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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG l JUNI
Hervormde kerk

8.30 uur ds. J. Kronenburg uit Steenderen
10.00 uur ds. J. Kronenburg (Jeugddienst)

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. A. J. G. Dronkert uit Geesteren
19.00 uur ds. J. Tevel uit Aalten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur }. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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

Geboren: Eline Maria, dochter van R. Faber en
W. J. Weller; Willem Remco, zoon van A. H. W.
Docter en M. H. L. Wagenaar; Freddy, zoon van
A. Dijkman en L. Hulleman; Henrik Willem, zoon
van J. C. van Dijk en W. J. Boerman.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: G. H. Brunsveld en H. J. Memelink; R.
J. Hendriks en M. W. de Boer; A. W. Enzerink
en M. Schurink.

Overleden: Geen.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag l juni om 10.00 uur

Voorganger:.
ds. J. Kronenburg uit Steenderen.

Onderworp:
,,Vcrnieuwing . . . maar hoc?"

KOMT U OOK?

Uitwisseling Jong Gelre
Jong Gelre afdeling Vorden zal op 21 en 22 juni
een weekenduitwisseling houden met de PJG 't
Zand uit Noord-Holland (een plaatsje tussen Alk-
maar en Den Helder). Op 5 en 6 juli komen de
jongelui uit Noord-Holland naar Vorden.
Zaterdag 28 juni gaan de dames van Jong Gelre
een fietstochtje maken naar Lievelde Erve Kots en
Markelo en omgeving. Op 7 juni gaan leden van
de afdeling Vorden naar de landdag in Eist dat
wordt gehouden in de Europahal.

Nieuwe dienstregeling N.S.
Ingaande l juni gaat ecu nieuwe dienstregeling in bij de Nederlandse Spoor-
wegen. Voor Vorden zijn de onderstaande wijzigingen van belang.

De treinen richting Zutphen vertrekken om —.13, die in de richting Winters-
wijk om —.14 met uitzondering van 7.08 uur richting Zutphen en 7.06 uur en
8.12 uur richting Winterswijk.

Op maandag t.m. vrijdag een forcnsentrein van Winterswijk—Apeldoorn Vor-
den vertrek 7.47 uur en een forenscntrein van Apeldoorn—Ruurlo (Vorden
aankomst 17.33 uur).

Op zondag rijdt de eerste trein Winterswijk—Apeldoorn om 8.13 uur en de
eerste trein naar Winterswijk om 9.14 uur. Dan verder een volledige uurdienst.
Buiten een verbeterde dienstregeling valt ook te vermelden dat voor boven de
65-jarigen een reduktiekaart is te verkrijgen om te reizen voor de halve enkele
reis-prijs. Waren er reeds kaarten voor 3 maanden, nu ook jaarkaarten tegen
de prijs van 50,—, jvoor echtparen 2 kaarten voor 75,—. Jongelui kunnen, als
:c niet ouder zijn dan 19 jaar, een tienertoerkaart kopen voor 20,—. Onbeperkt
reiden gedurende 8 dagen.

Verbeteringen in de dienstregeling baanvak Winterswijk—Apeldoorn ingaan-
de l juni 1969 (voor station Vorden).

Trein 7816 Winterswijk—Apeldoorn (Vorden vertrek 8.13 uur) met aanslui-
ting te Zutphen op de sneltrein richting Arnhem, en te Apeldoorn op de snel-
trein naar het westen, gaat ook op zondag rijden.

Trein 7824 Winterswijk—Apeldoorn (Vorden vertrek 12.13 uur) gaat ook op
zondag rijden. Eveneens met aansluiting te Zutphen, op de sneltrein richting
Arnhem en te Apeldoorn naar het westen.

Trein 7815 Apeldoorn—Winterswijk (Vorden vertrek 10.14 uur) gaat ook
zondags rijden.

Dit betekent d.it v,ma f 8.13 uur richting Zutphen—Apeldoorn en 9.14 uur
richting Winterswijk, een volledige uurdienst, ook op zondag wordt ingevoerd.

Op maandag t.m. vrijdag een extra trein Winterswijk—Apeldoorn (Vorden
vertrek 7.47 uur) en een extra trein Aneldoorn—Ruurlo (Vorden aankomst
17.33 uur) bestemd voor afvoer forensen en scholieren.

De treinen vxfjdc normale dienstregeling richting Zutphen—^Jcldoorn, ver-
trekken met ingang van l juni te Vorden (met uitzondering van de treinen
van 7.06 <:n 8.12 uur) richting Winterswijk en de treinen van 7.08 en 7.47 uur
richting Apeldoorn, vertrekken te Vorden om —.13 uur naar de richting Zut-
phen, en om —.14 uur naar de richting Winterswijk.

•> T De Snoekbaars'
Tijdens de gehouden jaarvergadering van de hen-
gelaarsvereniging „De Snoekbaars" kon voorzitter
A. Bello slechts een klein aantal leden welkom he-
ten. In zijn openingswoord memoreerde de heer
Bello het overlijden van het bestuurslid de heer
J. \V. Krauts, die reeds vanaf de oprichting in het
bestuur zitting had, en het overlijden van de leden
L. Oosterveen en G. A. Struik. Door de vergade-
ring werd enkele ogenblikken stilte in acht geno-
men.

Hierna deelde de voorzitter mede dat hij in ver-
band met zijn vertrek naar elders helaas niet langer
de voorzittershamer kan hanteren, zodat door de
vergadering een nieuwe voorzitter diende te wor-
den gekozen.

BEJAARDENTOCHT

Opgave nog mogelijk

t.tn. zaterdag 31 mei
bij de bekende adressen.

De sekretaris gaf hierna een uitvoerig verslag van
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

Het jaarverslag van de penningmeester maakte ge-
wag van een klein batig saldo.

Bij de bestuursverkiezing werd de huidige sekreta-
ris, de heer J. Koster, tot voorzitter benoemd. Tot
sekretaris werd benoemd de heer W. J. A. Sessink
en tot nieuwe bestuursleden D. Wuestenenk en A.
Jansen. De nieuwe voorzitter bood hierna aan oud-
voorzitter Bello een geschenk aan en prees hem
voor al het werk dat hij gedurende zijn 17-jarig
voorzitterschap voor de vereniging had gedaan.

Ook werd hem het ere-lidmaatschap van de ver-
eniging aangeboden.

In de vergadering werd er nog duidelijk op gewe-
zen dat het verboden is te vissen in het verbeterde
gedeelte van de Baakse Beek, zijnde het gedeelte
vanaf Hackfort tot aan het gemaal bij de IJssel.

De voorzitter verzocht een ieder zich hieraan strikt
te houden en deze gedeelten niet te betreden, dit
in het belang van alle leden en de vereniging.

Voorts werden de prijzen van het afgelopen jaar
uitgereikt. De kampioen bij de onderlinge wedstrij-
den, de heer D. \Vuestenenk, mocht van de voor-
zitter de wisselbeker alsmede de eerste prijs in
ontvangst nemen. De bekers voor de zwaarste
witvis en zwaarste snoek werden gewonnen door
de heren J. Papperse en H. Krauts. Voor de wed-
strijden in het nieuwe seizoen werd verwezen naar
de circulaire die alle leden zo spoedig mogelijk zal
worden toegezonden.

Geslaagd

Onze plaatsgenote mejuffrouw A. Mennink slaag-
de in het Koningin Julianaziekenhuis te Hengelo
(O.) voor het diploma ziekenverpleegster A.

2-daagse schoolreis
Begunstigd door fraai zomerweer vertrokken don-
derdagmorgen met bussen van de GTW^ de leer-
lingen van 5e en 6e klas van de School met de
Bijbel aan Het Hoge voor hun 2-daagse tocht naar
het westen.
Op de Grebbeberg stond men even stil bij de gra-
ven van de gevallenen; in Aalsmeer bewonderde
men de schoonheid van de potplanten en snijbloe-
men samengebracht op de veiling; op Schiphol
kwam men onder de indruk van het machtige lucht-
verkeer; in Zandvoort zagen velen voor het eerst
de zee en gingen de schoenen en kousen uit hoe-
wel het water wat koud was.

