kamp Linde (vanaf de stuw) tot aan het Sikkelder.

Door de navolgende firma's u«Kd ingeschreven: AVOB
te Vught ƒ 799.000,—; Bosm^^Ingenieursbureau „As-
sen" N.V. te Assen ƒ 744.900,-^; Dostal's Aannemersbe-
drijf te Vorden ƒ 825.000,—; S. Dubbers te Almelo
ƒ 797.000,—; Fa S. Dijkstra te Borculo ƒ 763.500,—; J.
Gerwers te Tilligte ƒ 785.000,—; Van Heteren's Aan-
nemersbedrijf te Almelo ƒ 790.000,—; N.V. v. d. Hilst &
Zn te 't Harde ƒ 821.300,—; F^v. d. Hilst & v. d. Weerd
te Eist (U.) ƒ 799.500,—; N^R Komen & Co. N.V. te
Arnhem ƒ 803.000,—; AannemWsbedrijf A. J. Lusink te
Ruurlo ƒ 795.000,—; Aannemersbedrijf Nusselder te Eist
(Gld.) ƒ 806.000,—; W. Pennings & Gebr. Van Gey te
Rosmalen ƒ 793.500,—; Snep vangers-de Haas te Apel-
doorn ƒ 795.200,—; Twentse Weg- en Waterbouw N.V.
te Oldenzaal ƒ 787.000,—; Fa Joost Vosser Bz. Aanne-
mersbedrijf te Sliedrecht ƒ 792.000,—.
De gunning is in beraad gehouden.

ONS GENOEGEN '68

Onder voorzitterschap van de heer J. H. A. Pijpers hield
de nieuw opgerichte vogelvereniging Ons Genoegen '68
een vergadering ten huize van de heer Stapper.

De voorzitter sprak de wens uit dat het een gezellige
en bloeiende vereniging mag worden en een goede ver-
standhouding tussen de leden onderling.

De vereniging stelt zich tot doel de liefhebberij voor
alle soorten vogels aan te kweken. De vereniging is aan-
gesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers en telt
thans 15 leden,. Als voorzitter werd gekozen de heer
J. H. A. Pijpers, Het Hoge 82, sekretaris de heer J. Wis-
sels, Smidsstraat 7, penningmeester de heer Th. Zieve-
rink, Prins Bemhardweg 4. Bij bovenstaande adressen
kan men zich opgeven en verdere inlichtingen inwinnen.
Wij wensen ook deze vereniging veel sukses, al vinden
we het jammer dat er nu weer twee verenigingen zijn,
waarom kan men in Vorden niet beter samenwerken?

DISTRIKTSVERGADERING KFVO
De KIVO hield een goed bezochte distriktsvergadering
in café Eskes, waarbij de voorzitter, de heer Huurnink,
er in zijn openingswoord op wees dat het onderlinge
kontakt bij het groter worden van de vereniging wel
eens wat op de achtergrond geraakt. De heer Huurnink
vond 't onderlinge kontakt van leden en bestuur voor de
vereniging van groot belang omdat men dan beter weet
wat er in de vereniging leeft.
Spreker wees verder op de onderlinge samenwerking
met de K.I.-verenigingen Ruurlo en Laren (Gld.). Thans
zijn aan de sperma-uitwisseling geen extra kosten ver-
bonden.
Vervolgens werden door de inseminator de heer Vischers
enige prachtige dia's vertoond van verschillende stieren,
fokveedagen en veekeuringen in Hengelo, Lochem, De-
venter, Zelhem en Eibergen. De leden kregen op deze
manier een goed beeld van het aanwezige rundveefok-
materiaal. Een en ander werd toegelicht door de hoofd-
inseminator, de heer Eggink. Bij dit alles kreeg men
eveneens een goed overzicht van de nakomelingen van
de verschillende stieren.
Het jaarverslag zal gekombineerd worden met Laren
en Ruurlo. Nadat op bevredigende wijze een groot aan-
tal vragen waren beantwoord sloot de heer Huurnink
deze geanimeerde vergadering.

PLATTELANDSVROUWEN HIELDEN
JAARVERGADERING
In café-rest. „'t Wapen van Vorden" hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen de
jaarvergadering onder leiding van mevrouw Klein Brin-
ke-Gotink.
De presidente deelde mee, dat het plaatselijke, provin-
ciaal en landelijk bestuur van de Bond alles organiseer-
den om de belangen van het platteland te bevorderen.
Nadat de sekretaresse en penningmeesteresse hun jaar-
verslagen hadden uitgebracht, werd door mejuffrouw T.
Meinen de uitslag meegedeeld van de bezoekkommissie,
welke zieke en jubilerende leden hebben bezocht.
Mevrouw Eggink-Rief el rapporteerde over de streekver-
betering Warnsveld.
Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw A. Abbink-
Groot Roessink met algemene stemmen herkozen. In de
plaats van mevrouw J. Zweverink-Zweverink, welke niet
herkiesbaar was, werd gekozen mevrouw B. Roeterdink-
Oudenampseni.
Na de pauze, waarin koffie met eigen gebakken kruid-
koek werd geserveerd, werd gezamenlijk een spel ge-
speeld. De winnende dames kregen een prijs en de dames
die verloren hadden, ontvingen een troostprijs.

INSTUD7 IN WABNSVELD

Zaterdagavond 24 februari houdt de instuifkommissie
van de Hervormde Jeugdraad weer de maandelijkse in-
stuif voor jongelui van 16 jaar en ouder in het gebouw
voor Chr. belangen. De muzikale leiding is dit keer in
handen van de bekende band „Chek-point" uit Zutphen.
Het bestuur hoopt op veel bezoekers opdat zij niet langer
hoeft te vrezen dat dit wel eens het laatste instuifseizoen
in Warnsveld kon zijn.

NIEUWE BEATCLUB „THE TURNERS"
OPGERICHT

Gestimuleerd door het enorme sukses van de zaterdag-
avond jl. gehouden beatavond in zaal Schoenaker, waar-
by meer dan 350 jongeren enthousiast meezwierden en
dansten met ,,The Dukes" uit Nijmegen, hebben enkele
jongeren uit de Kranenburg nu besloten zelf een eigen
beatclub op te richten. De heren Th. en J. Schoenaker,
J. Engberts, H. Baakman en B. Oyerbeek hebben de
stoute schoenen aangetrokken en vormen de gezamen-
lijke initiatiefnemers van de nieuwe beatclub, die als
„The Turners" het levenslicht aanschouwde. Manager
is de heer Th. Schoenaker.
Men wil in de toekomst voor de jongelui, die ook zater-
dagavond van heinde en verre kwamen, goede beat-
avonden organiseren, waar echte, onvervalste beatmu-
ziek zal worden gespeeld. Op zaterdag 16 maart komt
er weer zo'n avond, ook weer met „The Dukes" uit Nij-
megen die, bekend als ze zijn van radio en televisie, er
zeker in zullen slagen de stemming weer ten top te
voeren. Verder denkt men ook om beatbands met klin-
kende namen als „The Blue Dimessions", „After Tea"
e.a. te engageren. Het belooft dus op geregelde tijden,
misschien wel elke maand, echt fijn en gezellig te worden
in zaal Schoenaker. We hopen voor de jongelui dat het
een doorslaand sukses mag worden.

Afscheid mevr. Schoenaker-Smit
Na ruim tien jaar heeft mevrouw T. Schoenaker-Smit
afscheid genomen als presidente van de KPO St Martha
te Kranenburg—Vorden en haar taak overgegeven aan
haar opvolgster, mevrouw W. Huinink-Grobbeni.
Zij heeft zich voor de plaatselijke afdeling grote ver-
diensten verworven en na haar verkiezing als bestuurs-
lid in januari 1954 werd zij op de jaarvergadering in
januari 1958 met algemene stemmen gekozen tot nieuwe
voorzitster.

Op de jaarvergadering van de KPO, welke in zaal
Schoenaker werd gehouden, waren vele dames aanwezig
om hier afscheid te nemen van hun sympathieke voor-
zitster. Mevrouw Schoenaker heette speciaal pastoor
Van Berkel ofm welkom als geestelijk adviseur en gaf
een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Medegedeeld werd dat van de fa Uiterweerd een uitno-
diging was ontvangen tot een bezoek aan de demons
stratie- en kijkavond over doe-het-zelf, schilderen etc.
op dinsdag 12 maart a.s. Dit jaar zal men. een uitstapje
maken naar de KRO studio's te Hilversum. Op dins-
dagavond 5 maart a.s. zal in zaal Schoenaker een grote
kontaktavond voor de gehele parochie worden gehouden.
Mevrouw Haverkamp-Hollink bracht als sekretaresse
een keurig jaarverslag waaruit we vermelden dat er in
1967 vele belangrijke en druk bezochte avonden waren
gegeven. Het aantal leden steeg weer en bedraagt thans
85.

