
30e jaargang no. 11
Donderdag 6 juni 1967

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 9 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. W. Koelman van Lichtenvoorde

10.00 uur ds. J. van Leeuwen van Almen jeugddienst

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. W. Koelman van Lichtenvoorde

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. L. Raven van Bierum

19.00 uur ds. L. Raven van Bierum

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

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

ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WLJKVERPLEEGSTERS
Wegens vakantie zuster v. d. Schoot tot en met 17 juni
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

BURGERLIJKE».
STAND

Geboren: Reiniera Henriette, dochter van H. B. Zweve-
rink en J. B. Meerbeek.
Ondertrouwd: D. M. Nijhof en J. H. Visschers.
Gehuwd: J. G. Mullink en G. M. Reintjes.
Overleden: A. F. J. Plesser, oud 74 jaar, weduwe van
H. H. Brus.

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
9 juni Groot touwtrek toernooi in het

Medler, Vorden
11 juni Jaarvergadering WV in hotel

„De Konijnenbult"
12 juni Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

puzzlerit per fiets 2 uur Marktplein
13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
19 juni Hervormde Vrouwengroep dorp
20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

29 juni Dansen in zaal Schoenaker
Beatclub „Turn"

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.

Baby- en kleuterhuis »Jeannette« geopend
Op de Nieuwstad 10 te Vorden opende donderdag het
baby- en kleuterhuis Jeannette haar filiaal.
De winkel was omgetoverd in een waar babyparadijs,
keurig opgestelde kinderwagens, comodes, kinderle-
dikanten, kinderstoelen enz. enz. Ook in babyverzor-

gingsartikelen vindt men een uitgebreide sortering, dus
groots gesorteerd tot in het kleinste.
Naar wij vernemen zal mevrouw Eckhardt-Smit de ver-
koop verzorgen.
Wij wensen baby- en kleuterhuis Jeannette veel sukses.

MUZIEKVERENIGING CONCORDIA VOELT ZICH
GEPASSEERD
Wanneer zaterdagmiddag 8 juni de deelnemers aan de
avondvierdaagse op de l^fete dag binnenkomen, dan
zal één en ander niet muznBP.1 worden opgeluisterd door
de plaatselijke muziekverenigingen.
De inwoners van Vorden zullen zich hierover beslist
verwonderen, temeer daar bij vrijwel alle festiviteiten
ofwel Concordia ofwel Sursum Corda medewerking ver.
leent. Ook in dit geval ztiftioch verwacht worden dat
er muziek is. Dat is het o^Bkrel, zij het dan dat de mu-
ziekvereniging uit Almen en een drumband uit Klaren-
beek de intocht van de avondvierdaagse muzikaal zullen
opluisteren.
Het bestuur van Concordia deelde ons mede zich zeer
gepasseerd te voelen. Want, zo sprak men, wij hebben
de organisatoren t.w. de gymnastiekvereniging Sparta,
aangeboden de intocht van de wandelaars gratis te wil-
len opluister. Het bleek echter dat Sparta zowel Con-
cordia alsmede Sursum Corda niet gevraagd medewer-
king te willen verlenen.
Concordia kreeg te horen, aldus een verontwaardigd be-
stuur, dat men de vereniging te klein vond en boven-
dien was Sparta bang dat eventueel gemaakte afspra-
ken met Concordia niet zouden worden nagekomen.
Concordia voelt zich door deze uitlating van het Spar-
tabestuur zeer gegriefd en betreurt het dat op deze ma-
nier de plaatselijke muziekverenigingen min of meer in
diskrediet worden gebracht.
Om meer moeilijkheden van deze aard te voorkomen;
bv. doordat men geen klein muziekkorps nodig heeft
enz. zou het toch mogelijk moeten zijn om één groot
korps samen te stellen uit onze beide plaatselijke korp-
sen en dan als gemeente zorgen voor uniformen. Het
zou een visitekaartje voor Vorden» zijn. (Red.)

ZOMERAKTIVITEITEN JONG GELRE
De weekenduitwisseling die de afdeling Vorden van
Jong Gelre van plan was deze zomer te houden, gaat
wegens te geringe opgave, niet door. Het ligt nu in de
bedoeling één dagje uit te gaan.
Zaterdag 8 juni zullen leden van Jong Gelre naar Twel-
lo gaan om daar een landdagmanifest bij te wonen.
Zaterdag 15 juni is er bij café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" een sokkenbal waarvoor de ring Berkelstreek
en de afdeling Hengelo zijn uitgenodigd.
Voorts is er dan nog op zaterdag 24 augustus de ring-
wedstrijddag bij het Bosmanshuis te Hackfort met 's a-
vonds een groot feest.

RUIM 600 DEELNEMERS AAN VORDENSE
AVONDVIERDAAGSE
Voor de Vordense avondvierdaagse hebben zich ruim
600 deelnemers opgegeven. Wel een bewijs dat er in
Vorden animo is voor de wandelsport.
Woensdagavond is de eerste avond. Start om 18.15 uur
vanaf het schoolplein o.l. school dorp. Donderdag en,
vrijdag dezelfde tijd en plaats. Zaterdag start om 13.30
uur de 20 km en 14.00 uur de 15 km.
Feestelijke intocht vanaf café Lettink om 17.00 uur.
De route is dan als volgt: Mispelkampdijk _ Het Wieme-
link - Boonk - Zutphenseweg - H. K. van Gelreweg -
Storm van 's-Gravenzandestraat . Het Hoge - Smids-
straat - Zutphenseweg - Burg. Galléestraat - Molenweg
Insulindelaan - Marktplein.
Verwelkom de wandelaars met bloemen, werk mee aan
een feestelijke intocht.