In de Assemburg, een oud kasteel bij Heemskerk,
dat als jeugdherberg is ingericht, werd de nacht
doorgebracht met alle plezier daaraan verbonden.
Vrijdag was een drukke dag. Op het programma
stonden: een bezoek aan de zeesluizen te IJmuiden,
het Rijksmuseum waar men bijzondere aandacht
schonk aan die schilderijen die vooraf in school op
een filmstrip waren vertoond, een rondvaart door
de grachten en havens en een tocht over de Dam
met Nationaal Monument en paleis.
Om 4 uur werd nog een rondgang gemaakt door
het Muiderslot en genoten allen van de bijzondere
interessante vertelling van de gids.
Om half acht was men hoogst voldaan terug bij de
school.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Aan de heer Antoon Mullink, Kranenburg D 155,
Vorden.
Ja, een ,,misverstand", maar dan ook van uw kant.
Waar ik op wees was het kwaad dat uw openbare
brief, over uw ,,uittreden" aan derden kon doen.
Uw uittreden zelf, is uw zaak - tussen uw geweten
en God - Dat een priester ,,een priester in eeuwig-
heid" is, is onbetwistbaar, maar juist des te zwaar-
der drukt de verantwoordelijkheid op u. Ook dat er
helaas, nog vele wantoestanden in de wereld be-
staan, beseft een ieder, en niet het minst onze H.V.
de paus (zie o.a. zijn encycliek: ,,Populorum Pro-
gressio). Juist daarom heeft de kerk trouwe pries-
ters nodig, niet alleen voor de ,,misdeelden", doch
voor alle mensen, rijk of arm, gelovig of ongelo-
vig, om in ,,teamverband" te werken in eenheid,
standvastigheid, nederigheid, gehoorzaamheid en
liefde zoals Christus dat wilde.
Zullen wij het hierbij laten? Een persoonlijk onder-
houd zou ons misschien verder brengen.

Alice Gatacre-de Stuers.

(N.B. Wij stellen de heer Mullink in staat zijn
antwoord op dit artikel te plaatsen en sluiten dan
deze diskussie red.)

Avondvierdaagse Vorden
Wanneer men dezer dagen een fietstochtje maakt
in de omgeving van Vorden dan treft men overal
wandelaars aan, individueel of in groepsverband.
Zij allen zijn aan het trainen voor de avondvier-
daagse die de gymnastiekvereniging Sparta deze
zomer voor de tweede keer organiseert.
Waarschijnlijk zullen er dit jaar meer deelnemers
zijn dan vorig jaar (toen waren er ruim 650).
Naast natuurlijk de organiserende vereniging zelf
zullen o.a. ook diverse andere verenigingen met een
flink aantal personen aan dit wandelevenement
deelnemen. Degene die zich nog niet hebben opge-
geven kunnen dit doen bij de volgende personen
t.w. de heer A. R. Sikkens, Mispelkampdijk 32; de
heer G. Koop, Ruurloseweg 8a en mevrouw Van
Snellenberg, Storm van 's-Gravenzandestraat 9.
Ook kan men telefonisch alle gewenste inlichtingen
krijgen onder nummer 05752-1926.
De avondvierdaagse wordt gehouden op 11, 12, 13
en 14 juni. Mocht men echter niet in staat zijn
door bv. werkzaamheden om op zaterdag 14 juni
aan de start te verschijnen, dan bestaat de moge-
lijkheid om op dinsdagavond 10 juni te starten.
In ieder geval moet op 4 achtereenvolgende dagen
worden gewandeld. Er zijn 2 afstanden nl. junio-
ren van 8-14 jaar: 3 x 10 km en l x 15 km; per-
sonen van 15 jaar en ouder: 3 x!5 km en l x 20
km. De deelnemers behoeven niet bang te zijn voor
blaren want de afdeling Vorden van de EHBO is
paraat om ze door te prikken. De EHBO zal nl.
langs de gehele route patrouilleren.

Vordens wielerronde
Zaterdag 21 juni zal de 4e officiële Ronde van
Vorden worden verreden voor nieuwelingen en
adspiranten. Nog enkele weken scheiden ons dus
van dit voor Vorden toch ongetwijfeld belangrijke
sportevenement. Naar wij vernemen zullen de or-
ganisatoren weer een rekordaantal rijders in de
baan brengen.
Trouwens de organiserende Empo Rij wiel fabriek
in samenwerking met de Winterswijkse wielerclub
,,De Stofwolk" hebben nooit over inschrijvingen
te klagen gehad. Bekende namen in de wielersport
zijn in Vorden aan de start verschenen. Denkt u
maar o.a. aan Jan Aling uit Bunne, Roy Schuiten
uit 's-Heerenberg, de gebroeders Vlot uit Wanne-
perveen en een van de grootste renners uit de Ach-
terhoek Arie Hassink uit Neede. Kortom enkele na-
men die er hun steentje aan bijdroegen dat de
Ronde van Vorden tot dusver altijd in alle opzich-
ten is geslaagd.
En omdat velen de wielersport een warm hart toe-
dragen zullen er ook dit jaar ongetwijfeld weer
vele prijzen en premies door middenstand en pu-
bliek worden aangeboden. Mede hierdoor kan men
elk jaar opnieuw genieten van een prachtige strijd.
Het publiek heeft geheel gratis toegang (waar
vindt men dat nog). Een bezoek aan deze wieier-
ronde kan dan ook van harte worden aanbevolen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

29 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

29 mei Herv. Vrouwengr. Wildenborch
31 mei Jeugddag op het Ratti sportter.

organisator ,,Sparta"
31 mei Dansen in het Nutsgebouw

3 juni Volleybal Jong Gelre bij Oort-
giesen

10 juni Vergadering vogelver. ,,Ons Ge-
gen" in café ,,de Zon"

11 jun i Bejaardentocht
11 juni Avondvierdaagse
12 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
14 juni Avondvierdaagse
14 juni Dansen in het Nutsgebouw
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden
21 juni Dansen in het Nutsgebouw
26 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

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 by deze rubriek tussen/bijgevoegd

Schoolreis o.l.s. dorp
De leerlingen van de klassen l t.m. 4 van de open-
bare lagere school dorp gaan vrijdag 30 mei met
schoolreisje. Ditmaal zal een bezoek worden ge-
bracht aan de Waarbeek bij Hengelo (O.)
De klassen 5 en 6 maken van 24 t.m. 27 juni hun
4-daagse trektocht. De vijfde klas gaat naar de
jeugdherberg ,,Heemhoeve" te Emst-Epe, terwijl
de 6e klas naar de NBAS te Oldebroek gaat.
De kinderen die in augustus de school voor het
eerst zullen gaan bezoeken, mogen op woensdag-
middag 18 juni een dagje op school komen voor
nadere kennismaking. Juffrouw Bakker zal zich
deze middag met de nieuwelingen gaan bezighou-
den en wel van kwart over een tot kwart over drie.



SUPIRMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service
* Lage prijzen

VARKENSLEVER

BIEFSTUK TARTAAR

FIJNE VERSE WORST

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

3 stuks

500 gram

500 gram

158
198

500 gram

BOTERHAM WORST 150 gram 55

SNIJWORST

GEBRADEN GEHAKT

ZURE ZULT

150 gram 89

100 gram 55

100 gram 38

<Jkoe*tfce ett

2 kroppen 59MALSE SLA

PROFITEER NU

VERSE AARDBEIEN per bakje 85

SUNKIST SINAASAPPELEN
12 voor 169

heel kg 69

nu 98

kg 49RAAPST EN

PEPERMUNT

Grote plastic bus VIM

Volledig gevitamineerde
MARGARINE

Quick BOTERHAMPASTA

GOUD SPECULAAS

ERWTEN/WORTELEN

ELK 2e BLIK

4 rollen 79

van 77 voor 67

4 pakjes 89

beker 79

500 gram 89

per blik 74

49

Geurts driekwart literpotten
APPELMOES 85

ELKE 2e POT 65

Dido PAPIEREN ZAKDOEKJES
erg gemakkelijk nu per pak 85

Ovaal blik HARING IN TOMATEN-

SAUS nu per blik 89

Monte Claro
LANDWIJN 2 flessen 395
:#*»•** *><'- - • •
Sunshine spuitbus
ZONNEBRANDOLIE van 250 198