Mevrouw Nijenhuis-Eggink bracht als penningmeesteres-
se en overzicht van de financiën. Er bleek een batig
saldo in kas.

De kaskommissie bracht een goedkeurend verslag uit.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd mevrouw Lijf-
togt-Zieveriink bij akklamatie herkozen. Inplaats van
mevrouw T. Schoenaker-Smit werd als nieuw bestuurs-
lid gekozen mevrouw W. Koers-Gerritsen.

Namens het bestuur sprak mevrouw W. Huinink-Grob-
ben hierna een woord van dank en afscheid tot de
scheidende presidente. „Onze KPO, aldus spreekster,
staat voor wat het bestuur betreft, nu voor een nieuwe
periode. Als voorzitster hebt u besloten deze taak neer
te leggen, een taak, die u als bestuurslid in januari 1954
aanvaardde en die u in januari 1957 voortzette tot janu-
ari 1958, toen werd u met algemene stemmen tot nieuwe
voorzitster gekozen. U hebt deze funktie nu ruim tien
jaar vervuld. Alles tesamen hebt u 14 jaar, eerst onder
de naam Boerinnenbond, nu als KPO, uw bijdrage in de-
ze gegeven". Mevrouw Huinink wees er op dat zij on-
danks de drukte in het dagelijks leven altijd tijd wist te
vinden voor de vereniging en zij deed dat altijd met zorg.
„Bij het afscheid als voorzitster willen wij u dan ook
benoemen tot ere-voorzitster en wij hopen dat u op deze
plaats het wel en wee van de KPO nog vele jaren zult
kunnen volgen" aldus spreekster.

Nadat de sekretaresse nog eens in dichtvorm de grote
verdiensten van de scheidende presidente naar voren
had gebracht, boden twee bestuursleden een fraaie bloe-
menbak aan als afscheidsgeschenk.
Mevrouw Schoenaker dankte hierna voor de hartelijke
woorden en het prachtige cadeau, dat haar zeer had
verrast.

Pastoor Van Berkel ofm betreurde het dat mevrouw
Schoenaker afscheid nam van de KPO, maar waardeerde
hogelijk hetgeen zij in al die jaren had bereikt. De KPO
is nog altijd een van de bloeiendste verenigingen van
de Kranenburg, getuige ook de grote opkomst op de
avonden. Hij hoopte dat zij nog vele en aangename her-
inneringen aan de afdeling zou mogen hebben.

Nadat door de scheidende presidente in de pauze aan
allen een traktatie was aangeboden, vertoonde pastoor
Van Berkel fraaie eigen kleurendia's over zjjn vakantie-
reis naar Rome.



SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Slavinken 3 stuks
Biefstuk tartaar 3 stuks

(met beentje) 500 gram

Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram

Groot soeppakket:
200 gram poulet, 200 gram gehakt
en l mergpijpje

98
148
198

samen voor 198
Bij aankoop van vlees

l heel kilo bananen slechts 49
Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

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

Saks. smeerleverw. 150 gr. 59 Boterhamworst 200 gr. 49
Grote rookworst nu 89 Paardenrookvlees 100 gram 69

Uit onze groente afdeling
Pracht witlof 500 gram 59

Panklare rode kool 500 gram 25

Draagtas jonathans 2\ kilo 79

Fijne sinaasappelen (zond. pit) 10 voor 1.49

Bij uw klapstuk:
Een kilo uien en een kilo winterwortelen samen 69

Wees niet zuinig
met kaas!

Goudse jong 500 gram

Half belegen 500 gram

Komijn jong 500 gram

Komijn belegen 500 gram

Vol belegen 500 gram

Oude kaas 500 gram

198

229

210

249

249

269

Pak mee dit voordeel!
8 grote Chocoladerepen 98
Chips grote gezinspakken 98
Beschuit 2 rollen 69
Drop minta 3 rol 59
Reklame koekjes 250 gr, 65
Spritsstukken 10 stuks 79

Bij 2 zak calvé zoute pinda's
pracht sleutelhanger gratis!

Vruchtengries 2 zakjes 89
Choc. biscuits groot pak 98

•Pracht zalm per blik 139
Tonijn per blik 89

^Ananas 2 blikjes 109
Macaroni 500 gram 59

Erwten met wortelen 2 literblikken 100
Sperciebonen een literblik 69
Doperwten middelfijn per blik 79

Elk tweede blik 59
Remia margarine 2 kuipjes 98

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.

Koffiemelk per fles CI2 liter) 79
Rozijnen per 500 gram 98
L and wij n per fles 219

Eerste kwaliteit sherry per fles 398

*
Geconcentreerd bleekwater per bus 49

Elke tweede bus 29
Badzeep 3 extra grote stukken 98

WORTELEN FIJN nu per literblik et



Dinsdag 13 februari jl. wer-
den wij verblijd met de ge-
boorte van ons kleinkind

PIETER EVERHARD
DIJKERMAN

zoon van
J. H. Dijkerman
en
J. H. Dijkerman-

Wesselink
Amsterdam, februari 1968
Eastonstraat 127 Osdorp

Voor de vele blijken, van be-
langstelling bij het overlij-
den van onze sekretaresse,
mevrouw

M. C. VAN MOURIK-
SPOOR

zeggen wij allen hartelijk
dank.

Namens het
Nutsbestuur,
H. Wesselink, voorz.

Wij zeggen allen hartelijk
dank voor hun grote steun
en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man en vader
LAMBERTUS BERGMAN

H. L. Bertgman-Treep
Harry
Astrid
Frank
Marco

Vorden, februari 1968
Het Wiemelink 45

De hele dag achter het au-
tostuur of op een kantoor-
kruk - en maar dik worden!

Pas er voor !
EET „GROFJES"
van
SCHTJRINK

Telefoon 1384

Te koop: 2 Solexen, speciale
prijs. Model 1967, nieuw
Rijwielbedrijf TRAGTER
Vorden

TIENERKASTEN
hoog 120 cm
diep 40 cm
breed 76 cm
TIJDELIJK ƒ 39,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

611 O/
12 10

,»

I
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

Biedt zich aan: Jonge man,
half april, voor 4 a 5 dagen
per week, lagere landbouw-
school, liefst op boerderij.
B. Wentink „de Bergkappe"
E 2 Vorden

Te koop: Een 1-roedige
berg; bietensnijder; enige
varken sbakken en holle dak-
pannen. H. J. Veenhuis
B 78, Vorden

AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256 - Vorden

Verloren een ordner met in-
geklapte blaadjes. Gaarne
tegen beloning aan ons
adres terug of belt u even
s.v.p. Fa G. W. Luimes
telefoon 1421

Te koop: M.R.IJ. neurende
vaars bijna aan de telling.
Joh. Groot Enzerink
„Boerle" tel. 1406 Vorden

Te koop: Nuchter stierkalf.
J. Korenblik achter het sta-
tion Vorden

Te koop: l zeug met 10 big-
gen, 8 dagen oud.
H. Soheffer, B 54 Delden
telefoon 1333

Te koop: Tuinmest. Wordt
op de plaats bezorgd.
J. A. Bleumink, Kerkhof-
weg- D 4, telefoon 1651

Jonge vrouw zoekt werk
voor halve dagen per week.
Inlichting bureau Contact

w
n In verband met mijn funktioneel leeftijdsontslag H

op l maart a.s. hoop ik afscheid te nemen als X
W groepscommandant der rijkspolitie te Vorden. ^

X
H

K

X

C. VAN OOYEN

Vorden, februari 1968

Officieel afscheid gemeentehuis 10.30 uur.

Receptie 28 februari a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in
hotel Bakker te Vorden.

3*

"t
De Nutsavond op donderdag 22 fe-
bruari kan wegens onvoldoende
deelname

NIET DOORGAAN!
Het Nutsbestuur

Gaat u trouwen ?

Bloemenmagazijn Derksen
in ieder gewenst model en kleur.