GESLAAGD
Aan de R.K. HBS Marianum te Groenlo slaagde onze
plaatsgenoot, de heer Th. Heuvelink, voor het einddi-
ploma.

Denkt u er aan uw advertentie
uoor vaderdag vroegtijdig op te geven?

JACHTOPZIENERS OP STAP
De heren jachtopzieners, hun echtgenotes en verdere
belangstellenden maaktal verleden week hun jaarlijkse
uitstapje. Ditmaal ging^^ reis naar Aalsmeer, waar de
bloemenveiling werd b^Kht. De vele tientallen soorten
bloemen boden een f l ^ i g e aanblik. Vervolgens werd
een boottocht van ruim een uur gemaakt op de Aals-
meerse plassen, wat zeer in de smaak viel.
Het gezelschap ging hierna naar het nieuwe Schiphol,
waar diverse toestellenj^rden bekeken. Tenslotte werd
nog een bezoek gebrac^ft,an Volendam.

Op de terugreis werd in hotel Polman een heerlijk diner
gebruikt, waarna de dames Dimmendaal en Maalderink
de belevenissen van deze dag op kostelijke wijze wisten
voor te dragen. De heer Bouwmeester dankte als reis-
leider voor deze aardige attentie en was ook vol lof over
de goede samenwerking en harmonie onder de reizigers.
Tenslotte dankte hij GTW-chauffeur, de heer Harren,
voor zijn deskundige leiding en explikaties tijdens deze
mooie tocht.

UITSLAG VERLOTING ZWEMCLUB
Ten overstaan van een ambtenaar van de rijkspolitie,
vond vrijdagavond de trekking plaats van de door de
plaatselijke zwemolub georganiseerde verloting.
De hoofdprijs t.w. een fraaie Empo kinderfiets viel op
lotnummer 1300. De overige prijzen vielen op de no's.
528, 1006, 881, 328, 1689, 126, 1027, 286, 1502, 1210, 283,
1002, 319, 838, 1568, 502. De prijzen kunnen op het
zwembad worden afgehaald.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VORDEN VI — STEENDEREN III 5—0
In verband met werkzaamheden op het Vordenterrein
werd deze ontmoeting op het terrein van de voetbalver-
eniging Steenderen gespeeld. De geelzwarten wonnen
deze ontmoeting verdiend met 5—O, waardoor zij tevens
de kampioensvlag konden hijsen. In feite resteert in
deze afdeling nog een kwartier spelen van de wedstrijd
Vorden VI—Pax V die destijds met een 2—l stand voor
Vorden door de scheidsrechter werd gestaakt omdat de
spelers van Pax het veld verlieten.

De enige ploeg die nog belang had bij deze wedstrijd nl.
Sociï II, heeft de Bond echter niet verzocht de resteren-
de tijd uit te laten spelen, zodat Vorden VI dan Tweede
Pinksterdag kampioen werd.
Bij de rust was de stand in de wedstrijd tegen Steende-
ren 3—0. Korenblik opende de score door een voorzet
van Rothman in te koppen, waarna Pardijs uit resp.
passes van Stapper en Buunk de voorsprong tot 3—O
opvoerde.
In de tweede helft scoorde Stapper uit een voorzet van
Buunk het vierde doelpunt. Dezelfde speler bracht uit
een voorzet van Rothman de eindstand op 5—O.
Na afloop bood de heer Helmink namens de voetbalver-
eniging Sociï de kersverse kampioenen bloemen aan.
Deze geste werd door de Vordenspelers vanzelfsprekend
zeer op prijs gesteld.

VELD VOETBALVERENIGING VORDEN KAN
TIJDELIJK NIET GEBRUIKT WORDEN
Met ingang van l juni jl. kunnen de velden van de voet-
balveenriging Vorden tijdelijk niet meer gebruikt wor-
den in verband met werkzaamheden die door gemeen-
tewege verricht zullen worden.

WATERPOLOCLUB NEEMT DEEL AAN TOERNOOI
De Vordense waterpoloclub zal a.s. zaterdag en zondag
deelnemen aan een groot waterpolotoernooi in Borculo
dat wordt georganiseerd door de plaaselijke vereniging
BZ & PC. t
Vorden neemt met vier teams deel. De heren I zijn in-
gedeeld in poule 4A met de Whee; NZC '21; OZ & PC;
Zeus. De heren II komen uit in poule B met de Berkel I
OKK I; ZCE in en OZ & PC II.
De dames komen uit in afdeling III met de Berkel I;
NZC I en WV I.
De aspiranten van Vorden zijn ingedeeld bij BZ & PC;
Neptunes Arnhem; WWV en de IJsselmeeuwen.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST

zondag 9 juni a.s. om 9.50 uur.

Voorganger:
ds. J. van Leeuwen van Almen.