KNABBEL- OF MANGEL-
KOEKEN nu per pak 69

SNOEPJES

Smarius
BESCHUIT

Grote zak
FABELTJ ESKRANTDROP 98

FRUITCOCKTAIL blikje 129

TEO PUDDINGSAUS flesje 65

SPERZIEBONEN literblik 79

AZET UITJES grote pot 119

GROTE

• taart-
bodems

GEEN 145 MAAR

LIMONADESIROOP

JUS D'ORANGE

Maribel extra fijne
DOPPERS

Vecht-Bij
HONING

Fricolette
SMEERKAAS

Medium
DRY SHERRY

nu per fles 89

per fles 79

heel blik 149

2 pakjes 98

van 119 nu 99

bakje 65

fles 395

van 71 voor 65

FIETSMANDJES VOOR TIENERS

3.95

BIJ 5,00

BOODSCHAPPEN

grote
plastic bal

VOOR

99

UNOX

groente-
soep
VAN 99

NU

89

J a Ha drink
BEKER 36 NU 5 BEKERS

1.59
VOOR DE KINDEREN

Strandbal
NU

65
INSTANT

Poeder koffie 2 ga
200 GRAM NU

Macaroni
NU 2 x 500 GRAM

1.09
LITERFLES

koffiemelk
1060 GRAM

DEZE WEEK

1.49

NEEM EENS

unox vlees
ragouts

PER BLIK

1.98



Met grote vreugde ge-
ven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

FREDDY
A. Dijkman
L. Dijkman-Hulleman

Vorden, 23 mei 1969
De Hanekamp 24

Met vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon

Hendrik Joost
J. de Gruyter-

Aartsen
J. de Gruyter

Vorden, 26 mei 1969
Hertog Karel van
Gelreweg 4

Inplaats van kaarten
Geboren:
Antonie
(TON)

zoon van
J. W. Polman
A. Polman-

Klein Selle
broertje van
Inge, Marion en
Mieke

Vorden, 27 mei 1969
Dorpsstraat 22

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor de zeer vele
blijken van belangstelling
die wij mochten ontvan-
gen bij het plotseling
overlijden van onze lieve
man en vader

GERARD RENSEN
Uit aller naam:
M. H. Rensen-

Gerritsen
en kinderen

Vorden, mei 1969
Graaf van Limburg
Stirumstraat 3

Voor de blijken van me-
deleven, die wij mochten
ontvangen bij het plot-
seling overlijden van onze
lieve man, vader en opa

G. H. STRUIK
betuigen wij onze oprech-
te dank.

Vorden:
G. A. J. Struik-
Weulen Kranenbarg
Wezep:
G. J. van Soest-

Struik
H. van Soest
Ingeborg en Niels

Vorden, mei 1969
Burg. Galléestraat l

Betontegels

30 x 30 cm

afgehaald

53 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Gevraagd: Werkster voor
l of 2 halve dagen per
week. Jansen 't Schoe-
nenhuis, Dorpsstraat 34

Te koop: Een best rood-
bont nuchter maalkalf bij
Joh. Weenk, Veldwijk
C 143 Vorden, na half 6

Te koop: Een harkma-
chine; een wentelploeg en
een 1-paards grasmachi-
ne alles in goede staat.
J. Mokkink, D 90

Vloerbedekking

vinyl op vilt

2 meter breed
f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Mevr. Muis, Insulinde-
laan 20 vraagt hulp voor
enkele uren per week

VOOR41UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
voor f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Zojuist ontvangen

FABELTJESKRANT-

BEHANG

SMAAKVOL

MODERN

Ruime parkeergelegenheid

OOfiOiCOfll̂• /̂¥\̂ ^^x•^w'IVî /T\/IV•^*'IV*v^^1rtVT^^^

Inplaats van kaarten

JO BLEUMINK
en
ANNEKE GEURTS

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 6 juni
a.s. om 13.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Zij hopen elkaar het H. Sacrament van
het huwelijk toe te dienen onder de ge-
zongen Eucharistieviering welke tot hun
intentie aan God zal worden opgedra-
gen om 14.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk te Vorden.

Vorden, D 4
Drempt, Hoefkensestraat 10
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Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Toekomstig adres: Stationsweg 25
Vorden.
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CHRISTIAAN DE GROOT
en

MARIA ANTOINETTE HARTMAN

hebben de eer u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk op vrijdag
6 juni a.s. om 10.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 10.30 uur tijdens de H. Eucha-
ristieviering in de H. Antonius van Pa-
duakerk te Kranenburg, Vorden.

Wilp, Kerkstraat 5
Vorden, Ruurloseweg D 21a
mei 1969

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in café
,,'t Wapen van 't Medler" te Vorden.

Toekomstig adres: Kerkstraat 5, Wilp.

MENSEN MET STIJL

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
cis met Idem het merk LUXAFLEX

Vrijdagavond (koopavond)
standighedcn GESLOTEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Vooi

Silvestertapijt
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

$

wegens familie-om- \

HET IS NU DE TIJD

Geef uw auto een
goede beurt

als onderhoudsmiddelen

REXIN
polisch en cleaner

TURTLE WAX

SPUITBUSJES
AUTOLAK

kunstharslak in ca 1200 kleuren
SLECHTS ƒ 7,25

BONDAGLASS
glas-fiber minipac

CATALOIJ
vloeibaar metaal

AUTOPLAMUUR
grijs-rood

VEEGVASTE

MUURVERF

Schildersbedrijf Uiterweerd
C^^

Inplaats van kaarten

/. L. WELSINK
en
J. WELSINK-KLANDERMAN

hopen op zaterdag 31 mei a.s. hun 40-
jarige echtvereniging te herdenken.

Vorden, mei 1969
Almenseweg l

Receptie op zaterdag 31 mei a.s. van
16.00 tot 18.00 uur in hotel Bakker te
Vorden.

Inplaats van kaarten

H. ARFMAN
en
ƒ, A ARFMAN-GELTINK

hopen op zaterdag 31 mei a.s. hun 40- •
jarig huwelijksfeest te herdenken.

HHun dankbare kinderen, kleinkinderen $
en moeder.

Vorden, mei 1969
Berend van Hackfortweg 29

Receptie van H.30 tot 16.30 uur in café
„'t Wapen van 't Medler" te Vorden.

Op zaterdag 31 mei a.s. hopen D.V.

G. J. WUESTENENK
en
W. A. WUESTENENK-TJOONK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden. mei 1969
Stroodijk C 24b

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot l
17.00 uur in café-restaurant ,,'t Wapen \\
van Vorden" (F. P. Smit).
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Inplaats van kaarten

Op 2 juni 1969 hopen

D. MEIJERINK
en
D. MEIJERINK-VERSTEGE

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van

Gerrie en Dick
Henk
en moeder

Vorden, mei 1969
E 95

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
2 juni a.s. van 14.30 tot 16.00 uur in
café ,,'t Wapen van 't Medler" te Vor- i
den.

î̂ e^K^OiOiOiC^6^

GYMNASTIEKVERENIGING
„SPARTA"

Maakt bekend, dat de leden van
„Sparta" die deelnemen aan de

JEUGDDAG
op zaterdag 31 mei a.s. om 13.30
uur vanaf het gymnastieklokaal
per fiets vertrekken naar het Rat-
titerrcin.

In verband met deze Jeugddag wordt er op
31 mei

geen kleutergymnastiek
gegeven

Het bestuur.

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

KAMPEREN
Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

Slaapzaklakens
in wit en gekleurd

Rubber luchtbedden
warm gevulcaniseerd vanaf 21,75

Camping-Gaz
kookbranders, verlichting en verwarming

Mepal
lente servies

Gemakkelijk opvouwbare TAFELS EN
STOELEN

Wapen" en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Voren

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken & ƒ 1000,—.

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

Voor goede
rywielreparatle naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAOTER

Deze week extra aanbieding

B.H.S
(lang en kort model)

2 halen l betalen!
AjümviA*^

V O R D E N

MOTRAC N.V.
Zutphen

vraagt wegens uitbreiding van haar verkooppro-
gramma, voor spoedige indiensttreding:

A EEN ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER

voor de administratie van de onder delenvoorraad.
Enige technische kennis strekt tot aanbeveling.

B EEN COMMERCIËLE MEDEWERKER
voor de afdeling verkoop onderdelen.

Technische kennis en een gedegen vooropleiding
zijn vereist.

C EEN COMMERCIËLE MEDEWERKER
voor de afdeling verkoop-industrie.

Een gedegen vooropleiding alsmede kennis van de
duitse taal zijn vereist.

D EEN MAGAZIJNBEDIENDE
voor het verzendklaar maken van onderdelen.

Een speciale opleiding is niet vereist, enige tech-
nische kennis strekt tot aanbeveling.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, voorzien van recente pasfoto,
worden binnen 8 dagen ingewacht aan ons adres: Pollaan 49.



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

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 „ Tel. 1342

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7 V2 %-
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente!

