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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 11 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. Kloosterman uit Neede

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

19.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE. - .
STAND v;.

Geboren: Lambartus Gerhardus, zoon van L. G.
Weevers en J. G. Oonk; Bertus Hendrikus, zoon
van D. J. Harmsen en B. H. Bats.
Ondertrouwd: Y. Koornneef en J. H. Bouwhuis;
R. J. Hendriks en M. W. de Boer.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Velderman, 87 jaar, weduwe van
H. Assink.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Op de vorige week gehouden tweedaagse provin-
ciale jubileumvergadering van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen te Arnhem, kregen op de daar-
aan verbonden handwerkwedstrijd een prijs:
Mevrouw Albers-Bloemendaal in klasse C Ie prijs
kantkloskleedje; mevrouw De Groot-Wengler in
klasse C eervolle vermelding haken zakdoekje; me-
vrouw De Groot-Wengler in klasse C eervolle ver-
melding haken zakdoekje; mevrouw Visser-Dolle-
kamp in klasse C 3e prijs kruissteek tafelkleed;
mevrouw A. de Jong in klasse D 2e prijs kruissteek
zakdoeketui; mevrouw Groot Bramel-Ruiterkamp
in klasse C Ie prijs voor twee tassen; mevrouw
Van de Berg in klasse C Ie prijs kapmantel.

Kontaktavond o.l.s. dorp
Voor de ouders van de klassen l t.m. 5 van de ol.s.
dorp bestond vorige week dinsdagavond de gele-
genheid om in de school het werk van de kinderen
te bezichtigen. De ouders waren tevens in de ge-
legenheid met de desbetreffende klasse-onderwij-
zer of onderwijzeres te spreken. Hiervan werd een
druk gebruik gemaakt.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Aan de heer Antoon Mullink, Kranenburg D 155
Vorden.

Hebt u er wel eens over nagedacht dat met uw
brief ,,over een uittreden" en de ,,reklame" voor
uw boek in Contact van 24 april 11. u anderen, die
rust en voldoening in hun geloof vinden, in de
war brengt?
Men moet tegenwoordig, meer dan ooit, een diep
geloof en een diep vertrouwen in Christus en Zijn
Kerk hebben, om vast in de schoenen te staan -
tegen de wilde, vaak ondoordachte, doch - God zij
dank - tijdelijke stromingen van onrust en opstand
in onze kerk.
Is het wel uit ,,liefde" dat alles afgebroken wordt
en het door Christus ingestudeerde gezag onder-
mijnd wordt door hoogmoed en zgn. „eigentijdse"
behoeften aan horizontalisme en veranderingen, dat
heel iets anders is dan de door Vaticaan II ge-
wenste vernieuwingen?
Ik teken mij dus een ,fRooms Katholiek" die aan
haar kerk trouw wil blijven.

Mevrouw Gatacre-de Stuers.

De Wiersse, Vorden 27 april 1969.

Fraai resultaat

Onze plaatsgenoot de heer B. Wagenvoort, lic
van de landelijke rijvereniging ,,De Graafschap"
heeft op Koninginnedag tijdens de zgn. ,,Horde-
rennen" in Emmeloord voor een fraaie prestatie
gezorgd. Met zijn paard Enuza wist hij nl. beslag
te leggen op de tweede plaats achter de heer T. D
Swart met Texas.

Nutsfloralia
Als u uw tuin doorloopt ziet u al weer veel bloeien-
de planten en misschien hebt u daarbij al weieens
aan de aktiviteiten van Nutsfloralia gedacht. Ieder
jaar immers reikt het bestuur stekplantjes uit en
het is de bedoeling, dat deze plantjes zo goed mo-
gelijk verzorgd worden, natuurlijk in de eerste
plaats om zelf het plezier ervan te beleven, maar
toch ook om de kans te hebben op de Floraliaten-
toonstelling een aardige prijs te winnen.
A.s. dinsdag 20 mei is het weer zo ver dat de stek-
plantjes uitgereikt worden. De schoolkinderen krij-
gen de plantjes op school en wel op dinsdag 20
mei. Volwassenen kunnen hiervoor terecht in het
Nutsgebouw op dinsdag 20 mei van 3 tot 4 uur.

Zie de advertentie in dit nummer.

Ingezonden mededeling (buiten verantwoording v an de redaktie)

Ali Baba en zijn 40 rovers
Eens, heel lang geleden, in een land hier ver van-
daan, leefde in een kleine nederzetting een man,
genaamd Ali Baba. Deze Ali, een voor die streek
vermogend man, had voor zijn genoegen een aan-
tal mannen om zich heen geschaard. Deze moesten
tot vermaak van hun meester en diens vrienden, op
bepaalde tijden in een omrasterd strijdperk hun
krachten meten met soortgelijke groepen uit omlig-
gende oases. Vol vuur wierpen ze zich in de strijd,
waarbij veelvuldig over de grond werd gerold.
Dat rollen deed men echter liever op zacht gras
dan op de harde woesijngrond.

Voor het verfraaien van lÊ^arena organiseerden
Ali Baba en zijn rovers s^Bptochten, niet alleen
in de nederzetting doch ook tot ver daarbuiten. De
Emir gaf hiervoor zijn toestemming en zo werd de
bevolking gedwongen waardeloos aardewerk te
kopen, waardepapier af te staan of een boete van
10 dirar te betalen. De op'Jfcagst van deze stroop-
tochten dienden voor hetBrfraaien van de tent,
waarin Ali Baba zich met zijn vrienden terugtrok
om opium te schuiven of tric-trac te spelen.

Aan het verbeteren van de arena's moest de hele
bevolking van de nederzetting meebetalen. Er reed
dan ook wel eens een kameel of ezel met het op-
schrift ,,protest" door de oase, maar daarom lach-
ten de Emir en zijn raad der wijzen.

Een groep, die zich Spartanen noemde, wilde op
zekere dag ook eens een krachtmeting met mensen
uit omringende steden en nederzettingen. Na vele
palavers werd besloten, dat dit een sportieve strijd

zou zijn van meer dan duizend jongens en meisjes
van 6-12 jaar. De Emir werd verzocht om toestem-
ming tot gebruik van de speelvelden, die genoemd
waren ,,Sportvelden der Gemeenschap".

Ali Baba echter, horende van deze plannen, werd
woedend om deze eventuele betreding van zijn
heilig gras door de blote voetjes der Spartanen,
riep de raad van ouden bijeen en stelde voorwaar-
den op. Voorwaarden die de Spartanen tot de be-
delstaf zouden brengen en Ali Baba en z'n mak-
kers in staat zouden stellen een groot feest aan te
richten dat betaald kon worden uit de geplunderde
buidels van zijn dorpsgoÉ^en.

Mokkend en machteloos zaten de Spartanen bijeen,
toen een man passeerde die sprak: ,,Kom maar bij
ons met uw kinderen, onj> gras is niet heilig meer".
De Spartanen hieven een vreugdegehuil aan, dat
doordrong tot de taveerne^waarin de Emir en Sheik
Ali beraadslaagden ove^»euwe aanslagen op de
bevolking en over nieuwe regels ter bescherming
van Ali Baba's gras. Beangst door dit gehuil,
sprongen zij op hun paarden en stoven de woestijn
in. De raad der wijzen maakten nieuwe regels, ie-
dereen profiteerde van het gras en leefden lang en
gelukkig.
De jeugddag van de turnkring de Graafschap
georganiseerd door de gymnastiekvereniging Spar-
ta op 31 mei a.s. vindt niet plaats op de gemeente-
lijke sportterreinen, maar op de velden van de
voetbalvereniging Ratti.

Een Spartaan.

H.H. ADVERTEERDERS

In verband met Hemelvaartsdag zal Contact
volgende week een dag eerder verschijnen.
Copy voor dit nummer gaarne maandag voor
12 uur in ons bezit

Rcdaktic.

Volksspelen Linde

riet aloude Volksfeest in de buurtschap Linde dat
tot een der grootste uit de omgeving mag worden
gerekend, zal dit jaar op vrijdag 26 en zaterdag
27 september a.s. plaatsvinden. Dit werd besloten
op een vergadering van bestuur en voltallig Volks-
:eestkommissie, welke in café Van Asselt werd
gehouden. Het zal voor de 103e maal zijn dat dit
:eest wordt gehouden.

3e kommissie hoopt dat ook dit jaar velen hun
medewerking zullen geven vooral bij het gedenken
van de lijstkollekte. Zonder deze financiële steun
van vele buurtbewoners en Vordense zakenmen-
sen zou het meer dan een eeuw oude Volksfeest
e Linde onmogelijk zijn.

Jong Gelre

Maandag 28 april hielden de dames van Jong Gelre
en ledenvergadering in café De Zon.
ir was een goede opkomst. De voorzitster opende

de vergadering en heette mevrouw Van de Lente
van harte welkom. Zij kwam een praatje maken
over ..kosmetika".

en van de meisjes werd opgemaakt en iedereen
mocht even proberen van de potjes crème. Tenslot-
e werd mevrouw Van de Lente hartelijk bedankt
oor de gezellige avond en werd haar een bos

Bloemen overhandigd.
Tevens werd bekend gemaakt dat er een fietstocht

en een wandeling wordt gehouden.

Opbrengst kollekte

)e in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
ran Sakor heeft niet het bedrag dat wij vorige

week vermeldden maar ƒ 1.391,30 opgebracht.

Buurtvereniging Kranenburg

De buurtvereniging ,,Kranenburgs Belang" is he-
vig geïnteresseerd in het aardgas van de GAMOG.
Op de algemene jaarvergadering van de vereni-
ging, welke in zaal Schoenaker in de Kranenburg
werd gehouden, bleek dat vele leden achter het
voorstel van het bestuur stonden om middels een
handtekeningenaktie een verzoek aan het bestuur
van de GAMOG te richten om ook de Kranenburg
aan te willen sluiten op het aardgasnet, terwijl
daarnaast ook in de woonkern 't Medler animo
hiervoor bestaat.

De jaarvergadering kenmerkte zich door een grote
opkomst der leden. Voorzitter A. Mombarg me-
moreerde in zijn openingswoord in het kort de ge-
beurtenissen uit het afgelopen jaar o.m. met betrek-
king tot het aanvragen van lichtpunten, overweg-
beveiliging, egaliseren van gronden en last but not
least, de verharding van de Eikenlaan. Ook voor
de toekomst is een grote aktiviteit geboden aldus
spreker, die hiermee doelde op de plannen die er
bestaan om ten zuidwesten van de Kranenburg
een primaire autoweg aan te leggen. Nu men op
alle fronten aan vernieuwing toe is zal men met
de tijd mee moeten.

Na de notulen van sekretaris W. Wolbert, die
onveranderd werden goedgekeurd, bracht deze het
jaarverslag. We vermelden hieruit dat de vereni-
ging momenteel 68 leden telt. In het afgelopen jaar
werd een begin gemaakt met de verharding van de
Eikenlaan, die inmiddels bijna is voltooid. De se-
kretaris bracht in zijn verslag dank aan allen die
min of meer hun medewerking hadden gegeven aan
de vereniging.