Gunstig boekjaar Zuivelfabriek De Wiersse
De coöp. zuivelfabriek de Wiersse heeft een zgn. test-
apparaat aangeschaft, waarmee de melkmachineappa-
ratuur kan worden doorgemeten en getest. Voorts heeft
het bestuur besloten om binnen de nieuw op te richten
N.V. COBERCO een kontrakt aan te gaan om geduren-
de 12 jaar alle beschikbare melk hieraan te leveren.
Deze mededelingen deed de direkteur, de heer A. van
Bruggen, op de algemene ledenvergadering welke in
't Wapen van 't Medler werd gehouden.
Voorzitter, de heer B. J. Bannink, wees in zijn opendngs.
rede op het gunstige boekjaar 1967, dat in alle opzich-
ten zeer goed was geweest. Ook voor de fabriek was
1967 goed, er waren geen moeilijkheden.
Na de notulen van sekretaria, de heer J. Wesselink, be-
handelde de direkteur het overzicht van de ledenlijst.
Het aantal leden bedraagt momenteel 204.
De direkteur gaf hierna een algemeen overzicht, waar-
bij hij allereerst de kwaliteitsuitbetaling van de melk,
de pooling van de kwaliteitsgelden en nabetaling ter
sprake bracht o.m. dat nu alle kortingen op 3e en 4e
klas melk in een pot zullen worden gestort, terwijl er
ook plannen zijn om melkgeld van de ene naar de ande-
re fabriek over te hevelen.
In het a.s. najaar zal het centraal onderzoek een feit
worden, een en ander uitgaande van het centraal labo-
ratorium van de zuivelbond. Er zal nu voortaan ook
rekening mee moeten worden gehouden dat de melk niet
alleen wordt beoordeeld aan de hand van de reduktase-,
vuil. en reukproef, maar ook zal het onderzoek worden
gericht op penicilline in de melk, het voorkomen van
globleco in de melk en speciaal het celgehalte.
De direkteur deelde mede dat de Wiersse als eerste zui-
velfabriek in ons land thans bezig is met een proef
van een half jaar om de hygiëne bij de melkproduktie
te verbeteren, een en ander in nauwe samenwerking
met het melkhygiënisch onderzoekcentrum te Wage-
ningen, de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Hij deelde mede dat men besloten had om een zgn. test-
apparaat aan te schaffen waarmee melkmachineappa-
ratuur kan worden doorgemeten. Een en ander tesamen
met de CLV Ons Belang en de Vordense coöp. zuivel-
fabriek. Spreker wees ook nog op het vrij veel voor-
komen van mastitis. Er is thans een vrijwillige georga-

niseerde mastitisbestryding in samenwerking met de
provinciale gezondheidsdienst, waaraan ook de fabriek
meedoet.
Spreker besprak hierna de melkprijs en- ging uitvoerig
in op de achtergronden die geleid hebben tot het ineen-
storten van de melkprijs. Hij besprak de belangrijke
ontwikkelingen welke er in de zuivelindustrie gaande
zijn. Hij konkludeerde dat de Wiersse in de loop der
jaren altijd blijk heeft gegeven om in groter verband
mee te helpen zoeken naar de beste oplossingen. Bij de
oprichting van Berkelstroom e.a. stond men zeker niet
achteraan. Er is thans een bepaalde ontwikkeling gaan-
de. In een uitgegeven struktuurrapport worden twee we-
gen aangegeven hoe de coöp. zuivelindustrie zich het
best verder kan gaan ontwikkelen t.w. het aangaan van
een binding met buurtfabrieken/coöperaties en de ver-
dere uitbouw van de drie toporganisaties Comego, Ber-
kelstroom en Condensfabriek.
Het bestuur van de Wiersse is van mening dat dit laats.
te de beste weg is. De direkteur deelde mede, dat na di-
verse vergaderingen, besloten is dat de drie toporgani-
saties besloten hebben tesamen een N.V. op te richten
de N.V. COBERCO. In de loop van 1968 zullen deze
drie organisaties fuseren en opgaan in de N.V. Coberco.
De direkteur behandelde vervolgens de balans die per
6 januari 1968 een totaaltelling aangaf van ƒ 539.658,43
terwijl de exploitatierekening een eindbedrag van
ƒ 2.842.780,44 opleverde.
In het boekjaar 1967 werd 7.653.442 kg melk ontvangen
met een gemiddeld vetgehalte van 3,67% en een gemid-
deld eiwitgehalte van 3,23%.
De uitgekeerde melkprijs was ƒ 35,65 per 100 kg melk.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de heer J. Wes-
selink herkozen als sekretaris terwijl in de raad van
kommissarissen werden herkozen de heren J. H. Braak-
hekke en H. J. Klein Leunk.

De rondvraag leverde nog enkele diskussies op t.a.v.
het zgn. tankmelkvervoer dat zeker op ƒ 100,— per koe
zal komen. De ervaringen in andere gebieden zijn, aldus
de direkteur, iniet bepaald gunstig.
Aan het slot bracht de voorzitter hartelijk dank aan de
direkteur voor zijn uitgebreide toelichting en uiteen-
zettingen en aan het bestuur voor de prettige samen-
werking en de leden voor hun trouw aan de fabriek.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Hamburgers 3 stuks 98
Runderstooflappen 500 gram 248
Varkenslappen 500 gram 278
Lever 500 gram 148

Varkenstricandeau 500 gram 298
Palingworst 750 gram 69 et
Saks. smeerleverworst 750 gram 59 et
Mooie ham 750 gram 89 et

Uit onze groente afdeling *
Grote kroppen sla ^ 2 stuks 39

Hollandse bloemkool per stuk 89

Tomaten export kwaliteit 500 gram 79

Draagtas vol Golden Delecious
ca 2'I2 kg 1 69

Enorme grote grape truits 3 stuks 98

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

O ven vers krent ebrood bij ons altijd 98
Gezinszakken chips deze week van 130 voor 98
Frisse snoepjes 250 gram 69
Haarversteviger 3 flesjes 98
Sinas vruchtenlimonade literfles voor 65