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouw mogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Bouwfonds
BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Bij inschrijving te koop:
Halve ha kuilgras. Brief-
jes in te leveren voor za-
terdag 24 mei 12 uur bij
H. Doornink C 142 Vor-
den

Zelfklevende
vloerbedekking

nylon-vilttegels
40 x 40 cm

ƒ 2,90 per tegel

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Te koop: 2 vlot neuren-
de MRIJ vaarzen; tevens
jonge konijnen en een
jong geit je, zwartbont.
M. Regelink, B 45 Del-
den, telefoon 1328

In de week van maandag 2 juni t/m zaterdag
7 juni wordt er door

J. W. Hartman in het
dorp geen brood
bezorgd

vanwege de vakantieregeling.

Nieuws van
Wolf
Scotts gazon mest

van Wolf is onbetwist de beste.
Uw gazon wordt eerder groen.
Langdurige, gelijkmatige werking
het hele jaar door!

SPECIALE AANBIEDING

Scotts gazonmest pak voor 75 tot
80 vierkante meter nu inplaats
van ƒ 10,80 voor

^ 8,80

Scotts gazonmest is ook verkrijg-
baar met onkruidverdelger.
Bovendien gratis strooiwagen in
bruikleen.

WOLF
WATERSTEEKSYSTEEM

volkomen nieuw, praktisch en
ongekend voordelig.

Extra voordelig

voor de Wolf tuinset (kraanaan-
sluiting, slangkoppeling, slang-
koppeling met waterstop en tuin-
spuit) betaalt u tijdelijk slechts

1 «r

WOLF MOTORMAAIER T.S.
maaibreedte 46 cm. Sterke vier-
takt motor, gemakkelijk starten,
maaihoogte instelbaar.

Ongekend lage prijs

1 298,-
Voor goed en handig tuingereedschap

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Nutsgebouw
VORDEN

A.s. zaterdag 31 mei

DANSEN

Muziek: „THE DU K ES'
(laatste optreden)

Aanvang 19.30 uur

GEVRAAGD:

ZELFSTANDIG OF
AANKOMEND
MONTEUR
voor onze auto- en bromfietsaf-
deling.

Een vak met toekomst

GARAGE KUYPERS
Telefoon 1393

31 mei 31 mei

H.H. Hengelaars

voor al uw

HENGELSPORT-
ARTIKELEN

naar

„JAN HASSINK"

31 mei 31 mei

l

De AMRO Bank
is er ook voor

al die mensen die
graag sparen.

Als u een Spaarrekening opent bij de Amster-
dam-Rotterdam Bank, spaart u veilig en voordelig:
met 4 t/m 6V«% rente. En wanneer u spaart bij de
AMRO Bank, profiteert u bovendien gemakkelijk
van al die andere AMRO-Bankdiensten, als de
AMRO-Lening, de AMRO-Privé-rckening, verze-
keringen en noemt u maar op.

Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Houtmarkt 68 Zutphen

A.s. vrijdagmiddag na 5 uur wegens familie-
feest

gesloten
Verder zijn we weer ruim gesor-
teerd in alle soorten perkplanten.

GEBR. KETTELERIJ
Hoveniersbedrij f Zutphenseweg 54, tel. 1508

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

iHELM l N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

NUJETIJDSKLEDING
HEINZELMANN SWEATERS
velours en badstof, in de nieuwste kleuren.

SHORTS EN PANTALONS
in terlenka, helanca en katoen

SPIJKERBROEKEN
ook met pistoolzakken

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

l blik sperziebonen van 82 voor 59

l blik DOPERWTEN extra fijn van 160 et voor

3 pakken RIGA MARGARINE van 120 et voor

7 pak SPAR THEE van 81 et voor

l doos Spar theezakjes van 89 voor

/ pot YORKER KNAKWORST

2 zakken VRUCHTENHAGEL van 90 et voor

2 //essen SPAR APPELSAP

10 stukken SPEK

200 gram snijworst

98 et

93 et

59 et

59

98 et

79 et

98 et

39 et

99

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Ziitphonsawog 41 Telefoon 1281

Autospuitbussen

(Dupli Color)

meer dan duizend
voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Pe koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLJEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Pedicure
steunzolen

G. WUIXINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

DEGALUX
aluminium jaloeziën

5 jaar garantie

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

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

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

GEBR. WILLEM8
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,

Telefoon 2264

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG

Lnsullndelaan 5, tel. 1567

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Behang

3 halen 2 betalen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

STOERE POLOPULL
MET STEVIG VOORDEEL
Alstublieft Meneer een stoere astry-
leen polopull, die vlot en gekleed
ideaal kombineert.
Fully-fashioned - dat ziet U wel aan
de afwerking - en diverse kleuren
verkrijgbaar. IQ QR
Tijdelijk voor slechts I\J*vlü

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

EXTRA KWALITEIT

Vrijdag- en zaterdagreklame

Snij worst 150 gram 0,80
Boterhamw. 200 gram 0,70
Leverworst 200 gram 0,60

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,18

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60

Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfa- en varkensslagertj

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470



Donderdag 29 mei 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 9

wowm
Zondagvoetbal

Vorden III verliest van Pacelli II
Pacelli II heeft de beslissingswedstrijd tegen Vor-
den III , welke op het terrein van de voetbalver-
eniging Voorst werd gespeeld, verdiend met l—O
gewonnen waardoor de voetballers uit Klarenbeek
kampioen van hun afdeling werden en daardoor
promotie naar de 2e klas GVB tot een feit maak-
ten.
De Klarenbeekers dankten de overwinning aan
hun betere inzet. Dit kon van Vorden van alle
spelers niet gezegd worden, speciaal Stegeman
speelde met zeer weinig interesse. Het is overigens
een meer spannende dan fraaie ontmoeting gewor-
den, de zenuwen speelden natuurlijk een belangrijk
woordje mee.

Reeds na enkele minuten spelen kreeg Vorden een
uitstekende kans de score te openen, doch vrij voor
doel schoot Nijenhuis rakelings langs. Aan de an-
dere kant moest de Vordense verdediging nogal
eens aan de noodrem trekken bij snelle doorbra-
ken van de Pacellivoorhoede. Omstreeks de 15e
minuut was het raak toen de rechtsbinnen door-
snelde op een dieptepass waardoor doelman Ban-
nink kansloos was. Nadat voor Vorden Nijenhuis
nog eens een goede kans om zeep had geholpen
had Pacelli pech toen de midvoor met een keihard
schot de lat beukte.

In de tweede helft een overwegend sterker Vor-
den, dat anavallend echter geen vuist kon maken.
Ook Pacelli kwam aanvallend niet meer tot grote
daden. Een kwartier voor tijd kwam bij Vorden
Holsbeke in het veld voor Nijenhuis. Dit was dui-
delijk een verbetering, doch ten koste van corners
kon Pacelli de nul handhaven en daarna op ver-
diende wijze de kampioensvlaq hijsen.

Vorden VI - Brummen VI
De reeds kampioen zijnde Vordenaren behaalden
tegen Brummen VI een verdiende 4—l overwin-
ning, al had de thuisclub de handen vol aan de
bezoekers. Nadat Brummen de leiding had geno-
men, bracht Schouten de balans in evenwicht. Ko-
renblik bezorgde de geelzwarten bij de rust een
2—l voorsprong.
In de tweede helft een aanvallend sterker Vorden.
Na een half uur werd het 3—l door Korenblik.
Het was uiteindelijk Pardijs die de eindstand op
4—l bepaalde.

De Hoven VII - Vorden VII
De thuisclub heeft in deze wedstrijd weinig moeite
gehad met Vorden. Bij de rust was de stand reeds
3—0.
In de tweede helft verliet de Vordenspeler Jansen
zomaar het speelveld hetgeen natuurlijk koren op
de molen van De Hoven was. Wolsink verkleinde
de achterstand tot 3—l maar al spoedig werd het
6—l waarna Buunk voor de eindstand 6—2 zorg-
de.

SHE III - Vorden IV
In een gelijkopgaande wedstrijd profiteerde SHE
beter van de kansen dan Vorden. Voor de rust

kregen de keepers het niet al te moeilijk behoudens
een kwartier voor de rust toen de Vordense doel-
man Van de Logt kansloos was l—0.
Na de rust kregen de geelzwarten verschillende
goede kansen doch Bloemendaal en Rensen zoch-
ten het doel op de verkeerde plaats terwijl ook de
SHE-keeper in een goede vorm stak. Tien minuten
voor tijd werd het 2—0.