Penningmeester H. Kappert kon een batig saldo
meedelen. Voor het onderhoud van diverse wegen
was vanuit de kas een gedeelte bijgedragen. Mee-
gedeeld werd dat een verzoek aan het gemeentebe-
stuur was gericht om een lichtpunt te willen plaat-
sen bij de Vuilestraat en nabij Boerkamp. De Ei-
kenlaan, die na vele jaren van een plaveisel is
voorzien, zal naar alle waarschijnlijkheid nog ver-
der worden verhard; ook het gedeelte over de
spoorwegovergang bij Luymes tot aan de zgn. Lin-
deseweg komt nu voor verharding in aanmerking.

Indien een en ander zal zijn gerealiseerd en ook
de trottoirs langs het eerste gedeelte klaar zijn, wil
het bestuur hieraan een officiële tint geven door

opening (of ,,heropening") van deze Eikenlaan.
Door de kaskommissie werd een goedkeurend ver-
slag uitgebracht; in de nieuwe kaskommissie wer-
den benoemd de heren B. Wunderink en J. Snel-
link.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. Mombarg (als voorzitter) en A. Schot-
man bij akklamatie herkozen.

Tijdens de rondvraag kwam herhaaldelijk naar vo-
ren dat op verschillende plaatsen in de buurt
lukraak rommel en huisvuil wordt gedeponeerd,
hetwelk de omgeving danig ontsierd. Daar de huis-
vuilophaaldienst thans ook in de Kranenburg komt,
moet dit niet meer nodig zijn, aldus de voorzitter.
Hij dankte tot slot allen voor de vruchtdragende
besprekingen.

Brandweeroefening en
demonstratie
Op dinsdag 13 mei a.s. zullen de Vordense brand-
weervrijwilligers in samenwerking met hun Henge-
lose kollega's en de Vordense EHBO-ers een oe-
fening houden in en nabij de boerderij „de Mis-
pelkamp" in het uitbreidingsplan ,,Boonk".

In verband hiermede zal de Mispelkampsdijk vanaf
7 uur n.m. tot het einde van de oefening voor alle
verkeer gesloten zijn, terwijl hier dan tevens een
stop- en wachtverbod geldt.

Belangstellenden kunnen de oefening gadeslaan
vanaf het uitbreidingsplan Boonk; de straten Het
Kerspel en De Steege bieden een gunstige opstel-
plaats voor een goed overzicht van de demonstratie.
De oefening begint tussen 7.30 en 8 uur en wordt
aangekondigd door de sirene.

VORDENSE

WINKELIERSVERENIGING

In verband met Hemelvaartsdag
zijn

volgende week woens-
dag de zaken de
GEHELE DAG

geopend
Het bestuur.

Gymnastiekvereniging Sparta
organiseert avondvierdaagse

Gestimuleerd door het sukses van vorig jaar heeft
de gymnastiekvereniging Sparta besloten om ook
dit jaar weer een avondvierdaagse te organiseren.
Ditmaal zal de vierdaagse gehouden worden op 11,
12, 13 en 14 juni.

Naar ons door de organisatoren is medegedeeld,
Bedragen de afstanden voor de junioren van 8-14
iaar driemaal een afstand van 10 km, terwijl één-
maal 15 km moet worden gelopen. De afstanden
voor personen van 15 jaar en ouder bedragen 3 x
15 km en éénmaal 20 km. Zij die door bijzondere
omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om op
zaterdag te lopen, kunnen dinsdag 10 juni reeds
aan de vierdaagse beginnen. In ieder geval moet
op 4 achtereenvolgende dagen gelopen worden.
Er kan door iedereen van 8 jaar en ouder worden
deelgenomen, hetzij in groepen hetzij individueel.
3e organisatoren hopen dat er weer veel personen
acte de précense zullen geven.

De start vindt plaats op het schoolplein bij de
openbare lagere school. Op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag wordt vertrokken tussen 18.
15 uur en 18.45 uur. Zaterdag 14 juni is dit om
14.00 uur (15 km) en om 13.30 uur (20 km). Men
can zich voor deze avondvierdaagse inschrijven bij
de heren A. R. Sikkens, Mispelkampdijk 32; de
leer G. Koop, Ruurloseweg 8 a en bij mevrouw
Van Snellenberg, Storm van 's Gravenzandestraat
9. Allen te Vorden. Genoemde personen zijn te-
vens bereid inlichtingen te geven over deze vier-
daagse. Ook onder telefoonnummer 05752-1926
worden gaarne inlichtingen verstrekt.

Voor een ieder die de afstand aflegt waarvoor is
ngeschreven, is een medaille beschikbaar. Bij meer-
dere malen afleggen van de avondvierdaagse wordt
een cijfer of een speciale medaille toegekend. Bij
iet opgeven dient men dus tevens te vermelden

of men al reeds eerder een avondvierdaagse heeft
gelopen. Verenigingen of groepen van 10 personen
en een leider, die zonder uitvallers de avondvier-
daagse uitlopen, ontvangen een verenigingsprijs.
Vlet 15 of meer deelnemers is 10 percent uitvallers
toegestaan.

3e medische verzorging is weer in handen van de
HBO afdeling Vorden die alle avonden langs de

route zal patrouilleren. De organisatoren wijzen er
nog op dat men in bos en heide zeer voorzichtig
moet zijn met vuur. Transistorradio's zijn verboden.

Verder wordt nog medegedeeld dat de deelnemers
)ij ongevallen zijn verzekerd en WA verzekerd.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Pak mee
't Is lente

WAFELKOEKEN

BENSDORP BROS REPEN

SUPERUNIE MARGARINE

CEPRONI VERMOUTH

DE HEER BONBONS

APPELMOES per blik 79

WINO CHAMPIGNON TIPS

ENKA HUISHOUDZEEM

SILVO DROOGKOOKRIJST gebroken

KARNEMELKZEEP

PAREIN CHOCO AS

28 stuks nu slechts 89

pak 5 stuks nu 109

4 pakjes 89

litersfles nu 359

zo'n grote doos van 500 g. nu 450

elk 2e blik 49

blikje nu 69

jaar garantie per stuk nu 450

2 x 500 gram nu 98

3 stuks van 125 nu 109

pak van 135 nu 119

SILVO NOOTMUSKAAT busje van 50 gram nu 79

FRANSE MOSTERD IN BIERPUL van 109 nu 99

VOOR MOEDER

porcelein

KOP EN SCHOTEL •
6 stuks van 900 voor 7.5O

VAN NELLE THEEBUILTJES

PAKJE LANGE VINGERS

TOBY GAZEUSE

GOLDEN WONDER CHIPS

van 98 nu 89

van 89 nu 79

3 grote flessen 89

geen 109 maar 89

Gratis fles

SINAASAPPELKWAST
BIJ AANKOOP VAN LITERFLES JOHN WILLIAM

HARING IN TOMATENSAUS

SMARIUS BESCHUIT

VITELLA INSTANTPUDDING

SMARIUS GOUDSPECULAAS

ZOETE SPAANSE WIJN

VECHT-BIJ HONING

KOOPMANS GUSTARD

KNABBEL- OF MANGELKOEKEN

groot blik 89

2 rol 69

3 HALEN 2 BETALEN

groot pak 89

per fles 225

van 119 nu 98

groot pak van 78 nu 69

nu slechts 79

JONKER FRIS

augurken
zoetzuur

in jampot voor maar

2 BLIKKEN

Unoxsmac
van 200 gram

NU VOOR

MAGGI

Groente

van 62 nu

50
Dop-

erwten
FIJN

literblik van 112 nu

89
4 ROLLEN

peper-
munt

69
FIJNE

cake koek
van 98 nu

79

SLAVINKEN

VARKENSLEVER

HACHEEVLEES

3 stuks

500 gram

300 gram

98

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

168
178

FIJNE VERSE WORST

SAUCIJZEN

500 gram

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

HAM

GEKOOKT SPEK

RAUWE HAM

PAARDEROOKVLEES

Denk aan uw diepvries

VOORBOUTEN

ACHTERBOUTEN

150 gram 98

150 gram 89

100 gram 102

100 gram 75

excl. BTW 450

excl. BTW 550

(kuit

PRACHT SPINAZIE

MALSE SLA

GOLDEN DELICIOUS

MOOIE BLOEMKOOL

PANKLARE RAAPSTELEN

GROTE KOMKOMMER

kg 79

2 krop 59

kg 98

129

V2kg 39

59

In verband met het seizoen kunnen snel aan

bederf onderhevige waren vanaf heden niet

meer bezorgd worden

RODE IMPORT WIJN

Donna Rosa
FANTASTISCH GOED

1,6 liter van 375 nu 3.25



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

Lambartus Gerhardus
(Gerhard)

L. G. Weevers
J. G. Weevers-Oonk
Ida
Ans

Vorden, 3 mei 1969
Nieuwstad 12

Hiermede betuigen wij
onze welgemeende dank
voor de bewijzen van
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
inniggeliefde vrouw, moe-
der en oma

Geertruida Willemina
Ruesink-Hissink
Uit aller naam:
Fam. D. J. Ruesink

Vorden, mei 1969
Almenseweg 12

Zaterdag 10 mei Nuts-
blokfluit- en melodica-
club „Voor het kind door
het kind". Openbare les
om 7 uur precies.

Te koop: 3-4 persoons
bungalowtent voor
f 100,-. B. G. te Lindert,
De Hanekamp 23 Vorden

Te koop: Mooi bankstel.
H. Hiddink, Zutphense-
weg C 51 Vorden, na 5
uur

Te koop: Eetaardappelen
Rode Ster en Pimpernel.
Groot Jebbink .Jimmink"
telefoon 6678

Te koop: Rotan wieg met
commode en een twee-
lingkinderwagen.
Ter Haar H. K. van Gel-
reweg 3, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Broekman, Het Hoge 78

Te koop: 2-paards wen-
telploeg (Lempke); kom-
pleet paardetuig; gier vat
500 liter; kippendroog-
voederbakken. Joh.
Waarle, Beatrixlaan l ,
Hengelo

Betontegels
30 x 30 cm

afgehaald
53 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Pedicure
steunzolen

G. WUL.LINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van <ïe

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Voor alle
verzekeringen
en belastingzaken

D. VOLKERS
De Stroet 11 - Vorden

Telefoon 1929

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het cheni. reinigen van
OVERGORDIJNEN, DE.
KENS EN TAFELKLE-
DEN.
Tevens uw adres voor ver-
ven, onz. stoppen en over-
hemdenreparatie .
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a
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Inplaats van kaarten

BEREND GARNONT
VAN DER STRATEN
en
GERRITJE BOENINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaatsvinden op vrij-
dag 9 mei a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehuize te Zelhem.

Kerkelijke inzegening om H. 15 uur door
de weieerwaarde heer ds. B. Klopman
in de Ned. Herv. kerk te Zelhem.

Zelhem, mei 1969
SI. de Bruinestraat 30

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

ANTON HOETINK
en
HENDRIK A JOHANNA
GROTENHUYS

geven u hierbij, mede namens hun kin-
deren, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatshebben op vrijdag 16 mei a.s. om
11.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. H. Jansen.