P.S. IN VERBAND MET HET SEIZOEN KUNNEN SNEL AAN BEDERF ONDERHEVIGE PRODUKTEN NIET BEZORGD WORDEN

Grote bus
Limburgse

appelstroop

voor

Erwten met wortelen 2 blik 1O9
Doperwten m.fijn per blik 79
Appelmoes literblik 59
Tomatensoep literblik 79
Augurken literpot 98
Uitjes grote pot 98

• BRUSSELSE KERMIS
• per doos 1,75 kg (S1^ pond)
• slechts

•
+

Carree nootjes lekker koekje per zak 69
Zoute pinda's 250 gram 79
Chinese pinda's 2 zak 98
3 zware repen van 120 voor 98
Zomer mix bijzonder lekkere
snoep, per zak van 97 voor 79

Reklame wijn per fles 139
Thee 2 pakjes 10O
Goud-koffie per pak 19O

het tweede pak 100

ABRIKOZEN literblik 119
^ ANANAS literblik 119

^ AARDBEIEN literblik 149
^ KERSEN literblik 169

Haring in tomatensaus groot blik 89
Pindakaas per pot 89
Knakworsten jampot 93
Instant pudding 2 pakjes 59

Lux afwas 2 bus 15O
Badzeep 3 stukken 93
Karnemelkzeep 3 stukken 99
Bij elke bus toilet wc-verfrisser

l bus toilet wc-reiniger gratis!

De fHnste leverpastei
2 blikken a 200 gram voor



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje
REINIERA HENRIETTE

(REINIERA)

H. B. Zweverink
J. B. Zweverink-

Meerbeek
Gracia

Vorden, 31 mei 1968
De Hanekamp 19

Langs deze weg betuigen
wij een ieder onze hartelij-
ke dank voor de gelukwen-
sen en belangstelling, die
wij tijdens ons huwelijk
mochten ontvangen.

J. H. Schuppers
J. W. E. Schuppers-

Barink
Vorden, juni 1968
Het Wiemelink 59

Hartelijk dank voor de be-
langstelling die u 21 mei
toonde bij ons 25-jarig
huwelijksfeest.
Wij hebben dit zeer op prijs
gesteld.

J. Voskamp
J. A. Voskamp-

Wonnink
Vorden, juni 1968
„de Poeiert" C 113

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. W. Oortgiiesen

Vorden, juni 1968
„'t Wiemelink" C 83

Bij inschrijving te koop:
Hooigras plm. 60are bfl
Brummelman van Alder.
kamp, plm. 50 are bij de
Eersteling in Linde.
Briefjes inleveren voor 10
juni 's avonds 8 uur bij
H. Gosselink, Lochemseweg
40, Warnsveld •

Te koop: Een party t je hooi-
gras. Briefjes inleveren t/m
zaterdag 8 juni 's avonds
voor 8 uur bij G. B. Leb-
bink, E 47 Onstein

Bij inschrijving te koop:
li/2 ha hooigras. Briefjes
inleveren voor maandag 10
juni 's avonds 8 uur bij
B. Luesink, Bolderhorst,
Vorden

G. W. Eij'erkamp
Vorden

Bij inschrijving te koop:
Perceel hoolgras, 60 are.
Briefjes inleveren tot zon-
dag 9 juni bij J. Spithoven
Galgengoor Vorden

TIENEBKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
slechts ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: G.o.h. bromfiets
Batavus Super Sport, 3000
km gelopen. H. Gosselink,
Kerspel 6, Vorden

Te koop: Meisjesfiets (6-10
jaar) en gasstel met fles.
Bello B. v. Hackfortweg 18
Vorden

Gratis oude stenen en puin
verkrijgbaar. Te bevragen
bij A. Bielderman, Wilhel-
minalaan l, Vorden

Meisje zoekt huishoudelijk
werk voor donderdagmor-
gen. Inlichtingen bureau
Contact

Te koop: Alle soorten kool-
planten. H. C. Kettelerij
B. v. Hackfortweg 4 Vorden,

Te koop: Jonge konijnen,
Lotharingers. Julianalaan 9

Voordelig boeren,
onze ruwvoeders voeren.

Alle soorten hooi en
stro (nieuwe en oude
oogst), bierbostel nat
en droog, rechtstreeks
van de brouwerij.
aardappelvezels, land-
bouwplastic (alle ma-
ten)

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210 - 2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

X NICK VAN BERGEN VAN DER GRIJP
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geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, W
waarvan1 de voltrekking zal plaats vinden op w
22 juni 1968 om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Almelo.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Toekomstig adres:
Peter van Anrooylaan 14, Maassluis.

Op donderdag 13 juni a.s. hopen onze lieve fl
ouders en grootouders ^

X
X
X
X
X

Uit dankbaarheid zal tot hun intentie een W
H. Eucharistieviering worden opgedragen, om
14.00 uur in de St Antonius van Paduakerk
te Kranenburg, Vorden.

J. A. EYKELKAMP
en
G. A. EYKELKAMP - HARTMAN

hun 45-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1968
E 102 f
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Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café-rest. ^
Eykelkamp Medler, Vorden. k

VRIJDAG 7 JUNI

de gehele dag
gesloten!

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG D 132

Voetbalvereniging
'Vorden'

Degenen die in aanmerking wensen

te komen als gegadigden voor het

beheer van de
nieuwe kantine
kunnen zich hiervoor voor 12 juni

schriftelijk melden bij de heer

H. EMSBROEK, Groeneweg l

Vorden.

Bejaardentocht
OP 12 JUNI A.S.