Ratti I - Socii II
Ratti benutte de vrije Tweede Pinksterdag door
het spelen van een vriendschappelijke ontmoeting
tegen Socii II uit Wichmond. Het werd buiten de
verwachting in een O—2 nederlaag voor de groen-
witten.
De Rattiploeg had een viertal invallers in haar ge-
lederen opgesteld en dit bleek duidelijk in de eers-
te helf t . Er zat nog weinig verband in de ploeg en
geschoten werd er sporadisch zodat de rust met
een blanke stand inging.
Direkt na de thee kon Socii's linksbinnen doelman
Huitink in het net laten duiken door een formida-
bele schuiver. Na een kwartier werd het O—2 door
een snelle uitval van de rechtsbinnen der gasten
die hoog in de bovenhoek scoord. Het spel van
Ratti viel erg tegen. Men kombineerde wel goed
maar de aanvallen werden slordig afgewerkt.

Zaterdagvoetbal

Ratti I won van Aalten V
Ratti I heeft zaterdag in Aalten de belangrijke
wedstrijd tegen AZSV V verdiend met 3—2 ge-
wonnen en daardoor de weg vrij gehouden voor
promotie naar de 2e klas (vermoedelijk gaat de
nummer 2 van de ranglijst ook over om de 2e klas
uit te breiden).
AZSV begon met de wind in de rug een aantal
gevaarlijke aanvallen op te zetten die voorlopig
stuk liepen op de goede verdediging van Ratti
waar-in Tenten uitstekend Rutgers verving. Na
20 minuten maakte Van Bommel een foutje wat
keeper Klein Geltink niet meer kon herstellen wat
l—O voor AZSV betekende.

Ratti kwam terug en de middenveldspelers brach-
ten tal van ballen naar het Aaltendoel waar het
toch nog een half uur duurde alvorens Reindsen
met een forse knal l — l liet aantekenen. Dit suk-
ses inspireerde de Ratti-spelers zozeer dat AZSV
in moeilijkheden Jcwam en de goed spelende Arend-
sen na een goed aangegeven bal er l—2 van maak-
te.

Na rust golfde aanval op aanval naar het AZSV-
doel waar vooral de Aaltense spil en keeper uit-
stekend werk verrichtten^Koch werd het 3—l
toen Van der Linden ini^rmeende buitenspel-
positie goed doorging en oeheerst scoorde. Even
later had dezelfde speler bijna weer sukscs toen
een daverend schot van de Binnenkant van de paal
voor doel langs ketste. ^^
Kort voor tijd werd het fli 3—2 toen Freeriks
prachtig inschoot, doch verder liet de Ratti ach-
'lerhoede het niet komen. De leiding was bepaald
zwak te noemen.

Ratti II speelde gelijk
AZSV VIII — Ratti II 2—2
Ratti II dat deze middag goed speelde, had de 2—O
voorsprong die het met de rust had bereikt niet uit
handen behoeven te geven als de achterhoede iets
meer resoluut had ingegrepen. Zo werd het toch
nog 2—2 hetgeen overigens verdienstelijk genoemd
mag heten.

Voetbalprogramma

Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden VI—Voorst VII; Vorden VII—Oeken III;
Wilhelmina SSS C3—Vorden C2.

Water polo

Vorden wint van WW
Het eerste herenzevental van Vorden heeft vrij-
dagavond de tweede kompetitiewedstrijd tegen het
Winterswijkse WWV verdiend met 2—l gewon-
nen. Verdiend omdat de thuisclub het meest in de
aanval was.

Direkt na het fluitsignaal startte Vorden met een
offensief. Dit leverde verschillende goede scorings-
kansen op. De Winterswijkse doelman Klein Leu-
genhorst stak echter in goede vorm hoewel hij toch
ook duidelijk het geluk een paar maal op zijn hand
had toen zowel Eggink als Holsbeke de lat trof-
fen. Aanvallend probeerde V/WV het meestal via
midvoor Cornet, doch deze moest veelal zijn meer-
dere erkennen in Parmentier terwijl ook Krijt en
Elbrink steeds tijdig ingrepen. Gescoord werd er
in de eerste speelperiode niet.

In de tweede speelperiode wogen de ploegen goed
tegen elkaar op. Oudsen zag een hard schot fraai
door Klein Leugenmors gestopt terwijl Woordes
even later Holsbeke nog juist het scoren kon be-
letten. De mooiste kans kreeg Eggink toen hij de
bal uit een pass van Brandenbarg voor het inschie-
ten had. Hij trof evenwel van dichtbij de paal. Aan-
vallend probeerden Woordes en de gebroeders
Cornet het een paar maal met afstandsschoten het-
geen niets uithaalde. Zo was de stand na het ver-
strijken van de tweede speelperiode nog steeds
0—0.

Bij een van de weinige keren dat de WWV-mid-
voor Cornet zijn direkte tegenstander Parmentier
de baas was, was het meteen raak en had doelman
Velhorst bij de van dichtbij ingeschoten bal geen
enkele kans. Weinige ogenblikken later veroor-
zaakte de Vordense defensie het derde strafpunt,
hetgeen WWV een strafworp opleverde. De te
zacht door Cornet ingeschoten bal werd echter
door Velhorst gestopt. Inplaats van O—2 werd het
in dezelfde minuut l—l toen Eggink doelman KI.
Leugemors met een fraaie boogbal wist te ver-
schalken. De Vordenaren kregen hierna nog en-
kele goede kansen een- voorsprong te nemen doch
men schoot veelal te gehaast.

De vierde speelperiode ging dan ook in met ge-
lijke stand. Het was van de Vordense leider, de
heer Verstoep, een o^Éde gedachte om ir^ deze
laatste speelperiode Pl^entier naar voren te stu-
ren. Dit leverde al snel een 2—l voorsprong op

hij uit een vrije worp van Holsbeke ineens in-
kogelde. In de resterende minuten probeerde WW
V het met inzet van ?^ï krachten alsnog een ge-
lijkspel uit het vuur ̂ P slepen. Een paar maal
scheelde het niet veel ooch schoten van Woordes
en Cornet belandden via de vuisten van Velhorst
tegen de lat. Aan de andere kant werd het vlak
voor tijd bijna 3—l maar de goal van Parmentier
werd wegens duwen afgekeurd terwijl Klein Leu-
gemors op fraaie wijze een schot van Holsbeke
uit zijn doel wist te houden. Het bleef zodoende
bij de stand 2—1.

Verrassende zege van heren II
De heren II van Vorden hebben thuis een verras-
sende 5—4 zege behaald op BZZ II uit Zwolle.

Het was een leuk gespeelde wedstrijd, waarbij
Vorden zich aanvallend gevaarlijker toonde, voor-
al dankzij de jeugdige Wentink. In de Vordense
defensie was de routine van Verstoep van grote
betekenis.
In de eerste helft was de thuisclub wel sneller hoe-
wel er toch slechts een doelpunt viel, gescoord door
Wentink. Aan de andere kant kwam BZZ in deze
periode niet tot scoren.

In de tweede helft vielen de doelpunten bij de re-
gelmaat van de klok. Nadat Wentink de stand op
2—O had gebracht gelukte het de Zwollenaren
tegen te scoren 2—1. Wentink scoorde hierna
tweemaal achtereen waardoor de stand 4—l werd.
De BZZ-ploeg wenste zich echter nog niet bij een
nederlaag neer te leggen en trok fel ten aanval.
Het Zwolse offensief leverde 3 treffers op waarbij
doelman Wolsing volkomen kansloos was. Het was
tenslotte Wentink die zijn ploeg de overwinning
schonk 5—4.

Fraaie zege van heren II Vorden
Dinsdagaovnd speelden de heren II van Vorden
voor de kompetitie tegen WZC II uit Wijhe. De
Vordenaren kwamen deze avond wel zeer goed
voor de dag en wonnen deze ontmoeting overtui-
gend met 6—0.

In de eerste helft nam Vorden een O—l voor-
sprong toen Holsbeke (deze avond zeer goed op
dreef) uit een voorzet van Wentink raak schoot.
Enkele ogenblikken later waren de rollen omge-
draaid en scoord Wentink uit een pass van Hols-
beke. Bij tegenaanvallen van Wijhe bleek dat de
Vordense defensie geen kansen weggaf.

Na de hervatting kwam Vorden pas goed los.
Holsbeke rondde achtereenvolgens voorzetten van
Wentink en Brandenbarg doeltreffend af. Vlak
voor tijd bepaalde Brandenbarg de eindstand op
0—6.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
De Vordense damclub DCV heeft een eind ge-
maakt met de onderlinge damkompetitie en be-
sloten medio augustus weer te starten.
De uitslagen van de laatste wedstrijden waren:
Hoenink—Huslhof 2—0; Sloetjes—Roozendaal O
—2; Hulstijn—Geerken jr l—1; Wiersma—Wen-
tink l—1; Leunk—Wiersma 2—0; Hoenink—Heu-
vink O—2; Roozendaal—Offereins O—2; Wansink
—Dimmendaal 2—0; Esselink—Geerken jr O—2;
A. Wassink—W. Wassink l—1; Leunk—Nijen-
huis l — 1; Heuvink—Sloetjes 2—0; Wiersma—
W. Wassink l—1; Wansink—Offereins 2—0.
In groep A is Nijenhuis kampioen geworden. In
groep B gata het tussen Dimmendaal en Heuvink.