Zie de etalage.

l ANKER
GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

lanker E 5
automatik
5 KILO DROOG WASGOED

Een zeer populaire wasautomaat.

GEEN ƒ 758,—
NU MET INRUDL VOOR

f 649,-
LOODGIETERSBEDRIJF

j J. H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Ook voor uw hypotheek
kunt u bij ons terecht!

Rente 6'l4 procent

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

Nutsgebouw Vorden
ZATERDAG A.S.

dansen
Aanvang 19.30 uur

Muziek:
„THE MOPS"

ZONDAG 3 MAART MET DE
GTW BUS NAAR

de Rail

Motor; en
bromfietstentoonstelling
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, telefoon 1393
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, tel. 1386
GARAGE TRAGTER VORDEN, telefoon 1256

LO
DE OUDE BEKENDE, NU IN
FRANSE UITVOERING LEVER-

BAAR.

Ga kijken en proefrijden bij

Bromfietsbedrijf Tragter

3 kansen op een lot van de Wehme!

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
Inschrijving nieuwe

danslessen
dagelijks aan zaal
P. B. H. SCHOENAKER
tot en met maart

VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
TEVENS VOOR OEFENLESSEN

CHB. HUISHOUDSCHOOL - VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor de half augustus te beginnen lagere en middelbare
opleidingen en cursussen.

A. Lagere opleiding
3-jarige opleiding. Het eerste jaar is een brugjaar.

Daarna splitsing in:
a) T-richtinig (theorie, met aansluiting op O.V.B.;

I.N.A.S.; kinderverzorging1).
b) P-richting (praktijk gericht voor huishouding,

naaien, verkoopster, kantoor.)

B. Middelbare opleiding
O.V.B, (oriëntering verzorgende beroepen, voorheen
V.V.B.)

Toelatingseis: Thans inog assistente in de huishouding.
Duur opleiding: l jaar; 3 maanden praktisch werken in
een verpleeginrichting of kraamcentrum inbegrepen.

C. Avondnaaicursus
D. Avondkookcursus

Aangifte en inlichtingen op maandag 26 februari van
2 - 4 uur 's midags en van 7 - 8 uur 's avonds.
Telefoon 05752 -1512.

G. DISBERGEN, direktrice.

GEVRAAGD:

weide
voor pony met veulen

Mevr. A. Muller
D 167 b - Telefoon 1756

ZATERDAG SLAGROOMTOMPOEZEN
5 stuks f 2,52

AGROOMGEBAK mooi gesorteerd
5 stuks f 2,40

NEEM PROEF MET ONS

krenten-
en rozijnenbrood
BIJZONDER LEKKER !

Achtkastelenkoek
echt iets om mee te nemen op visite
zeer origineel en ... niet veel geld

Telefoon 1384

's Woensdagsmiddag s na l uur gesloten
Donderdagsmiddags normaal open

Vorden

CARNAVAL VAN HET OOSTEN
van 'De Deurdreajers' Kranenburg
ZATERDAG 24 FEBRUARI 8 uur 's avonds

groot carnav.bal v. gehuwden
prijzen voor mooiste kostuums !

ZONDAGMD3DAG 25 FEBRUARI

groot gekost, kindercarnaval
met optocht door de Kranenburg. Mooie prijzen.

ZONDAGAVOND 7.30 uur in zaal Schoenaker

Optreden van het bekende revue- en cabaretgezelschap

De Notenkrakers'
uit Zieuwent (30 personen) met een daverend gevarieerd
programma !

MAANDAG 26 EN DINSDAG 27 FEBRUARI

groot gekostumeerd bal op topniveau!
OERGEZELLIG IN VERWARMDE FEESTSALON EN
ZAAL SCHOENAKER !

O.I.V. Prins HENRI DE EERSTE met gevolg, aanvang
19.00 uur. Geldprijzen voor de mooiste kostuums !
Muziek Prinsenkapel „THE RYTHM STARS"

Pak
uw
voordeel!

Deze maand

70 korting
op al onze
artikelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



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

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

VOOR41UW

Marlens
Wapen, en Sporthandel

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

Gems* Vorden
Vraagt voor haar gemoderni-
seerde winkel in huishoudelijke
artikelen

vlotte verkoopster
Leeftijd niet beneden 18 jaar.
Liefst met diploma Mulo of
gelijkwaardige opleiding.

In onze afdeling gereedschap-
pen en ijzerwaren is plaats
voor een

(leerling) verkoper
Enige praktijkervaring gewenst
Covij en/of LTS-diploma strekt
tot aanbeveling.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEEFT U EEN PLANT OF BLOEM CADEAU

KOM EENS KIJKEN IN ONZE

nieuwe
bloemenwinkel!
Alle planten staan GEPRIJSD.

Voor iedere BEURS is er wat bij

Bloemenmagazijn Derksen
Zutphenseweg

'Jong voor Oud' koopt deze loten!

DEZE WEEK SPECIALE
AANBIEDING IN

herenrijwielen
Deze rijwielen zijn overjarig of licht
beschadigd en kosten ƒ 10,— tot
ƒ 80,— gulden minder.

KOM KIJKEN BIJ

Rijwielnedrijf Tragter
VORDEN

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Mooie
kop en schotels
porcelein, 3 stuks voor

f 3,50

OnUrijtbordjes
pastelkleuren, slechts

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

f 0,60

Nu 15 celstofluiers

voor slechts f 1,25
Rozemarijn
•

Alleen bij uw drogist ! ! !

De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

SHELL
haard olie

De beste brandstof voor uw oliehaard

De Wehme steunen? Loten kopen!

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

150
198
15O
198

500 GRAM

EEN KILO

500 GRAM

7O

125

375
500 GRAM

210

Hele week!
Balkenbrij
Erwtensoep met
veel vlees

Vrijdag en zaterdag
Fricandeau v.d. ham
Haas of ribkarbonade
Schouderkarbonade
Rundvlees«» «KAM vanaf
Doorregen varkensrollade

500 GR

Zuurkool 5o« ««AM
Een rookworst«. «RA* samen 10O
H3II1K33S ^OO GRAM 110

Boterhamworst ^„„A* 6O
Heerlijke koffie 25. ORAM 125
Margarine *™« 84

Kaas 40 cent per 500 gram onder normale prijs!

220

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

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 14

KORT BEGRIP

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

Ik bid u om
geloof in Uw Almachtige, Alomtegenwoordige kracht. Heer, erbarm
u over ons, nu en tot in alle eeuwigheid." En de storm loeide en
floot om het huis, maar anders dan eertijds bracht hij bij Lia geen
gevoel van veiligheid, noch de mogelijkheid van slaap. Telkens als
haar gedachten begonnen te vervagen, schoot er de verheldering
van één enkele, klare gedachte doorheen, bijvoorbeeld: 'ze zullen
hem als een december-artist doodverven als hij nu naar ons over-
loopt', - 'jij kunt morgen Trouw niet bezorgen, Adèle, je moet
wachten, opgepast!' — weet jij waar meneer Van Ulzen zijn .luister-
dienst' onderhoudt? — (en de kreten, de parolen die moeten worden
doorgegeven) ,de boeren van de Randdijk in Bleiswijksmeer moeten
gedwongen worden, gedwongen! hoor je? hun voorraden ter be-
schikking stellen, ter beschikking, o! werk niet bij de Gemeinde-
einsatz, laat de SA doodvallen!" En de gedachtenjacht: „Adri, Adri,
wat denk je van die zuivelfabriek in Dwerrelkerk? Wat denk je?
Overvallen en leeghalen door de groep Karel of de groep Eyzerinck,
- ja die groep, die de benzinevoorraad kontroleert, -- hier, een