Vertrek precies om
830 uur
VANAF HET MARKTPLEIN

DEZE WEEK

restanten
meisjes badpakken

jongens- en
herenzwembroeken

HOOIGRAS
te koop, vier percelen prima hooi-
gras plm. 4 ha gelegen bij boerderij
Het Slot te Wichmond.

Briefjes inleveren tot maandag 10 juni te 20.00
uur by café Kryt te Wichmond

maak

van
.uw
huis

'n
thuis

Stoelen
om bij te schuiven
naar keus bekleed met ijzer-
sterke weefstof of makkelijk
te reinigen Skai.

v.a,

£59.-

o
wi»nvisie

HELMINK
Zutphenseweg

Vorden

L

SUPERWDmiBIKS
Het varken van nu stelt eisen. Mag het misschien. Het vertegen-
woordigt een stuk kapitaal. Moet de mester winst opleveren. En
heeft daarom recht op het beste voer, dat voor geld te koop is: Super-
vitebiks. Snel en gemakkelijk,konstante UTD-kwaliteit én UTD-service,
dat zijn de extra's die Supervitebiks net even boven andere varkens-
voeders uittillen. Daarom, een varken hóeft niet alles meer te vreten.
Het geeft de voorkeur aan Supervitebiks. Boven alle andere varkens-
voeders.

fof winstï

In klein gezin, waarvan vrouw hulpbehoevend is,
wordt gezocht:

huishoudelijke hulp
die genegen is lichte verpleging te
geven.

P. F. H. van Hille
Boslaan 12, Wamsveld, telefoon 05750 - 2884

Aanmelden na 7 uur

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond Cï? (05754) 270

tt

f-
Wilt u goed

l leren autorijden?
Dan natuurlijk naar:

ERKENDE VW RIJSCHOOL

J. H. SGHUPPERS
Het Wiemelink 59 - Telefoon 1913

Opgave tevens mogelijk bij:

Auto Boesveld Enkweg 7 tel. 1329 of
dinsdagsavonds tydens de theorieles-
sen bij café Eskes

Deze weekl 5 - 12 juni 1968

Beschuit
2 rollen,

van 78 voor

l literblik

Damclub Vorden
Het bestuur wenst alle leden een

prettige vakantie
toe.

Het ligt in de bedoeling om 16 augustus a.s. weer
te beginnen met de eerste oefenavond.

Het bestuur.

> Soepballen
2 blik,

van HO voor

Wast schoner door
beter spoelen
Zanussi wasautomaten zijn er in 5 modellen
v.a. f 849.-tot f 1199.-
Elektro Technisch Installatie Bureau

P. DEKKER
Zutphensieweg . Vorden - Telefoon 05752 - 1253

l

Varkensvlees
blik a 415 gram

Appelsap
2 flessen,

van 12O voor

129

> GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OP!
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Woensdagavond 5 juni start de Avondvierdaagse
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Inwoners van
Vorden en
omgeving opgelet!

Hier volgt een
belangrijke mededeling

Heel Vorden
dit weekend
GRATIS verse WORST!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
v.h. W. Kieskamp - Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1321

GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Hoefijzerspaarzegels
Bij ieder kwartje dat u bij ons besteedt, ontvangt u GRATIS
l zegel; 2 kwartjes 2 zegels enz. enz.

Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zijn volgeplakt
ontvangt u daar geen guldens maar

rijksdaalders voor terug!

LET OP LET OP
Om u met ons Hoefijzerspaarsysteem bekend te maken, ontvangt
IEDERE KLANT, die ZATERDAG 8 JUNI in onze zaak voor
tenminste ƒ 10,— of meer besteedt, als extra attra^ie

een heerlijke verse worst
(winkelwaarde f 1,50)

Speciale aanbiedingen:
VOOR DONDERDAG

SPEKLAPPEN

VRIJDAG EN ZATERDAG
RUNDERLAPPEN

VERSE WORST
SCHOUDERKARBONADE

VOOR DE BOTERHAM

PEKEL VLEES

ROLPENS
TONGWORST

GEBRADEN GEHAKT

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

1.38

2.25
2,25
2.45

0.87
O.83
0.75
O.49

ledere woensdag gehaktdag + dubbelzegeldag!

Attentie! Als klap op de vuurpijl
geven wij donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 juni op alles wat u
bij ons besteedt

dubbel zegels dus dubbel voordeel!
d.w.z. op elk kwartje 2 zegels, op 2 kwartjes 4 zegels enz.

EN U WEET HET:

volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens
maar RIJKSDAALDERS waard!

DIT ALLES VANAF DONDERDAG 6 JUNI BIJ RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
v.h. W. Kieskamp - Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1321
Elke vrijdag zijn wij geopend tot 9 uur want dan is het koopavond

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!
wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daar-
door uw kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger
RIJKSDAALDERS spaart. Vraag daarom uw leverancier
HOEFIJZERSPAARZEGELS.

Volgende week weer een grote verrassing
van hoefijzer spaarzegels!

H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigers-
bezoek of telefonische inlichtingen onder nummer 02158 - 3953

Hoefijzer-
zegels

ontvangt u
in onder-
staande
zaken!

Voor goede

kwaliteit vlees
naar

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit

eigcngemaakte

vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie

Dames- en

herenkapsalon

Barink
Total benzine

Rijwiel- en

bromfietshandel

De enige benzine-
pomp waar u uw

volle hocfijzer-

spaarkaarten
tegen benzine in
kunt leveren

Nieuwstad 24 tel. 1274

Best brood
dat brood van

Schurink
Nieuwstad tel. 1384

Koelkasten

Diepvriezers

Huish. artikelen

Glas- en aardew.

Speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad tel. 1474

Fa H. Luth
Manufakturen

Dameskonfektie
Babykleding

Nieuwstad 4 tel. 1396

Baby- en Kleuterhuis

Jeannette

Alles voor uw
baby

van kinderwagen
tot babyverzor-

gingsartikelen

Hengelo (Gld.)
Hummeloseweg 14

Vorden

Nieuwstad 10
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TRAGTER
overrompelt u met de
grootste inruilaktie!

Tijdelijk Solex
nieuwste model
(met 40 procent meer trekkracht) f 349,-

Inruil oude fiets of brommer
(hoe oud ook) f 5O,-

U betaald f299,-
En zelfs voor deze prijs is financiering ook
mogelyk. Bv. ƒ 90,— contant en de rest in
termijnen.

HIER LIGT UW KANS OM VOOR DE

PRIJS VAN EEN FIETS IN HET BEZIT

VAN EEN BROMFIETS TE KOMEN.

LAAT DEZE UNIEKE KANS U NIET

ONTGLIPPEN.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BIJ

Bromfietsen bed rijf

A. G. TRAGTER
ZUTPHENSEWEG

n

fl
loeWd OH

\Mdekuq t TJÜ

—r*••>

130 tot 2.75

ZUNISSI
de koelkast voor letterlijk 't hele gezin

\ uwZanussidealer:
ii

Elektro Technisch
Installatie Bureau

P. DEKKERi
Zutphenseweg - Vorden
Telefoon 05752 - 1253

I.

l blik Spar sperziebonen van 85 et voor 69 et — 10%
100 gram ontbytspek nu 55 et
l blik a 500 gram gestoomd gehakt 98 et

l pak Spar-koffie deze week 167 et
- 10 procent

7 repen chocolade (melk of puur) 89 et — 10%
200 gram sinaasstaafjes slechts 89 et
l kg bananen nu 98 et

VRIJDAG EN ZATERDAG:
VOOR DE SOEP:

500 gram ossenstaart 178 et
500 gram verse worst 179 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

UW VIERDAAGSEWINNAARS

met bloemen
MAAR DAN MET BLOEMEN VAN

Derksen
VOOR AL UW BLOEMENWERK

4UCS OP

Wapen, en sporthandel

Bloemenmagazijn DERKSEN
Zutphenseweg

Martens
Zutphenseweg - Vorden
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Groene Kruis telt ruim 1600 leden
Onder leiding van de heer W. N. Lulofs hield het Groene
Kruis afdeling Vorden haar jaarvergadering.
In zijn openingswoord sprak dr. Lulofs enige woorden
ter nagedachtenis van wijlen zuster A. Gemmink, welke
vele jaren de gemeente Vorden als wijkverpleegster bij
ziekte en ongeval dag en nacht de helpende hand bood.
Spreker wees er op dat zuster Gemmink haar arbeid
vaak in zeer moeilijke omstandigheden, o.a. slechte we-
gen en met de fiets, had moeten verrichten. Dat alles
maakte haar taak zwaar die zij steeds met nauwgezet-
heid en liefde vervulde. Het is reeds 14 jaar geleden dat
zij haar taak als wijkverpleegster heeft neergelegd. Wij
willen haar werk, wat zij voor de vereniging deed, met
grote dankbaarheid blijven gedenken. Toen zij op 28 mei
jl. ten grave werd gedragen, waren hierbij enige be-
stuursleden aanwezig. Ook zuster Stoop en het erelid
mevrouw Rombach, waren bij deze plechtigheid tegen-
woordig.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer D. Lui-
chies, bleek dat de vereniging thans ruim 1600 leden
telt en dat de kontributie ƒ 12,50 per gezin bedraagt.
Verder deelde hij mede dat van de gemeente ook per lid
subsidie is toegekend, alsmede van het rijk en van de
marktvereniging. Spreker bracht dank aan allen die in
het afgelopen jaar een financiële bijdrage hadden ver-
leend, want zonder die steun kon de vereniging niet
doen wat ze nu doet. Ook zij die de vereniging op een
andere wijze hebben gesteund, werd dank gebracht.
Vervolgens wees de heer Luichies er op dat bij ziekte en
op het consultatiebureau door de tegenwoordige zusters

veel werk is verricht, waarvoor ook zij dank werden
gebracht voor alles wat zij in 1967 voor de Vordense
gemeenschap hebben gedaan. Hij hoopte dat zij samen
nog vele jaren tot welzijn van de Vordenaren hun werk
zullen doen. Voorts werd de afscheidsreceptie gememo-
reerd van mejuffrouw L. Oosterink als kraamvrouw-
verpleegster. Tijdens de receptie werd mejuffrouw Oos-
terink als blijk van waardering een Zaanse klok aan-
geboden. Hierbij hebben zich ook de beide doktoren niet
onbetuigd gelaten.
De heer Beumer, welke vele jaren de kontributie had ge-
ind, heeft hiervoor eind 1967 wegens vergevorderde leef-
tijd moeten bedanken». Ook hem werd dank gebracht
voor de steeds nauwgezette plichtsbetrachting en bewe-
zen diensten. In zijn plaats werd benoemd de heer J.
Lijftogt. Ook de schoonmaakster van het gebouw, me-
vrouw Korenblik, werd dank gebracht voor de bewezen
diensten.
Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek dat
1967 sloot met een batig saldo.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd inplaats van me-
juffrouw D. Jansen, die voor de bestuursfunktie had be-
dankt, de heer P. de Vries gekozen. Inplaats van pas-
toor Bodewes, die wegens vertrek had bedankt, werd
gekozen rector D. Pans. Goedgekeurd werd om in het
huishoudelijk reglement enige wijzigingen aan te bren(g-
en. Besloten werd voor kinderuitzending ƒ 1,50 per dag
in rekening te brengen.
Na bespreking van enige interne aangelegenheden werd
deze geanimeerde vergadering gesloten.