HEUGAFELT- EN
HEUGAFLORTEGELS ?

De dealer voor Vorden en om-
streken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 53

Nu stond Kubizek voor haar deur. Met z'n wijsvinger sorterend
zocht hij de sleutelring af die in z'n linkerhand was. Hij vond de
sleutel, hij lachte tevreden. Uit z'n gedachten is „Het Gezicht", zo
totaal verdwenen alsof er nooit een Jehoedith heeft bestaan, alsof
de wereld enkel is vervuld van de vleselijke gratie en de geur van
Lia van Beinum. Deze unieke blonde is in zijn bloed, is tevens binnen
zijn bereik en geen macht van telefoon of „Obrigkeit" zal haar
straks uit zijn armen kunnen rukken.
Nu is het ogenblik der vervulling daar in al zijn heerlijkheid. Kubi-
zek, in zijn opgezweepte staat, had zich het liefst als een springvloed
op de deur geworpen, maar hij is niet alleen hard en gespannen, doch
tegelijkertijd bedacht op alle kansen, van tegenstand of overgave,
tegemoetkoming of tegenweer of wat dan ook, - vaststaat dat het
nu een ontmoeting zal zijn zonder enig hygiënisch bezwaar van zijn
kant, kortom dat niets hem zal belemmeren zijn wil te doen.
Voorzichtig steekt hij de sleutel in het slot. Een glimlach speelt om
z'n lippen. Zonder gerucht te maken laat hij een stroom van ge-
fluisterde woorden los, banale woorden, woorden in een lyrisch ge-
lid geleid: „Prachtig mooi stuk dat je bent! Ik zal je kietelen dat je
mooie tanden van elkaar gaan. Tevens richt ik in m'n gedachten
een monument van verering voor je op, zoals ik voor geen ander
heb gedaan. De hoogste tempel ter wereld. Een voltooide tempel
van Baalbek. Een dyonisch bolwerk voor jou, liefelijk beeld van
germaanse vrouwelijkheid, die uit het schuim van de Noordzee bent
opgestaan, als de noorse venus. Jij hebt met het bloed van lan Ku-
bizek een pact gesloten op de beurs van de erfelijkheid! En dit su-
per-biologisch kontrakt, ik zal het bezegelen met m'n bloed . . ."
Naar boven en naar beneden richt hij z'n blik, - de grendels! Z'n
glimlach wordt een grijns. Hij ziet de signalering van de grendels,
die geen grendels meer zijn. Hij heeft, na de „brandende ervaring"
met Jehoedith, de bouten van de schuif laten afzagen. Lia heeft de
schuif verschoven, van mening dat zij er de deur mee afsloot. Het
zal haar niet baten. Ook dit aspekt van deze vreemde kamer zal
een ontgoocheling blijken te zijn. Vlug draait hij de sleutel om,
grijpt de klink, legt z'n gewicht in het openen van de deur. Terwijl
hij dit doet gaat het al door hem heen hoe nodig die snelheid is, dat
er geen ogenblik te verliezen is en dat het voordeel van het donker
bovendien aan haar kant is.

Links en rechts kantelen meubels. Stof en resten van wat wol was
of kapok dwarrelen om z'n hoofd. Zodat hij het ineens verschrik-
kelijk uithoest en woest van zich af blaast, terwijl het tot hem ingaat
dat dit een regelrechte oorlogsverklaring van haar is aan zijn adres.

Voor zijn ogen verspringt het beeld van extase tot dat van moord
en doodslag. Een scherp voorwerp treft hem aan de hals. Brullend
van woede, wrevel uitblazend als een wild dier, stort hij zich blin-
delings naar voren.
Lia beeft het hart in de keel. De schrik! De vreselijke schok, dat hij
zomaar als met een magische wuifbeweging van zijn handen haar
plannen heeft verijdeld! En de geur van de lotion die bij hem is!
Martin's geur! Wat is er in 's hemelsnaam gebeurd met mijn Martin!
Haar hijgen is niets anders dan huilen, maar Kubizek klinkt het in
de oren als onderdrukt gelach. Het maakt z'n razernij volkomen.
Half struikelend over een tafeltje, glas vertrappend onder zijn laars,
grijpt hij met machtige armen om zich heen. Lia weert zich als een
hert dat zich gevangen weet en dat uit pure radeloosheid in de
richting van z'n belager een doodsprong doet. O, het is geen doods-
klap, niet het effekt van de slag die Adri haar heeft geleerd, die
Kubizek deed deinzen . . . Hij heeft er niets van gevoeld. Er is
iets anders . . . iets onbegrijpelijks aan de gang. Het is Kubizek
alsof elke beweging die hij maakt, elke sprong die hij doet, in het
hele gebouw echo's oproept! Zijn hees gebrul brengt gekrijs teweeg
in de verre kelders, gebons en gedreun in het sousterrain. De gil van
Lia als hij de mouw van haar jasje uitscheurt, vindt weerklank in de
bovenste verdieping. Helmuth! Het ontnuchtert hem volkomen. Hij
armt de deur achter zich in het slot. Over de toppen van het plot-
seling alarm, loopt hij, glijdt hij over de gang naar de centrale om-
roep. Tegen de verwachting in danst „Het Gezicht" niet met hem
mee. Wat met hem meegaat is een macht, die het gelaat nog voor
hem verborgen houdt.

De duizelingwekkende diepte, het punt vanwaar hij met behulp van
hennep en haken was omhooggeklommen, had hij ver onder zich.
Hij wierp de touwladder terug naar Sigi. Van vier meter hoogte
sprong hij boven op de SS'er. Het was Kubizek's wacht, de andere
SS'er met het bleke gezicht, dat zelfs in de dood niet bleker was
geworden. Toen de schreeuw was verklonken, bleef het onbehagelijk
stil, een stilte waarin gewikt wordt en gewogen. Boven hem begon
een luidspreker te kraken: „Helmuth!" riep een zware stem, „alles
in Ordnung mit dir?"
„Jawohl!" riep Martin op goed geluk. Het bleef stil, maar hij begreep
dat op één of andere manier toch het sein was gegeven. Snelle voet-
stappen kwamen nader over de gang, rechts van hem. In deze hal
stond niets dan een ijzeren werkbank. Met alle krachten werkte hij
de bank omhoog langs de muur , dook er achter en schoot de Glisenti
leeg op de aanstormende SS'ers. Er was geen tijd om te laden. Hij
nam één van de twee Lügers. Kogels schampten af op het plateau
van de bank, sloegen naast hem in, één ervan schramde zijn onder-
lip. Lichamen waren over elkaar gestort. Iemand rukte de werkbank
opzij. Een ongewapende SS'er schopte Martin het pistool uit de
rechterhand. De andere Lüger! Weigerde! Martin drong de SS'er
met alle kracht opzij, stap na stap, dwong hem in de kin-haargreep,

zodat hij onder luid geraas van brekend glas, zijdelings door het
raam op de binnenplaats storte. Gerinkel van scherven begeleide
zijn val. De man die om de hoek sprong, het pistool opraapte en
richtte, was Kubizek zelf. Kubizek was in hemdsmouwen, minder
dan halve mouwen, - ach, Kubizek was enkel gekleed in een mouw-
loos hemd. Waarom ter wereld, - Kubizek richtte op ooghoogte.
Langzaam liet hij het wapen zakken, opperste verbazing in zijn
ogen: „Nee maar . . . Een ongelofelijk weerzien. De verrader van
Lisieux. Dat moeten we vieren. We moeten er lang over doen.
Twee mannen heb ik met een enkele beweging van mijn vuist ver-
pletterd. Een prachtig gezicht. Als gevelde bomen vielen ze voor-
over. Kom, kom!"

(wordt vervolgd)

SPORT
is goed en mooi ....

y OHÓ ecAter neg geen

verdwazing!

Wij staan met beide benen
op de grond en doen in ons
vak ons uiterste best om uw
drukwerk tot in de puntjes te
verzorgen.