plak bloedworst van de Exportslagerij in de Van der Griftstraat,

pak aan, zeg ik je! En zorg, dat er morgen tenminste drie fietsen
.georganiseerd' worden. Heel goed, maar zou je misschien even
willen zeggen hoe? weet je dat ze nu al zeventienhonderd gulden
opbrengen, één goeie fiets, ja? o-zo! Wat o-zo? We hebben toch
duitse uniformen! Nu dan, 'vorder ze zogenaamd voor de Wehr-
macht', — o, kind ik heb je toch altijd gewaarschuwd: 'wie God
verlaat, heeft smart op smart te vrezen', ik-en-je-vader zijn je zo
goed voorgegaan. Ik-en-j e-vader hebben je ten doop gehouden, voor
Gods heilige gem., nou ja, heilig: 'tante Amalia gaat morgen niet
naar Zeeland, zij heeft haar arm bezeerd' zegt de Engelse zender,
'er is iets scheef gegaan' ja scheef, — o, heb je het kengetal van de
geallieerden? De volgende dropping! Laten we toch met 'n .crosser'
naar het zuiden gaan: 'Heer, geef dat we in het zuiden terecht
komen, hoe dan ook,' -- ah! ik wou, dat ik één pepermuntje had,
ééntje maar, dat vermaledijde raam!"
Toen Lia opnieuw haar hoofd van het kussen lichtte, hoorde ze
duidelijk, boven de wind uit, het motorengebrom van zware auto's.
Met één sprong stond ze naast haar bed, én door haar kamer, ging
als de wind door de gang, en bereikte Reina's kamer. Ze greep de
klink, drukte, toen ze merkte dat de deur op slot zat, riep ze drin-
gend: 'Reina, Reina'! Meteen werd het slot omgedraaid, de deur
geopend. Op goed geluk viel Lia haar vriendin om de hals want
het was te donker om iets te kunnen onderscheiden. Ze huilde: ,Nu
zijn ze er, o, wat moeten we?" Reina trok haar meteen de kamer in,
hield de hand op Lia's mond en luisterde.
Ze hoorde niets dan het rusteloos komen en keren van de wind
zijn omgang door de tuinen, z'n stiltes, en het hoorbaar kloppend
hart. Toen greep ze op de tast een kamerjas en een sjaal: 'Hier
Lia! Vlug in je schuilhok, wacht neem deze kruik mee. En denk er
om, als ik aan 't touw trek en je hoort de bel duidelijk, dan over
het plat j e naar de buren — er vandoor, door de tuinen, ja?"
'Vlug maar', mompelde ze, „ik ga nu naar de voordeur, ze hebben
nog niet gebeld of op de deur gebonsd, de sloebers, de beesten,"
zo mompelde ze bij zichzelf, — de beesten, die als roofdieren het
donker kiezen, als alle fatsoenlijke mensen slapen, bah ! Ze
blies verwoed door haar tanden en ging met kordate passen door
de gang, de handen weerszijden langs de muur strijkend, ze tastte
naar 't elektriciteitskastje aan de muur, bij de voordeur. Ze gluurde
door het kijkglas. Op de weg stond een overvalwagen met klappend
zeil. Een vangnet stond strak in de storm. Terwijl ze nog door het
glas keek, zette de wagen zich ineens in beweging en verdween.
Minutenlang stond ze naar buiten te turen. Toen tastte ze opnieuw
naar liet kastje, waar haar revolver voor het grijpen lag. Ze sloot
het weer af met haar sleutel. Even vlug als ze gekomen was ging ze
weer terug door de gang en riep Lia. Toen Lia beneden was vroeg ze
zakelijk: 'Heb je de kruik? Gelukkig! Reina heeft namelijk koude
voeten gekregen. En jij waarschijnlijk ook. Slapen zonder een man
is niets. Kruip jij nu maar bij mij in. Jij hebt een man nodig om je
bij te staan in het leven. En ik, onder anderen, om m'n kouwe voeten
op te warmen. Hè, hè! We leven nog steeds, schatje!'

Hot diner met Dr Gloede, — dezelfde avond dat Lia met Reina bij
Van Ulzen was — was voor Martin een sof geweest: hij had zich
nauwelijks op Gloede's luchtige conversatie kunnen concentreren.
Een sof, ondanks de keur van spijzen — en dat in oorlogstijd! Bij
de hors d'oeuvre schonk de gastheer geen rosé, zoals hij gewend
was, maar een jonge, goudgele Muscadet, die een licht en ziltig
boeket bezat, naast de charme van een uitzonderlijke frisheid, de-
zelfde lichte wijn, die ze ook als aperitief hadden geconsumeerd,
in plaats van sherry. Maar de hoofdwijn bracht Gloede bij osse-
haas, te weten een Hongaarse wijn, die ook wel 'Stierenblocd' wordt
genoemd: de vurige Bikavér, een zaak van smaak. Martin had dap-
per meegedaan, althans aan de gesprekken, zich verschuilend ach-
ter een facade van geestigheden, maar innerlijk verscheurd, om Lia.
Gloede had hem ogenschijnlijk genomen voor wat hij vertoonde:
gelatenheid ten opzichte van deze omstandigheden, die behoorden
tot een totale oorlog: c'est la guerre, n'est ce pas?

Daarna had Gloede hem naar deze behagelijke suite gebracht, had
hem de sleutels afgenomen van het lab en van het kantoor en had
hem bovendien het erewoord ontwrongen, dat hij geen vlucht-
poging uit het hotel zou ondernemen. De suite had deuren naar
Gloedes kamer en badkamer — en bijgevolg was het een gevan-
genis, een bijzonder geriefelijke overigens. Hij had de kamer onder-
zocht en onderwijl gehoord hoe Gloede rnet Ingrid was weggegaan,
verpozing zoekend in het officierscasino - - een van de weinige
mogelijkheden die het oorlogsjaar negentienvier-en-veertig hun nog
bood.
Toen Martin zijn onderzoek naar de mogelijkheid van meeleven
in de vorm van microfoons en dei gelijke had voltooid, was hij op
het bed gaan liggen denken. Hoe goed zou het zijn met Lia te
wezen, ergens de beslotenheid van een gezellig huis, onder het
schijnsel van een lamp, licht op 't gelaat en de handen van de ge-
liefde vrouw, wier ogen stralen in een ander gloed: 'n licht dat uit
haar wezen komt en ook het hart van haar man verwarmt. Mis-
schien was Lia nu bij Van Ulzen. Hij had haar in geen dagen gezien,
- tien dagen waren er heengegaan zonder dat hij een glimp van

haar had opgevangen: altijd Ingrid om zich heen, altijd Ingrid, Sigi
of Dr Gloede. Zelfs de fransman, Morbleue, die hij sympathiek
vond en die evenmin in de geliefde-je-weet-wel geloofde als hij,
Martin had hij in geen weken gezien, hoewel deze toch anders bijna
elke avond een praatje kwam maken.
Martin dacht ook aan zijn ouders. Z'n vader was nu al bijna twee
jaar dood, maar z'n stem, de stem van de opvoeding in Martin's
geweten, was steeds alert. Hij herinnerde zich nauwelijks een
gesprek met z'n moeder. Zij had hem domweg bij de paters Domini-
canen op school gedaan, overeenkomstig de afspraak bij het hu-
welijk: 'de eventuele kinderen worden in de katholieke kerk ge-
doopt en in het gelooi opgevoed'.

(wordt vervolgd)
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JAARVERGADERING LANDELIJKE
RIJVERENIGING „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
In café „'t Zwaantje" kwamen maandagavond de leden,
van deze vereniging in vergadering bijeen.
Na het openingswoord van de voorzitter werden door
de vergadering goedgekeurd de notulen van de vorige
vergadering en de jaarverslagen van de sékretaris en
de penningmeesteresse.
Als lid van de kaskom. werden ben. de heren, G. Gosse-
link enj. Kuijk. In de plaats van de aftredende bestuurs-
leden, de heren R. Wesselink en H. J. Bgglnk, werden
gekozen de heren B. Wagenvoort en H. W. van der
Woude. Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
Voorzitter D. J. Pardijs; sékretaris H. W. van der Wou-
den; penningmeesteresse mejuffrouw D. Eggiink; leden
B. Wunderink en B. Wagenvoort; toegevoegd het jeugd-
lid B. Tiessink.
De instrukteurs van de vereniging, de heren D. Norde
en W. Wagenvoort, zullen in de manege van de Kiefs-
kamp rijonderricht geven op zaterdags en dinsdags, ter-
wijl zaterdags ook de voltige zal worden beoefend.
Verdere aktiviteiten zijn in voorbereiding en zullen t.z.t.
worden gepubliceerd.
Aan de heer B. Wagenvoort werd de prijs voor de beste
cursist uitgereikt van het jaar 1967. De bereikte resul-
taten met wisselend sukses bij samengestelde wedstrijden
werden niet onbevredigend geacht; de door de beide in-
strukteurs noodzakelijk geachte verbeteringen werden
als grondslag voor het onderricht aangenomen, waarbij
naar voren werd gebracht dat dankzij de toewijding en
de kundigheden van de instrukteurs de opleiding in goe-
de handen is.
Opmerkelijk was het voorlopig resultaat van de dona-
teursaktie. Met applaus werd de mededeling van mevr.
Woltering begroet dat zij persoonlijk 27 donateurs had
aangebracht.
Na behandeling van enkele huishoudelijke zaken en de
rondvraag, kon de voorzitter in zijn slotwoord konstate-
ren dat het een goede avond was met ruime opkomst en
belangstelling van de leden.