Almen, Kapelweg 4
Vorden, E 7
mei 1969

Toekomstig adres: Kapelweg 4, Almen.

t-
l
h

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

ise*8K
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Inplaats van kaarten

Op maandag 12 mei 1969 D.V. hopen \\
onze lieve ouders en grootouders

| W. H. J. KORNEGOOR
*ï en
* J. H. KORNEGOOR-TJOONK

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

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

Wim - Marietje Marinus Wim II
Jenny - Eef
Johan

Vorden, mei 1969
„'t Hietveld" C 39

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,,'t W^apen van Vorden"
(F. P. Smit).

Inplaats van kaarten

Op maandag 12 mei a.s. hopen wij met ^
onze ouders en grootouders

J. GROOT ROESSINK I
en
H. J. GROOT ROESSINK-NORDE

de dag te herdenken dat zij 25 jaar ge-
leden in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen l

Annie - Jan
Hendrik

Ina - Dick - Peter

Vorden, mei 1969
B 44

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 3 tot 4 uur in ,,Concordia" te
Hengelo (Gld).

Geheel onverwachts ging heden van ons
heen, mijn lieve man, onze lieve vader en opa

GERRIT HENDRIK STRUIK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden:
G. A. J. Struik-Weulen Kranenbarg

Wezep (Gld):
G. J. van Soest-Struik
H. van Soest
Ingeborg en Niels

Vorden, 3 mei 1969
Burg. Galléestraat l

De crematie heeft heden te Dieren plaatsge-
had.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve moeder en grootmoeder

HARMINA VELDERMAN
weduwe van H. Assink

in de ouderdom van 87 jaar.

Dat zij moge rusten in vrede.

H. H. Bruggink-Assink
en kleinkinderen

Vorden, 3 mei 1969
H. van Bramerenstraat 2

De begrafenis heeft heden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

WAT U MOEDER
MOET GEVEN?

Och komt u vrij binnen, wij hel-
pen u graag op weg.

Textiel?
Tuinmeubelen of
kleinmeubelen?

U zult versteld staan van onze kollektie
e n . . . voordelig

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Een
mooi geschenk

VOOR

ZOWEL GROOT ALS KLEIN

Voor alle elektrische apparaten

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

DEKKI R
Zutphenseweig 8 — Telefoon 1253

DESSO TAPIJT

PARADE TAPIJT

WESTON TAPIJT

BERGOSS TAPIJT

SILVESTER TAPIJT

INTERTEST TAPIJT

HEUGAFELT TAPIJT

Tapijten waar wij heel enthousiast over zijn.
Ze zijn voornaam en luxueus, maar toch heel
matig in prijs.

ENORM STERK

WEINIG BESMETTELIJK

BLIJVEND MOOI

Onze garantie en vakmanschap garanderen
u een jarenlange tapijtenvreugde

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
T E L. (057 52) 13 14

Moederdag-
geschenken
voor gemakkelijk huishouden!

STOFZUIGER „Philips draaitop

STOOMSTRIJKIJZER „Philips" 65,—

HAARDROOGKAP „Philips"

HAARDROGER ,,Erres" Rosetta

ELEKTRISCHE DEKEN „Erres"

moederdag voordeel 119, —

33,—

69,50

TWEE STUKS VOOR MOEDER

Skultuna koekepan
Teflon bekleed 26 cm met deksel f 29,95

PLUS VOOR HALVE PRIJS ERBIJ

Steelpan inhoud 0,7 liter, teflon bekleed
normaal f 10,95, nu voor f 5,50

Skultuna kookpan
inhoud 3 liter met deksel ƒ 25,50

PLUS VOOR HALVE PRIJS ERBIJ

Kookpan 1,3 liter inhoud
normaal ƒ 21,— nu voor f 10,50

STRIJKIJZER „Erres" 32,50

BROODROOSTER automatisch

BROODROOSTER „Kalorick"

WEKKERKLOK elektrisch

VENTILATOR KACHEL MET SNOER 48,50

LADY SHAVE „Philips"

21,95

42,50

16,95

23,50

42,50

26,50

Handmixer
„Philips" compleet met standaard, mengkom en draaitafel

69,95 ..... moederdag voordeel 59,95

Luxe mixerset
met handmixer, groentesnijder, beker, pureerschijf, ophang-

beugel en receptenboekje
64,95 moederdag voordeel

Koffiemolen
„Philips" met veiligheidsdeksel. In leuke geschenkverpak-

king 19,95 . . . moederdag voordeel

moederdagTHEESERVIES 9 delig

KOFFIESERVIES „Melitta" 9 delig

KOFFIE FILTERKAN „Melitta" glas met filter „

PERSONEN WEEGSCHAAL met garantie

ROLVEGER „leifheit"

VLEES- EN BROODSNIJMACHINE 23,95

PYROFLAM vlamvaste kookschaal 1,2 Itr 19,95 „

JENA'ER vuurvaste schotel 9,95 „

ETAGE SCHAAL porselein

PEDAALEMMER roestvrijstaal

PEDAALEMMER kunststof

KOEKEPAN „Skultuna" met teflon bekleed

STEELPAN roestvrijstaal 1 liter

STEELPAN „Skultuna" met teflon bekleed

AARDGAS SUDDERPLAAT Widdex geëmailleerd „

FLESSENDRAGER „Tornado" voor drie flessen „

FLESSENDRAGER „Tornado" voor vier flessen „

voordeel 29,50

23,65

9,95

13,95

9,95

14,95

15,75

7,45

8,50

16,95

4,75

15,75

12,50

•9,95

3,45

2,25

3,15

GEMS voor:
HUISHOUDELIJKE EN LUXE ARTIKELEN - ELEKTRISCHE APPARATEN
TELEVISIE - RADIO - GEREEDSCHAPPEN - IJZERWAREN - GAS-
APPARATEN.

(Onze aanbiedingen gelden tot moederdag en zolang er voorraad is.)

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



DEZE LENTE BIEDT:
andere stoffen, nieuwe kleuren,
nieuwe dessins.

Bewonder de gloedvolle tinten van onze
prachtig vallende velours, de dessins in
stralend zonnige kleuren voor koele kamers
onze rijke variatie

die moderne interieurs zo goed
afkleden. Zie die stoffen, voel ze.

Uit tientallen rollen vindt u de
gordijnstof die u behoort

Bij ons

Deze week dubbele ZD-ze-
gels op al onze gordijnstoff en

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752) 13 14

uw adres voor betere
won ingin richting

INWONERS VAN VORDEN

BEZOEKT VRIJDAG 9 MEI
A.S. DE

mei markt
Grote sortering in diverse artikelen.

Bij een bezoek aan de markt be-
hoort u wellicht tot de gelukkigen,
die een attraktie ontvangen.

ZIE INGELEGDE KAART
IN CONTACT

Honden en katten vragen om

HOLS
hondebrood - kattebrood

speciale kwantumkorting

Reklame vlees in blik 3 Itr. f 5,87

Donatin - Donakat

Primo hondenriemen en kettingen

Dierenspeciaalzaak

Fa Borgonjen
Kerkstraat 13 Vorden

Telefoon 1385

Burgemeester en Wethouders van Vorden;

brengen ter openbare kennis, dat in de maand
mei geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehou-
den op dinsdag 10 juni 1969 van 19.30 tot
20.30 uur in het gemeentehuis.

Vorden, 7 mei 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunuahof 21, Velswrjk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eij'erkamp
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

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café

Tienerkasten
nu slechts ƒ 54,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

EenHeinzelmann
zit altijd goed...

zelfs in t water!

Wapen- en sporthandel

teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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

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

Voor goede
rüwielreparaöe naar:

RIJWLELBEDRIJF
TRAGTER

VOOR MOEDER

staven bonbons en
vruchten
leuk verpakt vanaf f 1,25

Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 1750

Zelf vloerbedekking
leggen?

Geen probleem meer met de
zelfklevcnde

NYLON-VILT
TEGELS
40 x 40 cm voor de verras-
send lage prijs van

f 2,95 per tegel

Natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
JJARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

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

Gevraagd:

AANKOMENDE
LAKKER
voor massaproduktie

Metaalwarenfabrick

HEUVELING
Kerkhofweg D 7 b - Vorden - Telefoon 1309

MOEDERS HOUDEN VAN LEZEN

geef daarom met

MOEDERDAG EEN
BOEK OF POCKET

Ook een mooie sortering in
postpapier, albums enz.

kom eens kijken

Bock- en kantoorboekhandel

FA HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

De voordelen van

SILVESTERTAPIJT
zijn u bekend.

De volledige kollektie kunnen wij
u tonen.

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Mgr. Bekkersstichting

GELD VOOR
GEESTELIJK
GEHANDICAPTE
KIND

Inzameling 9 mei bij de plaatselijke scholen

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 12 mei 1969
10— l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vordcn

2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vyien, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, voor slechts vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten
38-50 f 23,50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers ,,5 kilo" ƒ 3,00

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon H5I ENORME KEUZE

SIMCA
SIMCA 1301
Een zeer respresentatieve auto met
grote koffer en prachtig ventilatie- en
verwarmingssysteem. Voornaam van
lijn met een zeer betrouwbare en eco-
nomische motor. Goed voor lange
ritten zonder enige vermoeienis. Lever-
baar in 2 uitvoeringen.

SIMCA 1501
Een auto van grote allure. De ultra-
comfortabele frontfauteuils zijn nog
maar een onderdeel van 'het zeer
luxueus afgewerkt interieur. De 1500 cc
motor heeft nu 81 din pk. Ook lever-
baar met 'pook'-versnelling of vol-
automatische transmissie.

Een tot in de finesses doordachte
combinatiewagen met veel comfor-
tabele ruimte voor de hele familie met
bagage of voor oneindig veel vracht.
Luxueus en voornaam uiterlijk. Onge-
dacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

Au tomobielbedr ij f
A. G. TRAGTER

Zutpheaseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

2 litersflessen Spar-Up deze week 98 et

BI] l PAK SPAR THEE OF THEEZAKJES:

10 CHOCOLADEREPEN voor slechts ., 98 et

l BLIK SPAR KIPPESOEP van 95 et voor 55 et

l POT SPAR JAM van 117 et voor 98 et

]/2 liter Spar koffiemelk van 113 voor 89 et

/ BLIK MANDARIJNEN 98 et

l KILO-HAANTJE deze week 299 et

l BLIK ZALM van 179ct voor 159 et

150 GRAM BOERENMETWORST 99 et

l blik doperwten zeer fijn slechts 98 et

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281
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Vordense Hondenclub organiseert
unieke hondenrally op Hemelvaartsdag

Zuster M. Stoop, die naast haar taak als wijkver-
pleegster te Vorden ook sekretaresse is van een der
aktiefste vereniging ter plaatse, de Vordense Hon-
den Club zegt van honden: „Een hond is een re-
delijk denkend wezen. Je moet daarom praten te-
gen het dier als van mens tot mens". Zij praat en-
thousiast over haar vereniging, die de laatste tijd
gestadig groeit. „Onze leden komen niet alleen uit
Vorden, maar uit tal van omliggende plaatsen. We
krijgen er veel jonge leden bij."

Training in de bossen van „Kamphuizen"

Op het trainingscircuit van de Vordense Honden
Club, gelegen in de bossen nabij „Kamphuizen" aan
de weg van Vorden naar Lochem, troffen we op
een zaterdagmiddag een flink aantal enthousiaste
hondenliefhebbers, die hier hun wekelijkse trai-
ningsmiddag hadden.