Drukkerij Weevers
Vorden - Telefoon 1404



(Advertentie)
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R.K. Hoge School Tilburg
De heer Harmsen (Binding-Rechts): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie ziet met verontwaar-
diging en verontrusting op welke wijze gerea-
geerd wordt jegens de opstandige studenten. De
zaak is eenvoudig. Studeren is een voorrecht.
De maatschappij brengt in haar eigen belang
gaarne grote offers om het studeren aan uni-
versiteiten en hogescholen mogelijk te maken.
Daartegenover mag de maatschappij verlangen,
dat degenen, die mogen studeren, dit ook wer-
kelijk doen. Het is wel zeker, dat degenen, die
zich roeren in de studentenwereld en die de rel-
len veroorzaken, juist diegenen zijn, die niet al-
lereerst willen studeren, doch iets anders be-
ogen. Wie niet studeren wil, behoort op een
hogeschool of een uinversiteit niet thuis en dient
van deze onderwijsinstelling verwijdert te wor-
den. Wie niet studeren wil, kan gemakkelijk ge-
noeg blijken, ledere hoogleraar zal zijn studen-
ten kennen. Wie meedoet aan studentenrellen
in plaats van studeren, moet verwijdert worden
uit de studiegemeenschap. Dit dient door de
Regering en door deze Kamer zeer duidelijk te
worden uitgesproken.

Scherpere selektie
Vroegere regeringen hebben zeker schuld. Ik
denk aan de ministers, tot wier portefeuille On-
derwijs jarenlang heeft behoord. Het is een al-
gemeen bekend feit, dat vele personen benoemd
zijn tot hoogleraar, hoewel zij daarvoor niet ge-
schikt waren.
De inflatie van het hooglerarenbestand is zeer
groot. Weinige jaren geleden zei een hoogleraar
dat de titel van professor een roepnaam is ge-
worden, zoals poes. De jeugd doorziet dit snel
en scherp. De opstandige beweging, ontketend
door het naoorlogse onderwijsbeleid, is er het
gevolg van. De te gemakkelijke wijze, waarop
ieder die wil een studiebeurs kan krijgen, draagt
ertoe bij dat de universieteiten en hogescholen
een publiek krijgen, dat weinig gewaardeerd op
kosten der gemeenschap kan studeren.
Een scherpere en zwaardere test om toegelaten
te worden, zal zeer zeker op zijn plaats zijn.

Waarom geen snel recht?
Mijnheer de Voorzitter! Wat al te gemakkelijk
gaat, wordt weinig gewaardeerd. Dit neemt
echter niet weg, dat de bezetting van hogescho-
len ontoelaatbaar is. In wezen gaat het hierbij
om revolutionaire handelingen, waartegen het
openbaar gezag met kracht dient op te treden.
Het wederrechtelijk bezetten van gebouwen le-
vert het bedrijven van huisvredebreuk of lokaal-
vredebreuk op.
Door de justitie dient hiertegen te worden opge-
treden. Waarom wordt er geen snel recht toe-
gepast? De schuldige moet terstond worden ge-
arresteerd wegens betrapping op heterdaad en
moet voor de politierechter worden gebracht.
In artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht
wordt het deelnemen aan misdadige verenigin-
gen, die het oogmerk hebben misdrijven te ple-
gen, strafbaar gesteld en bedreigd met gevan-
genisstraf van ten hoogste vijf jaar.

Overheid in gebreke
Mijnheer de Voorzitter! Aan het rumoer te ho-
ren, kan men zich blijkbaar ook in dit huis niet
aan de spelregels houden.
Waarom worden niet alle bestuurleden van stu-
dentenorganisaties, die aankondigen gebouwen
te zullen bezetten, zich tegen de politie te zullen
verzetten en anderen in hun verzet tegen de po-
litie te zullen bijstaan, op grond van het door mij
genoemde wetsartikel in voorarrest gesteld en
vervolgd?
Wij stellen met leedwezen vast, dat de overheid
in gebreke is gebleven. Liever hadden wij gezien
dat de Minister-President dezer dagen voor het
volk was opgetreden in de zendtijd, die hij - waar
voor wij waardering hadden - meermalen heeft
gevorderd, met de mededeling, dat de Regering
geen wetsovertreding zal dulden, onverschillig
van weke zijde dan ook en dat de oproerige jon-
gelui er wijs aan zouden doen terstond de bezet-
te gebouwen te verlaten, bij gebreke waarvan
de politie opdracht zou krijgen op de scherpste
wijze op te treden, ten einde ontruiming onmid-
delijk te effectueren.
Ons volk heeft er recht op dit van zijn Regering

te verlangen.

Waar is de grens
Wat let het de opstandelingen, indien zij nu in
Tilburg ongemoeid worden gelaten, om door te
gaan met bezetting van ministeries en dergelijke
gebouwen? Dan zou de regering wel moeten in-
grijpen. Wij hebben hiervan in Den Bosch een
voorbeeld gekregen, waar men weigerde de
raadszaal te verlaten.
Men zal de Regering dan kunnen verwijten dat
zij door de bezetting van het ene gebouw dul-
den heeft uitgelokt, dat ook andere gebouwen
aan de beurt komen en dat de Regering nu niet
plotseling met geweld had mogen optreden, nu
bij voorbeeld haar eigen gebouwen zijn bezet.
De Regering dient zich niet te laten weerhouden
uit vrees voor commentatoren in radio- en tele-
visieprogramma's, wat deze hiervan ook zeggen.
Wat de Regering ook doet, het zal deze lieden
nooit naar de zin zijn.

Gehoorzamen aan het gezag
Mijnheer de Voorzitter! Met verontwaardiging
heeft onze fractie kennis genomen van het op-
treden van een gezagsdrager als de burgemees-
ter van Tiburg, die gaat bemiddelen tussen de
curatoren van de hogeschool in Tilburg en de
opstandige studenten. Hier valt niets te bemid-
delen. Hier dient slechts te worden gehoorzaamd
aan rechtmatige bevelen tot ontruiming van de
gebouwen, die niet bestemd zijn voor jongelie-
den, die niet willen studeren, maar alleen voor
hen, die wél willen studeren.

Snel recht wel mogelijk
Mijnheer de Voorzitter! Met het toestaan van
dergelijke toestanden halen wij de revolutie bin-
nen. Het is de Regering, die schuldig is, doordat
zij de staat van gezagloosheid en gezagscheme-
ring duldt. De ontoelaatbare toegeeflijkheid je-
gens de oproerkraaiers steekt ook scherp af
tegen de fanatieke en felle wijze, waarop wordt
opgetreden tegen cafetariahouders, hotelhou-
ders en rijschoolhouders. Deze worden om prijs-

verhogingen, die noodzakelijk zijn gemaakt door
het regeringsbeleid, ten scherpste vervolgd. Er
wordt snel recht gepleegd en er worden zware
straffen uitgedeeld. De aldus door de justitie
getroffen middenstanders kdijgen van de edel-
achtbare dan ook nog te horen, dat zij maar
ermee moeten ophouden, indien zij het niet zon-
der prijsverhogingen kunnen bolwerken.

Men wil chaos
Onze fractie spreekt duidelijk haar afkeuring je-
gens het beeid van de Regering op dit punt uit.
Dit dient veranderd te worden. De burger moet
weten, dat recht en rechtvaardigheid worden ge-
diend en dat oproerkraaiers worden gestraft.
Hier valt niet te bemiddelen en hier valt geen
compromis te sluiten. Er moet slechts gehoor-
zaamheid worden betracht.
Het is vreemd, dat dit alles moet worden gezegd
omdat het in een goed bestuurd land niet be-
hoeft te worden gezegd.
!k zal de laatste zijn om te stellen, dat er op de
universiteit niets veranderd behoeft te worden,
maar het is typisch, dat men allerwegen mensen
vindt, die schreeuwen om democratisering, maar
die zelf niets anders doen dan alles wat moge-
lijk is tegen de democratie. Ik heb geen vertrou-
wen, dat men werkelijk democratie wil. Men wil
beslist de chaos. Gelukkig gaat het slechts om
een klein deel van de studenten.
Ik heb geen waardering voor het besluit van de
curatoren om de school te sluiten. Dit had niet
mogen gebeuren. Men had de kleine groep stu-
denten, met het oog waarop men de school heeft
gesloten, dienen te verwijderen.
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen niets anders
doen dan van de Regering eisen, dat op korte
termijn aan deze toestand in Tilburg een einde
wordt gemaakt. Men mag in een democratisch
land - ook in een democratiesch land dient ge-
zag gehandhaafd te worden - geen toestand
toelaten, zoals die daar nu reeds veel te lang
aanwezig is.