GMvL AFDELING VORDEN
Naar wij vernemen zal de GMvL afdeling Vorden op
donderdagavond 22 februari in zaal Schoenaker een
bijeenkomst beleggen, waarbij een inleiding zal worden
gehouden door de assistent van de RLD de heer A. J. G.
van Oorsprong over het onderwerp: de aanpassing van
het landbouwbedrijf bij de huidige ontwikkeling. Gezien
de belangrijkheid van het onderwerp hoopt het bestuur
op een goede opkomst van de leden.

HEREN VAN JONG GELRE VERGADERDEN

De onder leiding van de heer R. Mennink gehouden ver-
gadering van Jong Gelre din dinsdagavond in café Bloe-
mendaal werd gehouden, werd deze keer maar matig
bezocht.

In zijn openingswoord heette de heer Mennink in het bij-
zonder welkom drs G. v. d. Berg uit Borculo. Voorts
wees de voorzitter op de verschillende aktiviteiten die de
leden- de komende weken te wachten staan. Zo zal er l
maart in café-rest. „'t Wapen van Vorden" een gekom-
bineerde vergadering worden gehouden, waarbij de heer
H. J. Meulenbrugge uit de Wildenborch dia's zal verto-
nen over Rusland en Hongarije. Op 9 maart vindt de
ringmiddag en -avond plaats in de „Hoofdige Boer" te
Almen, waar op 15 maart eveneens de ringvoorjaars-
vergadering zal plaats vinden. Tijdens de ringmiddag
hoopt de ring Berkelstreek 's middags te gast te zijn
van het Klooster Sion in Diepenveen. Tijdens het avond-
programma zal o.a. het blijspel „Tot wederdienst bereid"
worden opgevoerd, waarna na afloop een dansje kan

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

22 februari Herv. Vrouwengroep Dorp
22 februari Herv. Vrouwengroep Wildenborch
24 februari Uitvoering Vordens Jeugdkoor in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"
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"
Propaganda feestavond Jong Gelre
Wamsveld
Vrouwenwereldgebedsdag in de
Hervormde kerk, 8 uur

2 maart Idem aan l maart Jong Gelre
2 maart Uitvoering gymnastiever. Sparta

in het Nutsgebouw. 's Middags
jeugduitvoering

2 maart Muziekuitvoering Concordia
7 maart Bazar bejaardencentr. ,De Wehme'
8 maart Idem aan 7 maart Bazar
8 maart Kinderoperette O.L.S. Linde in zaal

Schoenaker
9 maart Idem aan 8 maart operette
9 maart Idem aan 7 en 8 maart Bazar
9 maart Ringdag Jong Gelre in Almen

15 maart Ringvoor j aars vergadering Jong
Gelre in Almen

16 maart Beatbal in zaal Schoenaker
16 maart Jaarfeest Geref. Jeugdclub in het

Nutsgebouw
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.

worden gemaakt o,l.v. het dansorkest „De Kontiki's" uit
Brummen. Dinsdag 19 maart staat er voor de heren van
de afdeling Vorden een winterexcursie op het program-
ma waarbij o.m. een proefboerderij in Duiven zal worden
bezocht.
Na deze mededelingen van de voorzitter volgde er een
causerie van drs v. d. Berg over het onderwerp „Van
nu naar morgen".

Enige tijd geleden is door het direktoraat-generaal land-
bouw van de EEG een studie gepubliceerd, waarin be-
handeld wordt de in het tijdvak 1958—1970 verwachte
toename van het voedingsmiddelenverbruik in de zes
EEG-landen. Over deze prognose handelde de toespraak
van de heer v. d. Berg. Spreker behandelde op uitvoe-
rige wijze het boer zijn van heden en van de toekomst,
waarbij vooral het financiële gedeelte een grote rol
speelde. Wanneer de door de heer v. d. Berg geschetste
prognose juist is, dan betekent dit een goede toekomst
van de landbouw in de EEG. Het nuchter en zakelijk
zijn is in deze tijd een vereiste, aldus sperker. Na de
pauze werd er over één en ander uitvoerig door de ver-
gadering gediscusieerd.
De voorzitter bracht drs v. d. Berg hartelijk dank voor
de medewerking aan deze vergadering.

GEEN DOORGANG NUTSAVOND 22 FEBRUARI

De Nutsavond die op donderdag 22 februari gehouden
zou worden gaat 'niet door. Te weinig opgave voor deel-
neming is hiervan de oorzaak. Was de tijd van voorbe-
reiding te kort? Het is jammer voor degenen die zich
wel opgaven.
Het ligt in de bedoeling om het volgend seizoen nogmaals
zo'n avond op het programma te zetten en dan nog eer-
der hieraan bekendheid te geven.

KPJ NAM AFSCHEID VAN BESTUURSLEDEN
De afdeling Kranenburg—Vorden van de Katholieke
Plattelands Jongerenorganisatie heeft afscheid genomen
van twee bestuursleden, die veel pionierswerk voor de
afdeling hebben verricht.
Mejuffrouw A. Waenink, die de verantwoording droeg
voor de meisjesaktiviteiten van de afdeling, werd tijdens
de in zaal Schoenaker gehouden bijeenkomst hartelijk
dank gebracht door de voorzitter, de heer H. Lichten-
berg. Hij waardeerde het vele werk dat zij voor de af-
deling deed waarvan ook enkele jaren als voorzitster
van de MBA (later met de JBTB gefuseerd tot KPJ).
Ook de heer J. Engberts nam afscheid; hij was enkele
jaren kultureel leider van de afdeling en was ruim zeven
jaar in het bestuur van de JBTB werkzaam. De voor-
zitter dankte hem hiervoor. Aan beiden werd een atten-
tie overhandigd.
Meegedeeld werd dat de afdeling zal deelnemen aan een
carnavalsbal te Zieuwent op uitnodiging van de KPJ al-
daar. Voorts zal binnenkort een verkeersavond in zaal
Schoenaker worden belegd in samÊnwerking met de KPJ
te Eefde—Gorssel en. Vierakk^Bwichmond. De ver-
keersgroep uit Doetinchem zal^ffer o.m. voorlichting
geven over de nieuwe verkeersregels en de opleiding tot
politie bespreken.
De geestelijk adviseur pastoor Van Berkel ofm vertoonde
hierna fraaie kleurendia's van zijn reis naar Rome met
verschillende prachtige eigen opnamen over de eeuwige
stad, moderne en oude gebouwenj^ndschappen etc.
i , B^^p
OPBRENGST UNIEKOLLEKTE
Een bewijs van offervaardigheid ondervond het bestuur
van Bijz. Chr. School op Het Hoge. Jaarlijks wordt de
Uniekollekte gehouden en deze vond in de afgelopen
maanden ook weer plaats. De rondgang leverde een be-
drag op groot ƒ 1655,—. Het bestuur is zeer erkentelijk
voor dit blijk van meeleven.
Alle gevers, geefsters en kollektanten zeer hartelijk
dank.

ZONDAGVOETBAL

VORDEN I — AALTEN I 1—0

De thuisclub heeft deze wedstrijd, weliswaar op het nip-
pertje, doch wel verdiend gewonnen. Het is geen hoog-
staande ontmoeting geworden, hoewel er wel aan toe-
gevoegd dient te worden dat zowel Vorden als Aalten
met inzet van alle krachten gespeeld hebben teneinde een
zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
De thuisclub had in deze ontmoeting het accent op de
verdediging gelegd d.w.z. de geelzwarten speelden met
5 man in de verdediging, terwijl de voorhoede slechts
uit drie spelers bestond. Wat dit laatste betreft kwam
vooral in de eerste helft duidelijk tot uitdrukking dat
de voorhoede steeds een mannetje tekort kwam.