owmw
PUPILLENKOMPETITIE

KATTI A KAPIOEN VAN PUPILLENTOERNOOI
TE ALMEN
Op het pupillentoernooi dat zaterdag jl. door de v.v.
Almen aldaar werd georganiseerd, gaven de Ratti-pu-
pillen met twee teams acte de presence. En men ging
zeker niet met lege handen huiswaarts, want Ratti A
slaagde er in om in poule A een fraaie eerste prijs te
behalen.
Vanwege het grote aantal deelnemende teams, meer dan
20, waren er twee A-klassen. Ratti A was o.m. inge-
deeld bij de Zutphense clubs AZC, Zutphen, Hercules en
Klein Dochteren uit Lochem. De Ratti-jeugd deed bij-
zonder goed haar best en slaagde er zowaar in om als
winnaar uit deze poule tevoorschijn te komeni, men ver-
loor alleen met l—O van Zutphen.
De wedstrijden begonnen 's morgens tegen 9 uur. Ratti
A moest 's middags een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap spelen tegen de andere winnaar van de
A-poule, nl. Be Quick uit Zutphen. Dit werd na een
spannende strijd een l—O zege voor de Ratti-jongens,
die hierdoor in het bezit kwamen van een prachtige her-
inneringsbeker.
In poule B weerde Ratti B zich ook uitstekend. Uit de
vijf te spelen wedstrijden haalde men precies 5 punten
omdat alle wedstrijden zowaar in een gelijkspel (O—0)
eindigden. Men ging met een zesde prijs, een mooie me-
dalje, weer huiswaarts.

WATERPOLO
HEREN VAN VORDEN KREGEN FLINK PAK
SLAAG

De wedstrijd die de heren van Vorden donderdagavond
tegen EZ & PC uit Eist speelden, zal de thuisclub waar-
schijnlijk nog wel lang heugen. Met liefst l—14 werden
de pupillen van badmeester Verstoep in de pan gehakt.
Bij de bezoekers speelde de oud-Nederlands kampioen
op de schoolslag, Rob van Empelen mee. Tegen de snel-
heid van deze speler, die het leeuwendeel van de doel-
punten scoorde, was geen Vordense speler opgewassen.
Reeds in de eerste speelhelft kwam al duidelijk vast te
staan dat de bezoekers over een homogene ploeg be-
schikten. Met snelle aanvallen werd de Vordense defen-
sie uit positie gespeeld, waardoor doelpunten niet uit
konden blijven. Bij het verstrijken van de eerste speel-
helft keken de Vordenaren al tegen een O—4 achter-
stand aan, hoofdzakelijk door doelpunten van Van Em-
pelen. In de tweede speelhelft liep Eist door doelpunten
van Hogenbosch verder uit tot O—7.
In de derde speelhelft werd doelman Wentink vervang-
en door Hemmy Oudsen, waarbij Verstoep de plaats van
Oudsen in de voorhoede innam. De aanvalsdrift van de
bezoekers werd echter niets minder en scoorden er lus-
tig op los, waarbij Parmentier éénmaal in eigen doel
schoot. Toch wist de thuisclub de eer te redden toen

Verstoep scoorde uit een pass van Parmentier. Bij het
verstrijken van de derde speelhelft was de voorsprong
van Eist gegroeid tot l—11.
In de vierde en laatste speelhelft probeerde de thuisclub
de score nog een iets dragelijker aanzien te geven doch
schoent van Parmentier scheerden over het doel. De be-
zoekers deden het beter en wisten zij doelman Oudsen,
die heel wat beter op dreef bleek dan Gerrit Wentink in
de eerste speelhelften, nog driemaal kansloos te passe-
ren. De bezoekers hadden een prima konditie en het leek
of zij altijd een mannetje meer hadden doordat de voor-
hoede van Eist altijd snel terugkwam om ballen te ha-
len. Het einde van de wedstrijd l—14 betekende voor
Vorden tevens de grootste nederlaag die zij ooit in een
kompetitiewedstrijd hebben geleden. In elk geval hebben
de Vordenaren uit deze ontmoeting wel het een en ander
kunnen leren, hetgeen dan ook het enige positieve punt
is.

16 juni Vaderdag!
H.H. ADVERTEERDERS,

Bezorg uw advertenti^Ror het volgend nummer
van Contact vroegtijdig s.v.p. dan kunnen wij er
meer zorg aan besteden, doch uiterlyk dinsdag-
middag 12 uur.

Bij voorbaat onze haruÉtilike dank.

Redaktic.