Dnakzij de bereidwillige medewerking van de ei-
genaar, de heer Cremers, heeft de VHC de be-
schikking over dit terrein. Onder deskundige lei-
ding van de instrukteur, de heer G. Schot uit Lo-
chem, die verleden jaar startte met het africhten,
lijkt het veld meer op een soort excersitierrein. De
dieren lopen aan de band en men volgt nauwkeurig
de aanwijzingen van de instrukteur op. „Links uit
de flnak" of „rechtsomkeert" en het „volgen" zijn
slechts enkele kenmerkende termen die goed ver-
staanbaar door de bossen weerklinken. Schreeuwen
hoeft men niet, want een hond is een goed ver-
staander.

Hen rijk ,,hondcleven"

De heer Schot heeft al vele jaren met honden op-
getrokken. Hij heeft bij wijze van spreken een rijk
„hondeleven" achter zich. Je kunt het hem aanzien
dat hij liefde heeft voor de viervoeters, rustig en
taktisch geeft hij zijn aanwijzingen. „Nooit de hond
maar de mens is hardleers" zegt hij. „De mens is
het die het karakter van een dier kan vormen. Een
hond heeft ook gauw genoeg in de gaten of je
liefde voor het dier bezit. De grootste moeilijkheid
is dat je je moet aanpassen bij het bepaalde karak-
ter van een hond. De ene wordt al gestraft als je
hard tegen hem praat, de ander zal pas na een ruk
aan de riem gehoorzamen" zegt de heer Schot.

Schuttingspringen

Onderwijl wordt de schutting opgesteld en de
Belgische herder van wachtmeester Verkerk, die
voorzitter is van de Vordense Honden Club, klau-
tert na enige aarzeling over de meer dan 2 meter
hoge stellage. Hij moet een weggeworpen voor-
werp pakken, vooruit kunnen lopen tot hij „af"
hoort en op die plaats gaan liggen. Als vreemde
hoef je echt niet bij het dier te komen, vooral als
de hond bij de fiets van de wachtmeester ligt.
De heer Verkerk is al vanaf de oprichting enkele
jaren geleden, voorzitter van de VHC. „Het doel
van onze vereniging is om de dieren goed af te

richten. Een hond die onder kommando staat en
op zijn tijd zijn baas kan verdedigen; hij moet in
de normale samenleving goed kunnen luisteren,
maar we willen ook gezelligheid en liefde voor het
dier aankweken" zegt hij. „Het initiatief is voor
enkele jaren geleden genomen, omdat er nogal wat
zwerfhonden liepen en er verschillende hondenbe-
zitters meer kontakt met andere dierenvrienden wil-
den hebben."

Plannen voor de toekomst

De Vordense Honden Club heeft plannen om bin-
nenkort enkele honden op te leiden voor het cer-
tifikaat „politiehond" een en ander onder auspi-
ciën van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden
Vereniging. Iedereen kan hier lid van worden.

Langharigen en Rottweilers

Dominee Barnard uit Barchem is ook al lang lid
van de VHC. Haar anderhalf jaar oude langharige
hond, een soort „beer" luisterend naar de mooie
naam Cita, is de liefste hond die er bij is. Maar
mevrouw Punt, die haar vi j f jar ige Rottweiler als
„bruidsschat" heeft meegebracht, heeft de oudste
viervoeter en ook . . . de liefste. „Een Rottweiler
kun je alles leren" zegt ze. „Hij is rustig en ont-
zaggelijk trouw, blaft praktisch niet, maar grijpt
wel gauw maar dat mag hij ook."

Hondcnrallij op Hemelvaartsdag 15 mei

Het bestuur van de Vordense Honden Club heeft
dit jaar weer grote plannen. Op Hemelvaartsdag
15 mei a.s. wil men weer een unieke hondenrally
organiseren. Ook verleden werd deze gehouden en
was er een overweldigende belangstelling. Deelna-
me zal nu openstaan voor elke hondenbezitter on-
geacht ras of soort. Men heeft een fantastische rou-
te uitgestippeld onder de mooiste landgoederen van
Vorden, waarbij zoveel mogelijk de mooiste wegen
en paden werden uitgezocht met prachtig natuur-
schoon.
Vorig jaar kwamen de deelnemers uit alle wind-
streken terwijl de verste deelnemer uit Rotterdam
kwam. De start is dit keer niet in de Kranenburg
maar bij café Eskes aan de Dorpsstraat waarbij de
deelnemers reeds 's morgens op stap kunnen gaan.
Beurtelings gaat men in tegengestelde richting.
Tot 2 uur staat de inschrijving open. Ongeveer
halverwege de route zal een rustpauze van een half
uur worden gehouden, waarna het tweede gedeelte
van de routebeschrijving j^fcworden verstrekt. Men
wordt wel verzocht de hoBc aangelijnd te houden,
de hond is de eigenlijke deelnemer. De VHC heeft
voor deze tocht de bereidwillige medewerking ge-
kregen van de heren jachtopzieners en anderen.
Hondenliefhebbers die op Hemelvaartsdag eens
heerlijk willen genieten \j^keen rustige wandeling
door een schitterende omcj^ing, kunnen we aanra-
den om aan deze unieke voetzoektocht deel te ne-
men. Het is een sportief spel waarvan zowel de
hond als zijn baas kunnen genieten.

Koninginnefeest op een uitzondering na
goed geslaagd

Met de zgn. Oranjeveldloop schijnt het in Vorden
niet te willen lukken. Vorig jaar moest deze veld-
loop afgelast worden vanwege de te geringe deel-
name. Deze keer leek het wel te zullen slagen, want
de beide plaatselijke voetbalverenigingen hadden
toegezegd voor voldoende deelnemers te zullen
zorgen. Dit bleek niet helemaal het geval te zijn
want voor Vorden kwamen slechts 2 man aan de
start en van Ratti 7 man. In totaal werd door 11
personen deelgenomen, echter te weinig om deze
veldloop als geslaagd te doen beschouwen. Overi-
gens deden de beide deelnemers van Vorden het
uitstekend want Jan Groot Jebbing legde beslag
op de eerste plaats en Johan Pardijs op de tweede
plaats. Nummer drie werd Lichtenberg van Sociï
uit Wichmond; 4. Wim Bekken van Ratti.

Het Koninginnefeest begon in Vorden 's morgens
met klokluiden, waarna voor het gemeentehuis een
aubade plaatsvond, waar de kinderen van alle la-
gere scholen aanwezig waren. Burgemeester Van
Arkel, ere-voorzitter van de Oranjevereniging, hield
een korte toespraak. Hij bracht de jeugd dank voor
de zanghulde en verheugde zich over het feit dat
de koningin haar 60e verjaardag vierde. De bur-
gervader wees de kinderen er op dat men alleen
met feest vieren er niet komt. Hier moet tegenover
staan dat jullie thuis en op school je best doen om
goed te zijn en vooruit te komen in je leven, aldus
kregen de kinderen te horen.

Voor de leerlingen van de eerste tot en met de
vierde klas vande lagere scholen was er hierna feest
in het Nutsgebouw waar prof. Herbe Maison de
kinderen een tijdje vermaakte met zijn goocheltrucs.
Speciaal het jongetje dat een ei kon leggen en de
truc met de duiven sloegen bij de jeugd enorm in.
Voor de leerlingen van elf tot en met veertien jaar
en voor vijftien jaar en ouder vond er een Oriën-
teringsrit plaats. De uitslagen hiervan waren:

Jongens 11 jaar: 1. Bart Slotemaker; 2. Dolf Kok;
3. Dick Teerink; 4. Hanny Abbink; 5. Chris His-
sink; 6. Freddy Jansen; 7. Dick Vlogman; 8. Theo
Schotsman; 9. Hendrik Regelink; 10. Jan Korne-
goor.
Jongens 12 jaar: 1. Hein Rothrnan; 2. Jan Slag-
man; 3. Bert Groot Jebbink; 4. Jan Voskamp; 5.
Wim Lebbink; 6. Ernes Heuvelink; 7. Rudy Heu-
vdink; 8. A. G. M. Hummelink; 9. W. Makkink;
10. Kees Schotsman.
Jongens 13-14 jaar: 1. Henk Reusink; 2. Henk Arf-
man; 3. Tonnie Regelink; 4. Peter van Asselt; 5.
Bert Wunderink; 6. Theo Groot Nuelend; 7. Henk
Meyerink; 8. J. Harmsen; 9. D. Pardijs; 10. Ge-
rard Beek.

Meisjes 11 jaar: 1. Marian Maalderink; 2. Yvonne
Hoogendoorn; 3. Gerrie Jansen; 4. Dini Bargeman;
5. Wilma Leunk; 6. Jacqueline Bogchelman; 7. An-
ka Krol; 8. Annie Waarle; 9. Ria Berendsen; 10.
Marga van Langen.

Meisjes 12 jaar: 1. Tin ySchotsman; 2. Annemieke
van Zantvoort; 3. Jopie van Houte; 4. Marja Mar-
tens; 5. Gerda Weenk; 6. Gerreke Gotink; 7. Ger-
da Platerink; 8. Ria Zoerink; 9. Ida Dekkers; 10.
Wilma Roosendaal.

Meisjes 13-14 jaar: 1. Anja Bargeman; 2. Ineke
Klein Brinke; 3. Rieki Breuker; 4. Erna Wagen-
voort; 5. Alies Schouten; 6. Willy Eggink; 7. Ineke
Weustenenk 8. Annie Lenderink; 9. Gineke Aal-
dink; 10. Debby Martens.

15 jaar en ouder: 1. Mevrouw Krol; 2. de heer
Sikkens; 3. Mevrouw Sikkens; 4. H. Meerbeek; 5.
L. Koning; 6. Mevrouw Bijzitter; 7. De heer Bij-
zitter.

In de nabijheid van het gymnastieklokaal werd voor
dames en heren het vogelschieten gehouden. Het
gelukte de heer B. J. H. Seesing Het Hoge 5 om
schutterskoning te worden. Mevrouw Seesing werd
daardoor voor een dag koningin.

De verdere uitslagen bij het vogelschieten waren:
2. G. Tiessink; 3. G. Nijenhuis; 4. G. Groot Ob-
bink; 5. J. Groot Jebbink.

Bij het buksschicten vrije baan waren de uitslagen:
1. W. Eskes; 2. A. G. Tragter; 3. A. Kroneman;
4. E. Gotink; 5. B. Stokkink.

Idem personele baan: 1. A. Kroneman; 2. D. Es-
kes; 3. A. Memelink; 4. G. J. Wuestenenk; 5. G.
v. d. Peyl.

De motorclub ,,De Graafschaprijders" organiseerde
's middags een motorcrossdemonstratie, waarvoor
flinke publieke belangstelling bestond (het was
overigens de gehele dag gezellig druk in Vorden).

De uitslagen bij deze crosswedstrijden waren:
A-klasse: 1. J. Oosterink; 2. W. Bielderman; 3. J.
Lenselink; 4. H. Groot Tjooitink; 5. J. Klein Brin-
ke; 6. F. Jansen; 7. J. Broekhof; 8. D. J. Pardijs.