Kontaktadres: Sekretaris Binding-Rechts afde-
ling Vorden e.o. D. A. Lenselink, Linde E 20,
Vorden, telefoon 05752-6671

ZOEKT U NIEUWE
MEUBELEN ?

Zie onze grote kollektie.

100 percent kwaliteit; uit voorraad
te leveren en . . .

voordelig in prijs

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VOOR UW

VOGELKOOIEN
VOGELVOEDERS
VOGELBENODIGD-
HEDEN
HONDEVOEDERS

VISVOEDERS
AQUARIA
VISKOMMEN
POTGROND
KUNSTMEST
BESTRIJDINGSMID-
DELEN ENZ.

naar:

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Uitsluitend kwaliteit

HEREN- ÏN JONGENS

H EL ANC A ZWEMBROE-
KEN, SLIPS
NYLON ZWEMSHORTS
VAN SI R EDWIN
BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Voren

Jeugdturnen in de Kranenburg

Op zaterdag 31 mei a.s. staat de Kranenburg ge-
heel in het teken van de saart en wel speciaal van
het jeugdturnen. Deze sp^Pdag is uniek voor de
Kranenburg; de turnkring „De Graafschap" zal
nl. haar jaarlijkse jeugddag in nauwe samenwer-
king uiteraard met de plaatselijke gymnastiekver-
eniging Sparta, ditmaal organiseren op het sport-
terrein van de s.v. Ratti, dKaartoe haar volle me-
dewerking heeft

Er zullen naar schatting zo'n 2000 jongens en meis-
jes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar aan deelnemen.
De verenigingen komen uit alle streken van oost
Gelderland t.w. Achilles uit Aalten (135); DOS
uit Barchem (55); SGV uit Steenderen (50); DGV
Diepenheim (65); Unitas Doesburg ( 2 H ) ; DGV
Doetinchem (155); Achilles Hengelo (88); RGV
Ruurlo (72); DIO Gelselaar (48); WGV Winters-
wijk (278); MGV Meddo (59); NGV Neede 225)
WC V Woold (44) ; Careo (68). Voorts hebben
ook ingeschreven Brinio Lochem en Borchlo Bor-
culo.

Om ca 2 uur zullen de verenigingen zich opstellen
voor de tocht door de Kranenburg met de ruim
50 leden tellende muziekvereniging Juliana uit
Almen. Via de Eikenlaan gaan de jeugdige tur-
ners naar het sportterrein waar men tegen 3 uur
met de uitvoeringen hoopt te beginnen.

Na de opening staat er o.m. een optreden van de
plaatselijke gymnastiekvereniging Sparta op het
programma. Na een vrije les van meisjes en jongens
van 6-8 jaar verzorgd door de jeugd van Achilles
uit Aalten een demonstratie en wedstrijden voor de
meisjes van 6-7 en 8-9 jaar jongens 8-9 jaar, meis-
jes 10-11 jaar en jongens 10-11 jaar. Unitas uit
Doesburg en Achilles uit Aalten brengen hierna
nog enkele demonstraties terwijl men besluit met
een massale oefening op muziek van meisjes en
jongens van 9-12 jaar.

De ruim 260 leden tellende gymnastiekvereniging
Sparta, welke gerekend mag worden tot een der
grootste zoniet de grootste sportvereniging uit Vor-
den, zal uiteraard een groot gedeelte van de orga-
nisatie voor haar rekening nemen. Men twijfelt
er niet aan of velen zullen een bezoek brengen aan
dit sportfestijn.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Over het onderwerp: ,,Draagt u ook een masker?"
sprak mevrouw Bold uit Assen dinsdagavond jl. in
zaal Eskes voor de dames van de afdeling Vorden
van de Ned. Chr. Vrouwenbond. De opkomst was
zeer goed.

Na een welkomstwoord tot de spreekster en de
leden door de presidente, mevrouw Berenpas, toon-
de spreekster met vele voorbeelden aan, dat wij
allen van jongsaf met een masker lopen en in dit
opzicht nog niets onderdoen voor de heidense vol-
ken, die vroeger met dodenmaskers en godsdienst-
maskers hun feesten hielden. Alleen in ijden van
verdriet of vreugde laten wij onze maskers vallen,
aldus spreekster.

Na de pauze werd nog uitvoeriger op dit onder-
werp ingegaan en werd er gelegenheid gegeven tot
het stellen van vragen. Deze werden alle op duide-
lijke wijze door mevrouw Bold beantwoord.

Voor haar leerzame lezing werd mevrouw Bold
dank gezegd waarna nog enkele huishoudelijke
zaken de revue passeerden.

komplete honde-
maaMd

GRATIS maatbeker

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Zutphenseweg 53, Vorden, tel. 05752-1318

A.s. maandag 2 juni vanaf 18.00
uur

GESLOTEN

FA GEBR. EYKELKAMP
E 108 Medler Vorden

HOUDT UW WONING

vliegen vrij!
Vliegengordijn
90 cm breed 6,75

Vapona strip
7,75

Spuitbus Shelltox
met Vapona
(werkt langer nu)

Horregaas

4.25

op iedere gewenste lengte in de
breedtes van 40, 50. 60. 70. 80 en
100 cm

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAATTtLEFOON 05752-15 46

Nieuwe UTD-brochure
Aan haar serie voorlichtende brochures winstge-
vende adviezen heeft N.V. Mengvoeder U.T-Del-
fia een nieuw boekje toegevoegd, no. VB6 „Huis-
vesting van mestvarkens". In de nieuwe brochure
is die kennis voor de varkensmester zodanig sa-
mengevat, dat men na lezing precies weet waaraan
bij de bouw moet worden gedacht.
Hoewel de kosten voor de huisvesting per dier
maar 3-5 percent van de kostprijs uitmaken, is de
stalbouw een essentieel onderdeel van de varkens-
houderij. Een stal met een optimaal stalklimaat en
mogelijkheden voor een doelmatige verzorging van
de dieren heeft namelijk een verlagende invloed
op andere faktoren van de kostprijs, zoals voeder-
en ziektekosten. Vooral het uitschakelen van ziek-
ten kan de bedrij f suitkomsten gunstig beïnvloeden,
doordat groeivertraging en een hoog percentage-
uitval worden voorkomen.

Naast de stallen, die op het opsohuifsysteem zijn
gebaseerd, worden twee stalindelingen van recente
datum onder de loupe genomen. Het gaat hier om
een stal, waarin de dieren éénmaal worden ver-
hokt en wel van de afgescheiden opvangruimte
naar de meststal én een stal, die in een keer wordt
volgelegd, waarbij de dieren zo mogelijk ook in-
eens worden afgeleverd, het zogenaamde all-in-
all-out systeem.

Het boekje is rijk geïllustreerd en voorzien van
duidelijke, schematische tekeningen. „Huisvesting
en mestvarkens" is op aanvraag kosteloos ver-
krijgbaar bij N.V. Mengvoeder U.T-Delfia te
Maarssen.

L.R.V. „De Graafschap"
Tweede Pinksterdag hebben leden van de rijver-
eniging ,,De Graafschap" deelgenomen aan de
ruiterdag te Laren Gld.
B. Wagenvoort behaalde een mooie 5e plaats in
rubriek A springen met het paard Enuza. Het vier-
tal behaalde een 4e prijs. Ook vermelden wij nog
even de 2e prijs die de heer Schouten met Carosa
behaalde in de kategorie l span warmbloed tuig-
paarden.

Ds. J. W. Albers nam beroep aan
Ds. J. W. Albers te Midsland op Terschelling
heeft het beroep naar de Hervormde Gemeente
van Zeddam aangenomen.

Jong Gelre

Dinsdagavond jl. hield de afdeling Vorden van
Jong Gelre (heren) in café Bloemendaal een goed
bezette gekombineerde vergadering onder leiding
van de heer R. Mennink.
In zijn openingswoord werd in het bijzonder wel-
kom geheten ds. Jörg uit Apeldoorn. Deze behan-
delde op bevattelijke wijze het onderwerp: „Hoe
gaan wij met elkaar om?"

Spreker wees er op dat het altijd zo moet zijn:
„hebt elkaar lief gelijk jezelf , want de liefde doet
de naaste geen kwaad". Verkering en verloving
is een voorbereiding voor een huwelijk; men moet
elkaar goed kennen, ook op geestelijk gebied. Men
moet zich goed bewust zijn dat men bij een hu-
welijk plichten en verantwoordelijkheid voor elkaar
op zich neemt. Spreker behandelde hierna een groot
aantal schriftelijk gestelde vragen op duidelijke
wijze.
De voorzitter dankte de spreker en deelde de ver-
gadering nog enkele huishoudelijke punten mede.