Nadat de linksbuiten van Aalten na een paar minuten
spelen rakelings langs had geschoten, kreeg rechtsbui-
ten Nijenhuis aan de andere kant een goede scorings-
kans, de bal ging echter juist voor het doel langs. Een
harde omhaal van de mee naar voren getrokken rechts-
achter Mombarg ging rakelings over, terwijl ook een
schot van Eggink beter lot had verdiend. De bezoekers
zochten het steeds in korte kombinaties die door uit-
blinker Besselink steeds goed werden onderschept. Een
aan Aalten toegekende vrije schop, juist buiten het
strafschopgebied, werd door doelman Meier uitstekend
gestopt. Tien minuten voor de rust werd het l—0. Een
door Ruiterkamp voorgezette bal werd door één van de
Aaltenverdedigers gemist, waardoor het voor Bertus Nij.
enhuis een koud kunstje was om te scoren.

De eerste twintig minuten na de rust gaven een iets
sterker Vorden te zien. Dit leverde enkele goede sco-
ringskansen op voor Bertus Nijenhuis doch het vizier
was niet goed gericht. Een goede omhaal van Eggink
werd door de Aaltendoelman prachtig gestopt. De be-
zoekers namen geleidelijk aan het heft in handen doch
de Vordense achterhoede waarin naast Besselink ook
Mombarg een hoofdrol vertolkte, gaf geen krimp. Een
kwartier voor tijd kreeg Aalten binnen het strafschop-
gebied een indirekte vrije schop toegewezen. De bal werd
ineens, zonder door iemand te zijn aangeraakt, ingescho-
ten zodat de scheidsrechter het doelpunt terecht annu-
leerde. In de resterende minuten gaf de thuisclub de
overwinning niet meer uit handen.

EIBERGSE BOYS UI — VORDEN H 0—4

De strijd tussen twee van de drie koplopers in de 2e
klasse N tussen de derde uitgave van Eibergse Boys en
Vorden is in een duidelijke zege voor de gasten geëin-
digd.

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat Vorden
een grote overwinning zou behalen. De geelzwarten
startten met een offensief dat resulteerde in een hard
schot van Buunk tegen de paal. Er ontspon zich hierna
een gelijkopgaande strijd met de beide defensies als het
sterkste deel van de ploeg. Met de rust was de stand
nog dubbelblank.

Na de rust waren de Vordenaren overwegend sterker.
Het duurde echter nog 20 minuten alvorens het eerste
doelpunt viel. Een goede pass van Jurriens werd doel-
treffend door Nieuwenhuis afgerond. Aan de andere kant
had doelman Golstein, die een voortreffelijke wedstrijd
speelde, het geluk aan zijn zijde toen de Boys de paal
op hun weg vonden. Twintig minuten voor tijd werd het
O—2 toen Jurriens een pass van Nieuwenhuis afrondde.
Met een achtig schot bepaalde Buunk de stand op
O—3, waarna Dostal vlak voor tijd een terugspeelbal
onderschepte en scoorde O—4.

VORDEN Hl — WARNSVELDSE BOYS Hl 11—O

In een eenzijdige wedstrijd heeft koploper Vorden IH
een monsterzege behaald. Het overwicht van de thuis-
club werd voor de rust in vier doelpunten uitgedrukt.
De goals werden achtereenvolgens gescoord door Klein
Brinke, Bn'en 2 x en Golstein.

Na de pauze ging het doelpuntenfestyn onverminderd
door. In het Vordendoel had Hilverink een gemakkelijke
dag. Nadat Smit, Klein Brinke en Golstein de stand
tot 7—O hadden opgevoerd, was het de beurt aan Janny
Bijen. Deze speler wist nog 4 x te scoren zodat het eü>
de aanbrak met een 11—O overwinning voor de thuis-
club.

BE QUICK V — VORDEN V 5—0

Deze ontmoeting is verdiend door de thuisclub gewonnen.
Tot aan de thee wisten de bezoekers een sterker Be
Quick nog van het scoren af te houden. In de tweede
helft lukte dit niet meer. In een kort tijdsbestek scoorde
de thuisclub 5 x achtereen waar de geelzwarten niets
tegenover wisten te stellen.

RATTI I — VIOS H l—3

Ratti en de Viosreserves benutten hun vrije zondag om
een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, welke met
l—3 in het voordeel van de {^Aen eindigde. Beide ploe-
gen bezetten in hun af deling f^ bovenste plaats.
Het zonnige voorjaarsweer stimuleerde zowel de gasten
als de thuisclub om in de eerste helft elkaar goed partij
te geven. Bij Ratti was W. Veenhuis na zijn ziekte weer
opgesteld, nu als rechtsbinnen.

In het eerste half uur viele"Jlr weinig spektakulaire
momenten te zien. Doelman Huinink van Vios kreeg
nog wel een keihard schot van Ratti's linksbuiten Over-
beek te verwerken, maar dit ging hem goed af. Ook
Huitink wist zijn doel aanvankelijk van doorboring te
vrijwaren, doordat hij bij een Beltrumse aanval snel
reageerde. Vios begon nu aan te vallen en betrok beide
vleugels in het spel, de Rattidefensie moest na enkele
afgeslagen aanvallen in de 35e minuut het hoofd buigen.

Een scherpe pass van midvoor Snijders naar rechstbui-
ten Ten Have werd door laatstgenoemde keihard langs
Huitink geschoten O—1. Ratti probeerde voor rust nog
gelijk te maken, maar schoten van Schoenaker, Over^
beek en Lichtenberg stuitten af op de hechte verdediging
van de gasten.

In de tweede helft konden de bezoekers al spoedig hun
voorsprong vergroten, door een fraai doelpunt van de
rechtsbinnen O—2. Bij een goed opgezette tegenaanval
wist J. Schoenaker de achterstand te verkleinen l—2,
maar in de laatste minuten kon de Viosmiddenvoor Snij-
ders de Rattikeeper voor de derde maal het nakijken ge-
ven l—3. Deze ontmoeting werd door de heer H. Hart-
man op kundige wijze geleid.

VOORST VH — RATTI H 2—3

Ratti II heeft het in Voorst bepaald niet gemakkelijk
gehad en won op het nippertje met 2—3. De Rattireser-
ves bleven hierdoor hun kampioenskansen behouden en
blijven nummer een.
Na een wisselend begin kon F. Bleumink, die nu als
linksbinnen speelde, een blunder in de Voorstverdediging
afstraffen O—1. Midhaif M. Borgonjen scoorde even la-
ter de stand op O—2 met een schot in de linkerbeneden-
hoek. De tegenpartij kwam nu sterk opzetten, de druk
werd groter en een van de Rattiverdedigers zag zich
genoodzaakt op de keeper terug te spelen. De snelle
Voorstmiddenvcor onderschepte echter deze bal en het
was l—2. Ratti gaf de moed niet op en met een formi-
dabel schot van middenvoor C. Koers, wat l—3 bete-
kende, ging de rust in.

Ratti bleek na de thee veel sterker, maar men benutte
de soms opgelegde kansen niet. De thuisclub daarente-
gen kon na een kwartier een verdiend tegenpunt tot
stand brengen. H. Baakman sloeg de bal uit het doel,
nadat Roelvink reeds gepasseerd was. De penalty bracht
de stand op 2—3. In de laatste minuten werd het Voorst-
doel zwaar belaagd, maar het Rattiteam had geen suk-
ses meer. De eindstand bleef dus 2—3, waarmee de
Rattireserves twee kostbare puntjes hadden veroverd.

RATTI UI — KEYENBURGSE BOYS 1—1

Het derde elftal van Ratti behaalde een verdienstelijk
gelijkspel tegen Keyenburgse Boys IV, het werd l—1.
Bij Ratti was de opstelling sterk gewijzigd doordat enke.
Ie invallers meespeelden. De thuisclub speelde de eerste
tien minuten met tien man, waardoor de bezoekers voort-
durend op de Rattihelft opereerden. Toen het elftal vol-
ledig was ging het beter. Na een half uur moest doel-

U ZEGT MAAR, HOE U WILT
WASSEN EN

GEMS
HEEFT DE OPLOSSING

IErres volautomaten
0 Geschikt voor 5 kg wasgoed.

• Bovendien zuinige 2 kg knop.

• Verwarmde voorwas.

• Speciaal fynwasprogramma.

• ROESTVRIJ STALEN
WATERHOUDER EN
TROMMEL

• Opstelling met gtelvoeten.

KEUS UIT VIER UITVOERINGEN

Prijzen vanaf f 798,-
EN MINSTENS ƒ 100,— TOT ƒ 150,—
INRUIL

Voor ieder gezin de juiste
wasautomaat.