/c/tv/; B-klasse: 1. G. J. Plangurs; 2. J. Weustenenk.
50 cc: l. G. Nijkamp.

De prijzen van al deze festiviteiten werden uitge-
reikt door de voorzitter van de Oranjevereniging,
de heer G. J. Wuestenenk. De muziekvereniging
„Sursum Corda" verleende deze dag op uitsteken-
de wijze muzikale medewerking.

Reisje Gemeentewerken
Het personeel met hun dames van gemeentewerken
alhier hielden ook dit jaar weer een gezamenlkije
uitgaansdag. Dit jaar stonden Keukenhof en onze
hoofdstad Amsterdam op het programma.
In Amsterdam ontbrak de rondvaartboot door de
grachten niet terwijl de dames volop gelegenheid
kregen om in de drukke Kalverstraat te winkelen.
De bloemenpracht van Keukenhof werd vervolgens
bewonderd. ledere deelnemer was hierover zeer
enthousiast. Met een gezellig dineetje en een dans-
je werd deze dag besloten. Voor de organisatoren
van dit uitstapje komt dan ook een woord van dank
toe. Het was reeds tegen middernacht dat het ge-
zelschap in ons dorp terugkeerde.

Wffircuiw
Zondagvoctbal

Vorden I - Halle I
Het was voor het publiek zondagmiddag wel dui-
delijk te zien dat Vorden en Halle in degradatie-
gevaar verkeren, want er viel bitter weinig te ge-
nieten. Het was een onsamenhangend duel dat
vooral na de rust nogal werd ontsierd door de vele
blessures echter zonder dat er sprake was van on-
sportief voetbal.

Reeds na enkele minuten spelen ontsnapte het
Vordendoel aan doorboring toen de linksbuiten van
Halle in vrije positie keihard via de lat overschoot.
Het duurde geruime tijd alvorens de thuisclub er
in slaagde gevaarlijk te worden. Bij een scherpe
pass vna Hendriksen dook Jansen plotseling voor
het Halledoel op, doch door tijdig reageren van de
Hallekeeper ging de bal ten koste van een hoek-
schop naast. Daar ook de Halle-aanval, hoewel
fel op de bal, ook niet tot grote dingen in staat
bleek, was het ook niet zo verwonderlijk dat de rust
aanbrak met de stand O—0.

De tweede helft begon met een Halle-offensief.
Door tijdig uit zijn doel te komen wist Berkelder
een paar maal achtereen een doelpunt te voorko-
men toen de Hallelinksbuiten gevaarlijk doorbrak.
In deze fase van de strijd werd het spel herhaalde-
lijk onderbroken door de verschillende blessures
van zowel Vorden- als Hallespelers. Nadat Bes-
selink in de 15e minuut nog juist een treffer had
weten te voorkomen viel plotseling aan de andere
kant een doelpunt. Bij^fcn inzet van Nijenhuis lie-
pen de Halle-keeper erWe sopper elkaar in de weg
waardoor Jansen de bal plotseling voor zijn voeten

i meteen een doelpunt betekende l—0.
De thuisclub kreeg hierna nog enkele goede moge-
lijkheden de score te verhogen. De kansen bleven
echter onbenut, waart^Épngetekend dient te wor-
den dat bij dé thuiscWr met name Hengeved en
Klein Zessink deze middag ver beneden hun nor-
male vorm bleven. In de slotfase ondernamen de
bezoekers nog enige akties die evenwel ook op niets
uitliepen. Slotkonklusie: de gelukkigste ploeg won
in een s.v.p. snel te vergeten wedstrijd.

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Dinsdag 13 mei

LAATSTE
KONTAKTAVOND

in hotel ,,De Konijncnbult"

Vorden IV - SCS II
De Vordenaren hebben in deze wedstrijd verzuimd
voldoende van het veldoverwicht gebruik te maken.
Er ontstonden voor het SCS-doel wel kansen, maar
met name Holsbeke liet deze kansen ongebruikt.
Een paar minuten voor de rust had Holsbeke meer
geluk toen hij een pass van Hoevers doeltreffend
afrondde l—O.
In het begin van de tweede helft was SCS sterker.
Na tien minuten werd de gelijkmaker geboren toen
bij een schermutseling voor het Vordendoel de bal
via een der Soerenspelers in het doel caramboleer-
de. De thuisclub werd hierna wel weer sterker. De
SCS-doelman verdedigde zijn doel evenwel be-
kwaam. Vlak voor tijd had hij geluk toen Groot
Jebbink via de lat overschoot.

Zaterdag voetbal

Ruime zege voor Ratti
De voor veertien dagen te Borculo op Haarlo III
behaalde overwinning (2—3) moet wel als een off-
day van Ratti beschouwd worden, daar deze Haar-
loploeg onderaan staat in de kompetitie en in het
veld wel degelijk de mindere was van Ratti. Enfin
het was maar goed dat Rutgers een minuut voor
tijd Ratti naar 2—3 schoot, na een achterstand van
2—O, anders was Ratti hier een kostbaar punt
kwijtgeraakt.

Anders ging het afgelopen zaterdag tegen DZSV
uit Dinxperlo. Van meet af werd op winst gespeeld.
Het goed bezette middenveld bracht hele series
aanvallen voor Ratti, doch het moest toch nog 20
minuten duren alvorens Arendsen met een pracht
kopbal Ratti naar l—O kopte. Ratti bleef komen
en het was Van der Linden die uit een goede aan-
val de bal meekreeg en in de uiterste hoek doel-
puntte 2—0. De tegenstoten van DZSV waren niet
zonder gevaar en vooral wanneer Berendsen de bal
had, moest de Ratti-verdediging op haar hoede zijn.

Na rust was het meteen raak toen een goede kom-
binaie Reindsen-Dijkman door laatstgenoemde met
een doelpunt werd afgerond 3—0. DZSV lanceer-
de gevaarlijke alles-of-niets aanvallen en had na
10 minuten sukses toen Van Bommel de bal kwijt-
raakte en Jansen kon tegenscoren 3—1. Direkt
hierop bestrafte de scheidsrechter de soms te fel
spelende Wesselink met een vermaning en een pe-
nalty wegens natrappen. Resoluut scoorde Ver-
geer 3—2. De spanning kwam even terug, doch
Ratti trok het spel volledig naar zich toe en Dijk-
man en Arendsen zetten Ratti toch nog op een
verdiende 5—2 zege.

Eindtoernooi pupillenkompetitie
A.s. zondag 11 mei wordt op het sportterrein van
SVBV te Barchem het eindtoernooi gehouden van
de onderlinge pupillenkompetitie poule A.
Aan kop gaan hier 2 ploegen t.w. Sp. Lochem Al
en Witkampers Al uit Laren, die beiden evenveel
punten hebben uit eenzelfde aantal wedstrijden.
Zowel Witkampers als Sp. Lochem Al moeten bei-
den een belangrijke wedstrijd spelen. De jeugd uit
Laren staat er nog het beste voor want men ver-
wacht dat Witkampers Al met Ruurlo Al niet veel
moeite zal hebben.
Ratti Al zal Sp. Lochem Al onmoeten; wint het
Ratti-team dan is men verzekerd van een definitie-
ve derde plaats. Wint Lochem Al dan zal er tus-
sen Lochem en Witkampers (als zij van Ruurlo
winnen) nog een beslissingswedstrijd moeten wor-
den gespeeld.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Vorden I—Zelhem I; Zutphania IV—Vorden III;
Vorden VI—De Hoven VII; Hercules II—Vor-
den VII; Vorden Bi—Steenderen Bi; Vorden Cl
—Brummen Cl.

Programma s.v. Ratti afdeling zaterdag:
SKVW III (Winterswijk)—Ratti I; AZSV VI—
Ratti II; Ratti Al—Zutphania Al.
Afdeling zondag:
Ratti I—Klein Dochteren I.

\Vatcrpolo

Dames van Vorden verloren
Voor de winter-zomerkompetitie van het distrikt
Twente-IJsselstreek speelden de dames van Vor-
den maandagavond in het zwembad ,,In de Den-
nen" tegen WWV I uit Winterswijk. Na een
spannende strijd wonnen de Winterswijkse dames
deze ontmoeting met 3—2.

De thuisclub heeft in deze wedstrijd de meeste kan-
sen gehad doch met name Jet Smit en Truus Oonk
hadden niet veel geluk met hun schoten. Vanaf
de afworp kwam de bal bij Jet Smit die keihard
tegen de lat schoot. Aan de andere kant over-
kwam Joke Heinsbroek hetzelfde. Even later was
het wel raak. Een snel door Ans Pelgrum genomen
vrije worp deed de bal bij Jet Smit belanden die niet
aarzelde en meteen raak schoot l—0. Truus Oonk
trof hierna de paal op haar weg. Uit een vrije worp
slaagde Joke Heinsbroek er in de balans in even-
wicht te brengen l—1. Van grote afstand kogelde
Jet Smit even later tegen de onderkant van de lat.
Vlak voor rust werd het 2—l toen Jet Smit een
pass van Gerda Verstoep doeltreffend afrondde.
Een grote dekkingsfout in de Vordense defensie
was er de oorzaak van dat Diana Zweverink doel-
vrouwe Marijke Schuppers van dichtbij kon pas-
seren 2—2. Er ontspon zich hierna een fel gevecht
om het winnende doelpunt. Het was opnieuw Diana
Zweverink die wist te scoren. In de slotfase kreeg
Truus Oonk nog een unieke kans de stand in
evenwicht te brengen, doch zij schoot tegen de
keepster aan. Het bleef zodoende 2—3 in het voor-
deel van WWV.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere dinsdagavond brk
de Bridgeclub Vorden

8 mei Bejaardenkj
om 14.15

10 mei Uitvoering
dicaclub

10 mei Beatavond
Schoenaker l

12 mei Kontaktavoj
café ,,'t Z waant j ê

15 mei Voetzoektocht Vordense Hon-
denclub door fraaie omgeving

16 mei Voorjaarsvergadering v.v. Vor-
den in de kantine

17 mei Oriënteringsrit Jong Gelre
17 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden
19 mei Ledenvergadering hengelsportver.

,,De Snoekbaars" in café Eskes
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond In

zaal Eskes
29 mei Herv. Vrouwengr. Wildenborch
31 mei Jeugddag op het gem. sportterrein

organisator „Sparta"
l l j un i Bejaardentocht
11 juni Avondvierdaagse
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
14 juni Avondvierdaagse
14 juni Kinderfecst buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch

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

Verder nieuws 3e blad



De loftrompet
voor Silvester

kamerbreed tapijt

In tal van nederlandse huizen behoort Silvester-tapijt tot de goede
toon en tal van bewonderaars steken er de loftrompet over.
Wanneer een enkele bewonderaar (toevallig en vertrouwelijk) de
prijs verneemt, is hij meestal verbaasd over de lage prijs voor
zoveel sfeer. Begrijpelijk l
Want sfeer is 'n extra van onpeilbare waarde en heeft geen prijs.
Daarom ziet Silvester-tapijt er zoveel duurder uit dan het in wer-
kelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts en virtuose dessin-ontwerpers cre-
ëerden in harmonisch samenspel de uitgebreide en gevarieerde
collectie van Silvester. De Silvester-leverancier toont U gaarne het
prachtige assortiment, van superieure kwaliteit en dus met volle
garantie.
Hij onderscheidt zich door dit embleem... de „Silvester-sfeer-
sleutel..." Uw wegwijzer naar uw hoogstpersoonlijke noot met
Silvester. Verkrijgbaar vanaf f 85.- op kamerbreed. Vraag onze
gratis brochure „Silvester brengt sfeer in huis".

Houdt U van de sfeervolle ballroom muziek
in de stijl van Victor Si/vester ?

Wij lieten een speciale Silvester L,P. maken
met 12 geweldige dansnummers.
Zendt U een papieren rijksdaalder in een
envelop naar Silvester Veenendaal, Postbus
83 en U ontvangt omgaand de langspeel-
plaat en de f uil colour brochure „Silvester
brengt sfeer in huis".

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 .. Tel. 1342

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Hardboard
vloerplaten

61 x 122 cm
f 1,35 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

VOOR

Voor tuinstoelen
en parasols

Als u moeder wilt verrassen met

GEBAK OF
BONBONS
gaat u natuurlijk naar

SCHUPPERS
Dorpsstraat - Telefoon 1373
Burg. Galléestraat ~ Telefoon 1877

ATA AS:

Wapen- en sporthandel

Marténs
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Voren

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STEERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Gevraagd van 7 juni tot
21 juni: Meisje voor de
kinderen. M. Krijt,
Dorpsstraat 32, Vorden

Te koop: G.o.h. motor
D KW 175 cc. 's Avonds
na 6 uur. H. W. Bulten,
B. van Hackfortweg 2
Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Suprise. L. H. Visschers
Galgengoor C 111 Vor-
den, telefoon 1767

Te koop: Best vaarskalf.
B. Wiltink, D 58 Vorden
telefoon 6648

Te koop aangeboden:
ƒ aardgas fornuis Etna
plus stads- en butabran-
ders; l 3-pits kooktoestel
stadsgas; l oliekachel
11000 cal.; l oliehaard
Hoenson 2 branders
18000 cal.; l olievat 200
liter op drager.
Te bevragen bij F. Poot,
't Veldslag B 7 Vorden

MOEDERDAG
met sportivc, prettige, leuke

GESCHENKEN

Zomer pantalons en shorts
Truitjes, vesten, jacks
HEINZELMANN sweaters
Badmutsen, badlakcns
Zonneparasols, rotproof
Wind- en strandscherm.cn
Kocltasscn, weekendtassen
Kamp- en tuinstoelen
Opvouwbare 2- en 3-poots veld-
bedden

Wapen- en sporthandel

NAartens
,,,.,(fs doeltreffend.'

Zutphcnscwcg - Vorden

VOOR MOEDERDAG

Z l G-ZAG NAAIMACHINES

vanaf ƒ 275,-

op meubel ƒ 375,-

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

WAT LEUK . . .
VOOR MOEDER

een dubbel nylon
nachthemd met dito
bijpassende duster

voor slechts ƒ 29,95

in de maten S.M.L. en . . .
pracht kleuren

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

vindt u in onrc kolicktic

HANDWEEF- EN

MACHINALE

SMYRNAKLEDEN
L **i '" '

echt iets voor moederdag

Extra aanbieding
deze weck

dubbele ZD-zegels op
al onze tafelkleden

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

Adverteren doet verkopen

A.s. zondag

Ie klas GVB

Vorden l - Zelhem l
Aanvang 2.30 uur
sportterrein Vorden

STEKPLANTEN
NUTSFLORALIA

Opgaven van stckplantcn voor
kinderen en voor ouders van de
buitenscholen bij de hoofden van
de 5 scholen voor 15 mei 1969.

Voor volwassenen uit het dorp
voor 15 mei 1969 bij mevrouw v.
d. Wey, Zutphenseweg 67, me-
vrouw Groot Bramel, Ruurlosc-
weg en mevrouw Hesselink, Mo-
lenweg 15.

De planten voor de kinderen zijn een begonia
en een fuchsia. Kosten samen ƒ 0,75.

Volwassenen krijgen een dwerggeranium en
een heliotroop, kosten samen ƒ 1,25.

De leverancier van de planten heeft ons ver-
zekerd voor goed bewortelde stekplanten zorg
te dragen.

Moederdag!
LUXE- EN
HUISHOUDEL. ARTIKELEN

KUNSTNIJVERHEID

GERO ARTIKELEN

Af d. Gero en luxe artikelen
zijn belangrijk uitgebreid

Kom eens kijken

en kies een passend cadeau

voor moeder

GEBR. BARENDSEN
Vorden

Extra eieren rapen met
UTD-LEGVOEDER
U als pluimveehouder heeft één doel voor ogen: zoveel mo-
gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LEGVOEDERS
samen, die in de praktijk bewezen een prima resultaat te
geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTD-Legvocder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^CP (05754) 270

BEATCLUB „TURN"

presenteert zaterdag 1O mei

THE SHOES
UIT DEN HAAG

Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden



LAAT MOEDER

die altijd zo druk is, eens even
uitblazen.

Gce/ hnar ccti

TUINSTOEL OF
LIGSTOEL

en dan weer verfrist verder

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32, tel. 1421, Vorden

ONS

PARADE
PAARDJE

VOOR MOEDERNACHT!
Om moeder extra te verwennen re-
serveerden wij een polyester batist
nachthemd met leuk bloem-bloem-
bloem dessin op wit fond, dat er wer-
kelijk uitspringt. En dat geldt ook
voor de (paradepaard)-prijs. Alleen
voor de tijd van 44
moederdag: f l In

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

EDERDAG

krentenbollen

Wcekendbrood

Grof/es (volkorenbrood)
Prentbroodjcs

Spijsbroodjes

Slagroomgebak (gesorteerd)
Vruchtcngcbakjes

Bestellingen gaarne vroegtijdig

MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG

Speciaal voor moederdag geven wij bij bestelling op donderdag, vrijdag en zaterdag

a.s. een extra ventilatorreklame

op iedere ventilator
10 procent reduktie!

Schildersbedrijf

Bij ons is het gemakkelijk

kiezen uit zo'n

pracht kollektie

SCHOENEN
en

TASSEN

S óchoenkfinelel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Voor:

ft VOGELZADEN

ft VOGELARTIKELEN

Dierenspeciaalzaak

FA BQRGONJEM
Kerkstraat 13 - Vorden - l elefoon 1385

GEEF MOEDER

een taart in hartmodel

vanaVf 3,50

Banketbakkerij

J. WIEKARX
Telefooiïl750

Nieuwstad - Telefoon 1384

Onze grote
verscheidenheid
maakt voor u de keus
probleemloos!

Moederdag

Geschenkendag!

Verwen haar met een blijvend

waardevol cadeau een

HORLOGE

ARMBAND

BROCHE

RING

in zilver of goud

steelt het hart van iedere

moeder

Als extra verrassing:

OP ELKE AANKOOP ONTVANGT U 10 % KORTING !

Zie onze etalage

juwelier - Horloger - Opticien SIEMERINK
Zutphcnseweg - Vorden

Ruurloscweg 35 - Telefoon 1523

SIR EDWIN MANNENMODE

zwembroeken en
slips

ft JORZOLINO
hi ken se t s

ft SWAN zakdoeken in luxe verpakking

ft JOSTER huishouddusters
met en zonder mouw enz. enz.

RAADHUISSTR., VORDEN

UW HEUGAVELTDEALER
voor Vorden en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

MAAK MOEDERDAG
TOT EEN FEEST !

Zie onze etalages en kom binncti
vrij rondkijken !
U komt op een idee l

Een echte verrassing vindt u bij

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

DEZE WEEK

AANBIEDING

dames-
blouses
lange mouw, maten 36 t.m. 46

speciale prijs ƒ 9,95

V O R D E N



VOOR

moederdag
Overtrokken kapstokhanger ƒ l,—

Met koperen nagels ƒ 1,35

Porceleinen kop en schotel
per stuk in doos ƒ 2,15

Teakhouten bloembak op poten
50 cm lang met binnenbak ƒ 29,75

Gedecoreerde emailleschaal ƒ 1,15

6 limonadeglazen ƒ 7,98

24-delig glasservies f 79,95

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Voor korrekte herenkleding

Kom kijken - Kom passen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

In verband met de grote inzame-
lingsaktie, welke de „Stichting
Bisschop Bekkers" organiseert, is
het kantoor der bank op

vrijdag 9 mei 's avonds tot
10 uur geopend

voor het aannemen van giften

GEEF MOEDER EEN

LEUKE TAS OF
PORTEMONNAIE
OP MOEDERDAG

Wij hebben ze volop in voorraad
in groot en klein

Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32, tel. 1421, Vorden

ook uw
kostuum
moet „af
zijn

MAAK MOEDER BLIJ
DE 2e ZONDAG IN MEI

met een:

FAUTEUIL

BIJZETTAFEL

POEF

KAMEELZADEL

HAARDBANKJE

KAPSTOK

TAFELKLEED ENZ.

van .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Gek. ham

Boterhamw.

Leverworst

150 gram 1,18

200 gram 0,70

gram 0,60

Haas-, rib- en schouder-

karbonade 5PO gram 2,98

500 gram 2,25

500 gram 2,60

Fijne rookw. 250 gram 1,10

Gehakt

Verse worst

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40

Haantjes per stuk 3,25

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Voor al uw
GROENTEZADKN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

U wist het

VOOR MOEDERDAG

naar Van der Wal

Ruime keuze, leuke geschenken.

DROGISTERU „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

GEEF MOEDER EEN
NUTTIG EN PRAKTISCH
GESCHENK !

ELEKTRISCHE KOFFIE-
MAKER
MIXER
STRIJKIJZER ENZ.

of een

GASFORNUIS
KOOKPLAAT
WASAUTOMAAT
KOELKAST ENZ.

LOODGIETERSBEDRIJF

J^ WILTINK
Het Hoge 26

5% Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

geschenk voor moeder?

EEN NIEUWE
FIETS !

BIJWIELBEDKMF

TRAGTER
Zutphenseweg

WONEN
UftDE

TUIM PARASOLS
DV VERSE MATEW
VEELKLEURIGE

MAAK E6N KEUS

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"̂  FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VOROEN
TEL(05752)1314

HONDENRALLY
Vordense Honden Club

De Vordense Honden Club orga-
niseert op Hemelvaartsdag 15 mei
1969 wederom een

Start vanaf 11 uur tot 14 uur bij
café Eskes, Dorpsstraat, Vorden

Deelname ƒ 2,50 per inschrijving.

De wandelroute loopt door prachtig
natuurschoon.

Een uitgelezen kollektie van binnen- en
buitenlandse huizen in

JAPONNEN
DEUX-PIECES
ROKKEN EN
BLOUSES

Komt ze zien en passen.

Altijd iets aparts

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

MOEDERDAG
BLOEMENDAG

MOOI
OPGEMAAKTE
STUKJES

GROTE
SORTERING
BLOEMEN EN
PLANTEN

alles is geprijsd.

Kom eens kijken naar
onze etalage bij

BLOEMENMAGAZIJN
DERKSEN

Zutphenseweg

X-Sy 906/68 h.