In onze winkel en showroom

tonen wij u vrijblijvend deze
wasapparaten

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

man Hoebink zwichten, toen een van links voorgezette
bal bij de vrijstaande rechtsbuiten belandde, die zonder
dralen inschoot 0—1. Tot aan de rust wisselde het spel
gedurig, maar doelpunten kwamen er niet meer.

Na de rust weer hetzelfde spelbeeld, waarbij de defen-
sies het sterkste deel vormden. Middenvoor Lichtenberg
bracht de stand weer in evenwicht, toen hij een van
rechts genomen hoekschop uitstekend benutte l—1. De
Boys reageerden hierna met felle tegenaanvallen maar
het offensief werd weldra door Ratti overgenomen. Ook
de thuisclub zag echter geen kans meer het winnende
doelpunt te scoren, waardoor deze goed geleide wedstrijd
met een broederlijke puntenverdeling eindigde.

VOETBALPROGRAMMA

Het voetbalprogramma voor de elftallen van Vorden
luidt voor het a.s. weekend als volgt:

Zelhem I—Vorden I; De Hoven V—Vorden Hl; Vorden
IV—Voorst VI; Vorden VI—Drempt Vooruit H; Vorden
B I—AZC B I; Vorden BII—Ratti B I; Baakse Boys C I
—Vorden CII.

WATERPOLO
VORDEN SPEELT THUISWEDSTRIJDEN IN
APELDOORN

De zwem- en waterpolovereniging Vorden '64 dat mo-
menteel met drie zeventallen deelneemt aan de winter-
kompetitie van het distrikt Twente-IJsselstreek speelt
a.s. zondagmiddag haar thuiswedstrijden in Apeldoorn.
De heren I komen dan uit tegen AZC II uit Apeldoorn,
terwijl Vorden II zal spelen tegen WZC H uit Wijhe.
Bovendien komen beide Vordense teams tegen elkaar uit.
De dames spelen tegen het eerste en tweede zevental
van De IJssel uit Deventer.
De eerstvolgende kompetitiedag voor de Vordense teams
is eveneens in Apeldoorn en wel op zaterdagavond 23
maart.

WEHME NIEUWS
Jl. dinsdagavond werd door de plaatselijke toneelvereni-
ging CJV in de Wehme het toneelstuk „Route Kopenha-
gen" voor het voetlicht gebracht.
Dit stuk, onder regie van de heer Weustenenk, werd vlot
gespeeld. Zonder afbreuk te doen aan de andere spelers,
moet toch worden genoemd de hoofdrolspeelster als het
dienstmeisje dat zich later ontpopte als een rechercheur,
de journalist en de vrouw die het hoofd bleek te zijn van
de smokkelaars.
Aan het begin van de avond kregen wij enige duetten
van Voka Pardijs en haar partner welke mooi werden
gezongen, begeleid door een gitaar.
Kort samengevat een mooie avond, dat bekroond werd
door een krachtig applaus van de bewoners.



GROFJES
het nieuwe brood

van
SCHURINK

Eenieder die dit brood heeft
gehad is er tevreden over.
Overtuigd u !

Telefoon 1384

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—.
6i/2% RENTE

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

Uitverkoop houden wjj niet,
doch goedkoper zijn w\j
altijd.

Voeraardappelen,
bierbostel, aardappel-
vezels, hooi, stro

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

DEZE WEEK
HEERLIJKE
HAANTJES
MET SPECIALE
VERRASSING

Vrijdag op de markt en aan
huis
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Weg met die modder!
Mijnsteen
voor weg- en erfverharding

Inlichtingen:
J. A. NORDE
Wilhelminalaan 5 - Vorden

BIJVERDIENSTE
Wij zoeken iemand die
's morgens tussen 6 en 8 uur
het ochtendblad „Trouw" in
Vorden kan bezorgen.
Brieven aan:
N.V. Dagblad Trouw
Hoofdstraat 102, Apeldoorn
Telefoon 05760-14089

Te koop: 3 kinderjasjes voor
leeftijd 2 è, 3 jaar; huishoud-
kachel; wasmachine plus
wringer. B. van Hackfort.
weg 56

Woningruil
Wie ruilt mijn woning B. v.
Hackfortweg 56 (met grote
tuin) voor een nieuwe wo-
ning.
Inlichtingen B. van Hack-
fortweg 56, Vorden

Wordt slank en blijf fit
EET GROFJES

speciaal brood, op een spe-
ciale manier gebakken door
SCHURINK, telefoon 1384

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

H.H. VEEHOUDERS
KLAUW-
BESCHERMERS EN
TEPEL-
BESCHERMERS
vliegen de deur uit

LUIMES ZADELMAKERIJ
Vorden - Telefoon 1421

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

10 pennywafels geen 98, geen 89 maar slechts 79
Elk 2e pak Spar koffie 50 CENT GOEDKOPER !

3 pak zo klaar pudding van 120 et voor 100 et

150 gram ham voor slechts 85 et

1 vacuüm rookworst van 115 voor 85 et
Elk 2e buk gehaktballen in tomatensaus VOOR HALVE PRIJS !

Elke 2e tube Drigodont tandpasta VOOR HALVE PRIJS !

100 gram lever van 89 et voor 69 et

10 sinaasappels slechts 100 et

21 kg goudreinetten nu 98 et

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

Hoe duur is een verzekering bij De Onderlinge?
Hoe werkt een onderlinge maatschappij?

Deze en andere vragen wordeiRns steeds vaker gesteld.
Het bestuur van de ONDERLINGE BRANDWAAR-
BORGMAATSCHAPPIJ „VORDEN" heeft daarom
een MAANDELIJKSE zittingsavond ingesteld, waar
ieder vrijblijvend kan binnenlopen en alle gewenste
inlichtingen kan bekomen. Ook leden kunnen daar alle
voorkomende zaken afhandelen.

Eerste zitting: Vrijdagavond 23 februari a.s. van 7-9.30 uur ten kantore
der Maatschappij. Adres: J. H. te Paske, Almenseweg 27 te Vorden.

Elektrisch fornuis
Elektrisch fornuis 4-plaats,
waarvan één snelkookplaat.

Royal oven met thermostaat,
opbergvak voor bakblikken in-
en uitwendig geëmailleerd
zonder afdekplaat

1375,-
Tijdelijk bij aankoop een

waardebon van 50 gulden
naar eigen keus in onze winkel
te besteden.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
EN FOLDER

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Uitstekende bijverdienste
Aktieve en serieuze mede-
werkers gevraagd v. h. be-
zorgen van drukwerk huis
aan huis.
Br. m. inl. aan postbus 3025
te Rotterdam

Te koop: Vers gedorst rog-
gestro. R. Wesselink C 3
Vorden, telefoon 1551

Te koop: 2 jonge pinsers en
een geyser en l zwarte ko-
lenhaard.
G. J. Brummelman, B 70 a
telefoon 1574

HARDBOARD
VLOERPLATEN

VOLKSWAGENSHOW
1, 2 en 3 maart in hotel Bakker Vorden

RUDI MOL N.V. ZUTPHEN

Zie advertentie in het volgende nummer

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

Barink
NIEUWSTAD VORDEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Te koop: 5 biggen.
G. J. Mennink „De Koppel'
Vorden

BROEIKAS
Te koop aangeboden een
broeikas. 8.30 m lengte 3 m
breedte 1.85 hoogte. Gemak-
kelijk verplaatsbaar.
Te bevragen bij het klooster,
Ruurloseweg D 134 Vorden

JUIST DAT
TIKKELTJE
MEER

Ja, dat maakt een Cristall-
schoen zijn prijs dubbel en
dwars waard. Door dat tik-
keltje meer pasvorm en
kwaliteit loopt U veel pret-
tiger op

Wullink's Scltoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

met de

voetbal schoen^
der kampioene^}

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Wie gaan er mee
naar Deventer schaatsen?

Bij voldoende deelname wil de heer
Ha^hi meegaan naar de kunstijs-
baa^We Deventer met een extra bus
van de GTW op zaterdagmiddag 24
februari a.s. Vertrek 1.15 uur, terug
p lm. 5 uur.