Voor hen die alleen
het beste wensen 4

Husqvarna CS
De grootste keuze in Husqvarna
naaimachines van Zweedse kwaliteit
en modern naaicomfort vindt U bij:

FA BORGONJEN
K<>rk.slr; iat l,'! Vorden Telefoon 05752-1385

U MAAIT WEER VOOR UW PLEZIER
MET EEN

HAND-
OF MOTOR-
MAAIMACHINE

door ons geleverd of gereviseerd

Van de vakman

HENK VAN ARK
het juiste adres

telefoon 1554
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Derde blad Contact
Donderdag 8 mei 1969

MAAK VAN MOEDERDAG
EEN FEESTDAG !

bestel een heerlijke

hors d'oeuvre of salade
het hele gezin zal er van smullen.

En dan nog een

fles goede wijn
en moederdag zal dan onvergetelijk zijn

Voor bruiloften en partijen het aangewezen adres

Hotel Bakker
Dorpsstraat - Vorden

T.L. armatuur
lamp + starter

voor slechts f 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Biedt zich aan: Een net
meisje voor hele dagen.
Leeftijd 18 jaar, voor
winkel of huishouding.
Inlichtingen:
bureau Contact

l st. f 26,50
4 st. ƒ 100,—
6 st. ƒ 147,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

VOOR

Bruynzeel - ook specialist in
betimmering - levert dat warme,
karakteristieke natuurprodukt
dat aan elk interieur een
voornaam cachet en een
intieme beslotenheid geeft.
Bruynzeel profielstroken zijn
verkrijgbaar in verschillende
houtsoorten: parana pine,
grenen, oregon pine, basralocus
en red cedar.
Ruime keus in houtsoorten en
profielen!

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen) - Schoolstraat - Vorden

- en sporthandcl

Martens
StfC(/S

Zutphenscweg - Voren

Tuin-kampeer-
stoelen

NU ƒ 13,50 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

U steunt toch ook
do inzameling voor de

Stichting Bisschop Bekkers?

Te houden op 9 mei

CEMENT

l t.m. 20 z. 3,95 p.z.
21 t.m. 60 z. 3,90 p.z.
61 t.m. 100 z. 3,85 p.z.

Eenmaal per week
nieuwe aanvoer
dus altijd goed.

Bovenstaande prijzen
zijn alleen van

toepassing indien
afgehaald en beta-

ling a kontant

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 05752-1486

Gevraagd:

EERSTE OF
TWEEDE MONTEUR

Saab- en Simcadealer Loc hem

G. VAN AALDEREN
Kastanjedwarsstraat 3 - Tel. 05730-1230

Voor textiel

INVERSATEXTIEL

U weet het

100% KWALITEIT

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Het schoenenhuis

WEEKAANBIEDING TER
GELEGENHEID VAN
MOEDERDAG

bij aankoop van een
dameshandtasje
dubbele ZD-zegels
keuze uit meer dan 150 modellen
in blauw, beige, python enz.

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

x->
e a

is voor moeder een heerlijke
verrassing.

Bestel ze vroegtijdig bij

IJssalon

D. Boersma
Dorpssraat 6 - Telefoon 1553

Zo spoedig mogelijk gevraagd

een ervaren

tractor-
machinist
voor alle werkzaamheden.

Voor alle dagen.

Coöp. wcrktuigenvcrcniging

'De Medo'
Linde-V orden

Gegadigden gelieven zich op te
geven voor of op H mei 1969 bij
F. H. BOUWMEESTER, E 101
Vorden

SIMCA 1000 1965 met Ferodo, 46.000 km;
SIMCA 1000 1967 met Ferodo, 26.000 km;

SIMCA 1500 1966;
SIMCA 1501 1967 50.000 km;
CORTINA 1965;
SAAB 96 1967;
VOLVO 124 1965

Saab- en Simcadealer Lochem

G. VAN AALDEREN
Kastanjedwarsstraat 3 - Tel. 05730-1230

op zoek
naar bijzondere

meubelen?

Een héél Jij n kastje? Een elegante secrétaire?
Een Spaanse stoel ? Dat zou u heel wat
speurtochten kosten . . . als wij er niet waren.
Wij - en onze toonzaal in Ruurlo, waar we op
2000 vierkante meter met 124 andere
Oost-Nederlandse meubelzaken bijzondere
meubelen tonen. Dus ook als u het bijzondere
meubel zoekt, dat wij niet direct in voorraad
hebben, kunnen ij^toch direct helpen. Kan het
handiger ? ^7

Uw adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14

Het is moeilijk voor ons om op het laatste
ogenblik een advertentie een bepaalde plaats
te geven.

Wilt u uw advertentie op een bepaalde plaats
geplaatst :icn; bezorg haar dan s.v.p. vroeg-
tijdig; wij zorgen dan dat aan uw wensen
wordt tegemoetgekomen.

mode
in fleurige

JAPONNEN EN
BLOUSES

Nieuwe
kollekties!

Mode van vandaag bij

Wij wensen u
een prettige moederdag

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Door vrijdagavond van zijn naaste konkurrent
Breuker te winnen, is het vrijwel zeker dat Nijen-
huis dit jaar opnieuw kampioen van de Vordense
damclub DCV gaat worden.

De uitslagen van de onderlinge kompetitie waren:
Offereins—Klein Brinke O—2; G. Geerken jr—H.
Hulstijn af g.; Esselink—Dimmendaal O—2; J. F.
Geerken—S. Wiersma 2—0; B. Wentink—J. Ou-
kes O—2; Heuvink—Dimmendaal O—2; Esselink
—Sloetjes l — 1; Hulshof—Offereins l — 1; Wan-

sink—Roozendaal l — 1; Van Dijk—Oukes O—2.
In groep A staat Nijenhuis dus bovenaan met 31
punten uit 20 partijen; 2. B. Breuker 16-20; 3. Klein
Kranenbarg 19-20; 4. A. Wassmk 17-19; 5. Ou-
kes 19-19; 6. W. Wassink 14-17; 7. Wiersma 19-
17; 8. Geerken 14-16; 9. Ter Beest 14-12; 10. Van
Dijk 16-9; 11. Leunk 10-7; 12. Wentink 12-3.

In groep B heeft Dimmendaal de leiding met 31
punten uit 20 partijen; 2. Heuvink 19-26; 3. Offe-
reins 21-25; 4. Esselink 20-22; 5. Hoenink 19-21;
6. Sloetjes 22-22; 7. Wansink 18-21; 8. Hulshof
18-19; 9. Hulstijn 17-17.

BEJAARDENTOCHT 1969
Op l l juni a.s. wordt de jaarlijkse bejaar-
dentocht gehouden.
Onze reis gaat dit jaar naar het Dolfinarium
in Harderwijk met daaraan verbonden een
boottocht. Vertrek 's morgens 9 uur richting
Eerbeek, Hoenderlo (koffiepauze bij de fam.
H. Tjoonk), Hoge Veluwe, Stroe, Harder-
wijk. Hier aangekomen eerst een boottocht,
daarna koffiepauze met lunch (wordt aange-
boden door het komité) vervolgens demon-
stratie van zeeleeuwen en dolfijnen in het
Dolfinarium.

Ongeveer 3 uur vertrek richting Epe, Vaas-
sen (theepauze in de Ossenstal). Vandaar
gaan wij weer huiswaarts plm. 5.30 uur in
Vorden waar wij met zijn allen net als andere
jaren een diner aangeboden krijgen bij café-
restaurant ,,De Zon" A. H. A. Hartman.

Kosten f 17,50 p. p. (alles inbegrepen).

Opgave voor l juni bij:
SKJ.U emnagazijn Boersma, telefoon 1553;
Sigarenmagazijn Eijerkamp, telefoon 1386;
Sigarenmagazijn Hassink, telefoon 1332.

Het komité Bejaardenocht.

W/e heeft per vergissing op 30 april voor de win-
kel vun Sigarenmagazijn Boersma mijn blauwe
sport f iets met witte velgen meegenomen?
Gaarne met spoed bericht aan Marlies Boersma.
Dorpsstraat 6, Vorden.

Met spoed gevraagd:

LEERLING
SERVEERSTER

Hotel „'t Wapen van Vorden"
F. P. Smit - Telefoon 1391

VOORJAARSVERGA-
DERING v.v. VORDEN

op 16 mei om 8 uur in de kantine.

AGENDA:

Opening.
Mededelingen (o.a. vaststelling kontributie).
Training.
Bestuursverkiezing. Aftredend de heren F.
Smit en G. Eijerkamp beiden herkiesbaar.
(Tegenkadidaten kunnen voor de vergade-
ring schriftelijk ingediend worden.)
Verkiezing elftalkommissie.
Verkiezing jeugdkommissie.
Bespreking over jeugdbestuur.
Rondvraag.
Sluiting.

P .S. De bestuursleden worden
verkocht om 7.15 uur aanwezig
te zijn.

Het bestuur.

voor

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT Telefoon 1391



Hush Puppies en Piedro schoenen Fa Jansen Dorpsstraat 34 .

Moedecdoy
vieren onder een

TUINPARASOL
en een heerlijke zit in onze
kollektie

TUINSTOELEN
met passende

TAFELS

Kijkt u maar bij

KEURKOLLEKTIE
VRBJETIJDSKLEDING

]ACKS
SWEATERS
PULL-POLO'S
WEEKENDERS
SPIJKER-
BROEKEN
(met uitlopende
pijpen)
HELANCA
COL-
PULLOVERS

zie etalage

RAADHUISSTR.. VORDEN

bestel zo'n heerlijke

Maak het moeder
gemakkelijk
op

HAAR
moederdagï

salade of
hors d'oeuvre
en onze kok zal gaarne tot uw dienst zijn.

hotel café restaurant slijterij f ^-

Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1236

MOTRAC N.V. ZUTPHEN

Wegens uitbreiding van ons verkoopprogramma vragen
wij voor spoedige indiensttreding:

Voor de afdeling onderdelen:

MANNELIJKE MEDEWERKER
voor de administratie van de onderdelenvoorraad. Voor
deze funktie strekt enige technische kennis tot aanbeve-
ling.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan ons adres: Pollaan 49

ZOEKT U EEN MOOI

MOEDERDAGGESCftlENK ?

Wij hebben voor u ruime keuze in

ELEKTRISCHE APPARATEN

GLAS- EN AARDEWERK

KUNSTNIJVERHEIDS-
ARTIKELEN

KOELKASTEN

GASFORNUIZEN

ENZ. ENZ.

Komt u eens kijken
misschien slaagt u meteen t

Denkt u aan moederdag ?

STICHTING

NUTSSPAARBANK

TE

VORDEN
Het bestuur der
Nutsspaarbank te Vorden
nodigt belangstellenden uit
tot het bijwonen van een

receptie
op woensdag 14 mei 1969,
des namiddags tussen 3 en
5 uur. te houden in het
Nutsgebouw aan de
Dorpsstraat, ter gelegenheid
van de herdenking van het
150-jarig bestaan van de
spaarbank en van de
officiële opening van het
nieuwe spaarbankgcbouw.

De edelachtbare heer A. E. van Arkel. burgemeester der gemeente
Vorden, heeft zich bereid verklaard om de officiële opening van
het spaarbankgebouw om 2.30 uur te verrichten.

Ook tijdens de receptie bestaat gelegenheid tot bezichtiging van
de nieuwe bank.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 51

Kubizek sloeg het portier woest achter zich dicht. De auto stond
midden in de straat, de doorgang volledig blokkerend. Maar wie
zou hém voor een parkeerfout durven laken, in deze dagen, vlak
voor zijn eigen Bureau dat zijn toevluchtsoord was, zijn uitvalspoort
en zijn vesting? Hij droeg een groene uniform onder de glimmende
regenjas. Natte sneeuw plakte aan zijn laarzen. De stank van de
zeewind was in zijn neusgaten. In z'n oren was het onderdrukte
gehuil van z'n eigen woede. En diep in zijn allergehoorzaamst elite-
soldatengemoed werd hij aangepord en gestoken door ergernis over
de bedil- en bemoeizucht van de hoge „Obrigkeit".
Het was de wezenlijke oorzaak van zijn woede niet. Dat was wat
hij „Het Gezicht" was gaan noemen. Hij haastte zich in de richting
van de achteringang. Zodoende ontging het hem dat een grote,
zwaargebouwde man, zijn uiterlijke evenbeeld, het gebouw aan de
voorkant verliet. En dat vlugge gestalten zich in de richting van zijn
Horch begaven. Dat één van hen zich bukte en in de wagen keek,
dat ze de remmen losten, de zware wagen gangbaar maakten. Dat
ging allemaal zo vlug en handig! De wagen werd een zijstraat in-
geschoven; een andere Horch werd de zijstraat uitgedraaid, achter-
uitgeschoven tot op de plaats waar de eerste auto had gestaan.
Kubizek keerde zich abrubt om, hij hoorde hoe er verderop een
zware automotor werd aangeslagen: een zeldzame gebeurtenis in
1944. Hij klopte zijn zolen af tegen de muur, de razernij bedwingend
die als 'n storm in hem opstak: „Donnerwetter, ich bin doch Soldat!"
Hij smeet de halfopgerookte sigaret van zich af, stak een verse op.
,,Het Gezicht" week niet van hem. Hij kon het niet zoals vroeger
bezweren. Hij haastte zich niet meer. Hij inhaleerde trek na trek tot
z'n longen vol waren en de rook er sekondenlang over deed om via
neus en mond de luchtwegen te verlaten. Rustiger nu rangschikte hij
de feiten. Wis en waarachtig, hij was soldaat. En 'n overtuigde aan-
hanger van het nationaal-socialisme. Maar hij was ook een realist.
Als hij de genegenheid van deze enige vrouw zou hebben gewonnen,
haar desnoods met aanwending van het hele gamma van list, bedrog,
begoocheling en overreding zover zou kunnen krijgen dat zij Van
Anreh zou willen vergeten! Bij Odessa *) had hij z'n kontakten
gelegd. Kamouflage! Hij zou die vluchtweg nooit gebruiken. Hij,
Kubizek, had zijn eigen, geheime vluchtweg uitgedacht. Maar men
vlucht niet gemakkelijk met iemand die men tegen zich heeft. Tot
nu toe had Lia van Beinum blijk gegeven geen zacht ei te zijn, maar
een harde noot! Daar zou hij nu persoonlijk iets aan doen! Hij had
zich al veel eerder met haar moeten bemoeien, maar de telefoon had
juist deze dagen niet stigestaan. Die dwingeland drong door: „Mit

*) Odessa: vereniging, welke eerlang de vlucht van voormalige
SS-ers zou moeten organiseren: „Organisation der Ehemaligen SS-
Angehörigen".

Flausen und Nichtigkeiten von höchster Stelle!", - onbenulligheden
over piloten en ontvluchte krijgsgevangenen uit de slag om Arnhem:
de metalen stem van de Höhere SS u. Polizeiführer, Obergruppen-
führer Rauter; - de verre, ondanks z'n zachtheid doordringende stem
van de „Oberkommandierende" uit de Prinz Albrecht Strasse 8,
Dr Ernst Kaltenbrunner. Hij had vandaag één van die gesprekken
laten nagaan, ongelovig over zoveel stumperigheid en kleingedoe, -
welnu, ze hadden hem daar in Berlijn afgeblaft. Hautain had Gesta-
po-Müller gevraagd of hij niet wat beters kon uitdenken dan onno-
dig hun lijnen bezet te houden, beslag te leggen op hun tijd. Had
hij in Den Haag soms te weinig om handen? Dan was er aan het
Oderfront tegenover de aanstormende Russen warempel nog volop
werk. Zo waren alle dingen tegen hem.
Bah! Kubizek spuugde van zich af. Plotseling had hij oog voor zijn
omgeving. Nevelslierten trokken rondom het huis en door de oor-
logsdonkere straten. Argwanend snoof hij de geur ervan op, die
scherp rook als de geur van kruitdamp. Kubizek, het ervaren strijd-
ros dat kruitdamp had geroken, brieste tegen de stank van de zee-
wind, die, inderdaad, alles overheerste. In zijn onmiddellijke omge-
ving hief een hond een langgerekt gehuil aan, dat eindigde in een
snauw. Verderop werd het gehuil kort beantwoord. Ergens flitste
een licht op, als weerlichten zonder onweersgerommel. Even had
Kubizek het gevoel dat in het duister tal van ogen op hem -waren
gericht, maar hij zag alleen de ogen van Jehoedith, die hij vroeger
had gekend. En de ogen van Dr Gloede, lichtend als sterren, atten-
tieseinen, die niet vergeefs bij hem aanklopten! Woest smeet hij de
sigaret van zich af. Zijn lijfelijke oren gespitst op zijn omgeving,
registreerde zijn innerlijk gehoor het gehuil dat van ventrale oor-
sprong leek, dat diep uit zijn ingewand scheen op te komen.

„Het Gezicht" was een spooksel van vlak voor de invasie in Nor-
mandië. Het was van Joodse origine, van nul en gener waarde, een
„Nichtwirklichkeit" uiteraard, maar het spookte in z'n gedachten
sinds de omsingeling bij Falaise, toen Van Anreh de banden had
stukgeschoten van de Canadese truck met Konserven *). Er was
toen al dat plotselinge bombardement geweest. Hij was amper ont-
komen. Toch had hij nog een karabijn op de jeep leeggeschoten.
En daarna was zij tot hem gekomen, dat „heerlijke stuk in die jurk
van fluisterende zijde", die schoonheid wier gespitste lippen inder-
tijd beefden in een lach eer zij, onder de adem van zijn mond, haast
versmolt als champagne op de tong. Zij had hem, nota bene om een
jodenjongetje gevraagd. Hij was er later wel achter gekomen waar
zij werkelijk woonde. En dat het ' de verrader van Lisieux, Van
Anreh, was die omgang met haar had, wien het vergund was dit
„heerlijke stuk" te kussen. Ook toen was er al het gespook van Je-
hoedith door z'n gedachten. - Evenals die nacht, twee dagen gele-
den, toen hij dat brok balustrade op z'n kop had gekregen. Ja, ook
in die nacht had „Het Gezicht" de kop venijnig opgestoken, de
hoornige bek bereid tot bijten, als de afgehouwen kop van een
adder, die niet sterft eer de zon is ondergegaan. „Het Gezicht" had

*) Konserven: de door een injektie gedode gevangenen van de SS
resp. SD.

een naam: Jehoedith. Vlak voor haar dood had zij 't hem toege-
schreeuwd: „Jij, kadaver! Als het uur komt dat jij mij niet meer
kunt vergeten! Dan komt het einde!" Onzin! Zijn leven was geen
roman waarin alles mogelijk is, maar een sterk diepgeworteld be-
staan, waarin hij zou zijn en blijven die hij was: de onkwetsbare,
onoverwinnelijke.
Kubizek haalde een schone zakdoek uit zijn tuniek tevoorschijn. De
zakdoek was een geschenk van Dr Gloede. Deze zakdoeken, hoewel
glanzend nieuw, droegen de geur van de meest volmaakte lotion
die hij ooit had „ontmoet". Een chemische geur, die aangenaam aan-
doet. (Er voer zorgen, dat Van Anreh niet gedood wordt, eer hij
mij gezegd heeft waar zich het kind bevindt, zodat Dr Gloede aan
zijn deel komt! Ik moet hem vangen, hem ontwapenen, deze Van
Anreh. Gevangen nemen. Het eruit knijpen! En dan . . . f f f f t l
Weg met hera!)
Ja, het Gezicht had een naam: Jehoedith! Een oud verhaal, dat al
uit had moeten zijn, maar waarvan het slot niet is geschreven omdat
de hoofdpersoon nog leeft, terwijl het volgens de voorspelling zijn
onontkoombaar lot zal zijn, dat hij doodgaat.
Kubizek schroefde de dop resoluut op de platte fles waaruit hij lange
teugen had genomen. (Nu niet zwak worden! Ik begin vooral aan
deze zakdoeken nog eens verslaafd te raken.) Moest men zulke
historiën als van Jehoedith niet koel en onverschrokken kunnen her-
denken tot het einde? Inplaats van ze te verdringen, het gebrul van
de ondermens in wodka te smoren? Wie was Jehoedith dat zij hem,
lan Kubizek, in zijn baan vermocht te volgen, nadat zij was gestor-
ven, - nadat zij was neergestort tot as. Als een gevallen ster die niet
gemist wordt. Omdat er zoveel sterren tintelen en tanen aan het
variabele firmament van Kubizek? Wiens glans en loopbaan alléén
boekdelen zouden kunnen vullen! Alle bastions en tegenweer waren
voor hem gevallen. Een keten van roemruchte daden reikte van
Narvik tot Tanger, van Leningrad tot Odessa, - overwinning en
roem, schoonheid en liefde, de doodskreet van dappere mannen, het
angstgeschrei van de maagden, en het gevlei! (372 nekschoten bij
Wilna, doch de spieren van zijn arm waren onvermoeid, de kracht
van mijn wijsvinger was niet verlamd, - „und fragt ihr die Stimmen
die ihr zahlt, die meine hat den Kampf gewahlt").
En toch het onvermijdelijke lot? Bah! Niets is onontwijkbaar. Er
zijn geen tropische insekten in de hollandse winter!
Jehoedith wa:> de mooiste Jodin geweest die hij ooit had gevangen.
Hij had haar in stilte tot Miss Juda verkozen. Zij was het donkere
tegenbeeld v.m de blonde venus Lia. Jehoedith, dochter van het
morgenland! Wie haar liefhad beminde alle vrouwen van Jeruzalem
tot Tokio in haar. Alleen, de blos die langs de blanke wangen joeg
en de blankheid ervan deed gloeien was het verkeerde bloed. Hij
had er zich door bedrogen gevoeld, zoals een schilderijenexpert, die
de volmaakte vervalsing heeft gekocht. Op zijn beurt zou hij haar
bedriegen: via een lusthof naar een doolhof, via een badhuis naar
de gaskamer! Hij had haar het leven en de vrijheid beloofd. Maar
hij had haar naam niet afgevoerd van de lijst dergenen die bestemd
waren om in Auschwitz te worden vergast.

(wordt vervolgd)
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