Opgeven vóór v^jagavond 23 februari 9 uur bij

Bert Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 1321

Buskosten ƒ 2,50 per persoon
Entree ƒ 0,75 per persoon tot 14 jaar
Entree ƒ 1,50 per persoon boven 14 jaar

Vertrek vanaf Vlogman Nieuwstad 14

DAMMEN

DAMCLUB LOCHEM KAMPIOEN

De beslissingswedstrijd tussen DCL I uit Lochem en DCV
II uit Vorden werd onlangs met een voorlopige stand
van 8—6 in het voordeel van Lochem afgebroken.
Lochem gaf na enkele dagen de afgebroken partij van
Wansink gewonnen zodat de stand 8—8 werd.

De Vordenaren Leunk en Esselink moesten hun afgebro.
ken partijen dinsdagavond in Ruurlo uitspelen. Leunk
wist het tot remise te brengen, terwijl Esselink een bijna
zekere remise toch nog uit handen gaf. Lochem won
derhalve met 11—9 en werd kampioen van de 2e klasse
gewest Gelderland distrikt oost. Zowel Lochem als Vor-
den zijn evenwel gepromoveerd naar de Ie klasse.
Voor DCV wel een bijzonder goed seizoen want het eers-
te tiental werd in december reeds kampioen van de
Ie klasse en promoveerde naar de hoofdklasse.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge kompetitie van de damclub DCV
werden in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Offereins—Hulshof l—1; Jansen—Hoenink l—1; Oukes
—Klein Kranenbarg l—1; A. Wassink—Nijenhuis 2—0;
Wentink—Geerken O—2; Roozendaal—Leunk O—2; KI.
Brinke—Hesselinik O—2.
De jarenlange onbetwiste damkampioen van de Vor-
dense damclub B. Nijenhuis heeft er dit seizoen een on-
verwachte kampioenskandidaat bijgekregen, in de vorm
van H. Klein Kranenbarg.

Nijenhuis die, toen de eerste helft van de onderlinge
kompetitie er op zat, met ruime voorsprong leidde, heeft
de laatste weken verschillende verliespunten moeten in-
kasseren. Vrijdagavond kwam hij tot remise tegen Ou-
kes, maar gelukkig voor hem verloor Klein Kranenbarg
onverwacht van Geerken. De overige uitslagen van de
vrijdagavond gespeelde wedstrijden waren:
Hoenink—Wansink O—2; Wassink—Ter Beest l—l; Van
Dijk—Smeenik l—1; Offereins—Sloetjes 2—0; Wesse-
link—Hulshof 2—0; Roozendaal—Jansen 2—O; Wentink
—Geerken O—2.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND

De beide vertegenwoordigers van distrikt oost t.w. B.
Smeenk uit Ruurlo en Bouwhuis uit Eibergen hebben
zich in de negende ronde in de strijd om het persoonlijk
jeugddamkampioenschap van Gelderland de kaas niet
van het brood laten eten.
Smeenk speelde tegen Schut uit Wolfheze aanvankelijk
een gelijkopgaande wedstrijd. Ten koste van een stuk
kreeg Smeenk in het middenspel een dam. De Ruurloër
kon echter nergens met de dam heen. Schut zag toen
een goede kans over het hoofd om de strijd in zijn
voordeel te beslissen. Doordat Schut in het eindspel een
fout maakte kon meenk Suiteindelijk nog winnen.

Bouwhuis maakte tegen Laagland uit Velp een fout zo-
dat hij tot het eindspel een schijf achter stond. Een paar
fouten van Laagland deed de zege toch naar Bouwhuis
gaan.
Wim Wassink uit Vorden bracht het tegen Roeleven
uit Lent tot een remise terwijl Jurriens uit Eibergen zich
tegen Van de Berg uit Renkum verkeek zodat een ne-
derlaag voor de jeugddammer uit Eibergen onvermyde-
lijk was.

VOLLEYBAL

DASH I — AKTIEF I 0—2

In Zutphen moest het herenteam van Dash genoegen ne-
men met een O—2 nederlaag tegen het sterke zestal van
Aktief. De Vordenaren begonnen wat onwennig te spe-
len en vooral de kleine zaal bleek een erge handicap te
zijn. De thuisclub kon zodoende in de eerste set flinke
punteniwinst behalen en won met groot verschil 6—15.
In de tweede set bleek Aktief weer sterker en vergaar-
de punt na punt. Bij de stand 4—8 vroeg Dash time-out
aan. Even ging het beter maar na fel tegenspel der Zut-
phenaren werd ook deze set in het voordeel van Aktief
beslecht 7—15.

WILHELMINA II — DASH I 2—1

In deze ontmoeting tegen de reserves van Wilhelmina
uit Zutphen ging het weer mis met de Vordenaren. Na
een snelle start, waaruit de Zutphenaren liefst 5 punten
scoorden, kon Dash na goed samenspel tot een 3—5
stand komen. Hierna stoomde Wilhelmina op en won
met groot verschil 5—15.
Dash sloeg in de volgende set echter terug en het geluk-
te hen de rollen nu om te keren. Met een 15—9 stand
kwam de zege voor de Vordenaren.
De beslissende set werd een Zutphense aangelegenheid,
want het Vordense zestal kwam tempo tekort om goed
partij te geven. Eindstand 7—15.

BILJARTEN

NEDERLAGEN VOOR KOT

In het biljartdistrikt Zutphen en Omstreken had KOT
geen goede dag want alle drie teams verloren.
In de klasse C I moest KOT I met 2—5 in Pelikaan zijn
meerdere erkennen. De individuele uitslagen waren: J.
Klein Hekkelder 279 (279)—J. Lievers 134 (84); W. Par-
dijs 253 (190)—H. Eikelboom 114 (114); J. Wijnbergen
121 (84)—H. Jebbink 88 (88).
De overige uitslagen waren: DLS I—DLS II 5—2; Voorst
I—Pauw I 2—5; Kroon I—Poorte I 4—3. De hoogste
serie werd gescoord door J. Baanders van Pauw I.
In de klasse C II verloor KOT II met 5'—4 van Voorst II.
De persoonlijke uitslagen luidden: H. v. Eist 100 (100)—
G. Massen 92 (52); H. Hendriksen 100 (100)—G. Helle-
wegen 92 (34); H. Koenders 77 (61)—B. Seesink 84 (84)
G. Dekker 77 (54)—S. Huizinga 84 (84).
De overige uitslagen luidden: DLS III—Poorte II 2—7;
Pauw II—Kroon II 5—4; de hoogste serie werd gescoord
door G. Swienink van DLS III nl. 21 caramboles.
KOT III verloor miet 2—7 van de Hoven II. De persoon-
lijke uitslagen waren: A. J. Boers 61 (57)—P. Hendriks
52 (52); Joh. Stapper 52 (52)—R. Arbeek 52 (40); G.
Sleuring 44 (41)—G. Eimers 44 (44).
De overige uitslagen waren: Poorte IV—Pauw IV 7—2;
DLS IV—Carambole II 8—1. De hoogste serie van 12
caramboles werd gescoord door W. Straatmans van DLS
IV.

TOUWTREKKEN

TTV WARKEN ORGANISEERDE DAMWEDSTRIJD
Het bestuur van de touwtrekvereniging Warken heeft
een mooie gelegenheid gevonden om de heren touwtrek-
kers ook in de wintermaanden kontakt met elkaar te
laten houden. In café Bruil organiseerde men nl. dam-
wedstrijden, waaraan drie vijftallen deelnamen.
in de eerste wedstrijd tussen Warken I en Medler I was
het Warkense team uitstekend op dreef. Dit vijftal won
op fraaie wijze met 9—1.
De volgende wedstrijd tussen Warken II en Medler I
werd wederom een overwinning voor de thuisclub t.w.
7 qi o.

Warken I en II blken in de laatste wedstrijd slechts
weinig voor elkaar onder te doen, want met het kleinst
mogelijke verschil won het eerste vijftal nl. 6—4.
De herinneringsbeker, die door het bestuur van de TTV
Warken was uitgeloofd, bleef zodoende in het bezit van
Warken I.

Na veel strijd en gebed in Jezus ontslapen onze ge-
liefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

BEREND JAN MIGGELS
weduwnaar van Jantje Ruiter

hij werd bijna 100 jaar oud.

Zalig de doden die in de Here sterven.

Uit aller naam:
J. Weijs-Miggels
J. W. Weijs
kinderen, behuwd-,
klein- en
achterkleinkinderen
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De begrafenis zal plaats hebben maandag 26 februari
om 1 uur op de Algemene Begraafplaats te Giethoorn.