ZWEMJEUGD VAN ZUTPHEN VERSLAAT
VORDEN MET KLEIN VERSCHIL

In de bad- en zweminrichting „In de Dennen" te Vor-
den vond zaterdagavond een zwemontmoeting plaats
tussen de jeugd van Vorden en de IJsselmeeuwen uit
Zutphen.
De bedoeling was geweest deze zwemtweekamp in Zut-
phen te doen plaats vinden maar aangezien het water
in Vorden verwarmd is, werd besloten de wedstrijden
in Vorden te houden. De organisatie bleef evenwel in
handen van de IJsselmeeuwen. Als scheidsrechter fun-
geerde deze avond de heer D. Volkers uit Zutphen die
de deelnemende jongens en meisjes tevens van harte
welkom heette. De heer Volkers hoopte op sportieve
en spannende wedstrijden. Deze hoop werd in de loop
van de avond bewaarheid want de jongens en meisjes
leverden op de verschillende zwemnummers fanatieke
strijd, daarbij aangemoedigd door enthousiaste suppor-
ters.
Over het algemeen toonden de IJsselmeeuwen zich op
de diverse nummers sterker. Bij de schoolslag vergaar-
den de Zutphenaren 48 punten tegen Vorden 32. Ook op
de vrije slag bleef Zutphen in de meerderheid nl. 43 te-
gen 37 punten voor Vorden. De rugslag leverde een
Vordense overwinning op nl. 24 punten tegen de IJssel-
meeuwen 16 punten. Bij de vlinderslag werd het onbe-
slist, zowel Zutphen als Vorden behaalden 10 punten.
De estafettenummers dito nl. beide ploegen 30 punten.

De uitslagen van de verschillende zwemnummers waren
25 m schoolslag meisjes: 1. A. Aalbers IJ; 2. M. Klaas-
sen IJ; 3. A. Striep V; 4. W. Boersma V.
25 m schoolslag jongens: 1. G. Geubel IJ; 2. R. Hof-
straat IJ; 3. Bekkers V; 4. H. Maesdorff V.
50 m schoolslag meisjes: 1. H. Hofman IJ; 2. M. van
Eykeren V; 3. T. ten Cate IJ; 4. J. van Houten V.
50 m schoolslag jongens: 1. M. Slotemaker V; 2. H.
Koordeman IJ; 3. R. Leninge V; 4. F. Bouman IJ.
50 m schoolslag meisjes: 1. J. Kerkziek IJ; 2. D. Kerk-
ziek IJ; 3. Bargeman V; 4. M. Schuppers V.
50 m schoolslag jongens: 1. P. Hof straat IJ; 2. G. Wen-
tink V; 3. G. Sikkens V; 4. B. de Vries U.
100 m schoolslag meisjes: 1. T. Oonk V; 2. G. Kemper-
man IJ; 3. M. Wilgenhof IJ; 4. A. Wentink V.
100 m schoolslag jongens: 1. K. de Jong IJ; 2. H. Boers
IJ; 3. R. Koerselman V; 4. H. Elbrink V.
25 m vrije slag meisjes: 1. M. Gurbel IJ; 2. M. Beek V;
3. A. Aalbers IJ; 4. I. Bogchelman V.
25 m vrije slag jongens: 1. G. Gurbel IJ; 2. R. Hof-
straat IJ; 3. Huskes V; 4. Huskes V.
50 m vrije slag meisjes: 1. G. de Veer IJ; 2. Sikkens
V; 3. H. Winters IJ; 4. Boes V.
50 m vrije slag jongens: 1. S. Gotink V; 2. A. Wentink
V; 3. J. Winters IJ; 4. N. Castermans IJ.
50 m vrije slag meisjes: 1. H. Winters IJ; 2. M. Schup-
pers V; 3. A. Pardijs V; 4. G. de Veer IJ.
50 m vrije slag jongens: 1. R. Derksen V; 2. J. Winters
IJ; 3. B. van Zorge V; 4. N. Castermans U.
100 m vrije slag meisjes: 1. M. Kemperman IJ; 2. J.
Kleine IJ; 3. I. Harmsen V; 4. D. Klein Bramel V.
100 m vrije slag jongens: 1. P. Hofstraat IJ; 2. J. Hols-
beke V; 3. H. Elbrink V; 4. K. de Jong U.
25 m rugslag meisjes: 1. D. Klein Bramel V; 2. G. te
Slaa V; 3. L. Post IJ; 4. J. Ilbrink IJ.
25 m rugslag jongens: 1. D. te Slaa V; 2. F. Bouman
IJ; 3. Besselink V; 4. R. Hofstraat LJ.
50 m rugslag meisjes: 1. W. Bril IJ; 2. I. Harmsen V;
3. M. Schuppers V; 4. G. de Veer IJ.
50 m rugslag jongens: 1. G. Sikkens V; 2. H. Koorde-
man IJ; 3. S. Gotink V; 4. W. Leyenaar U.
5p m vlinderslag meisjes: 1. T. Oonk V; 2. J. Kleine IJ;
3. D. Kerkziek IJ; 4. M. Harmsen V.
50 m vlinderslag jongens: 1. J. Winters IJ; 2. H. El-
brink V; 3. J. Holsbeke V; 4. B. de Vries LJ.
De 4 x 25 m schoolslag (estafette) gemengd werd ge-
wonnen door de IJsselmeeuwen evenals de 4 x 50 m
schoolslag (estafette) voor meisjes.
De 4 x 50 m schoolslag (estafette) voor jongens leverde
een overwinning op voor Vordert
De 5 x 50 m vrije slag (estafette) voor meisjes werd
gewonnen door de IJsselmeeuwen terwijl deze zelfde af-
stand bij de jongens een Vordense overwinning werd.
Ook de 10 x 50 m borstcrawl gemengd voor jongens en
meisjes leverde een overwinning op voor Vorden.
De puntentelling bij de verschillende zwemnummers was
als volgt: nummer l op elke afstand 4 punten, nummer
2 3 punten enz. De totaaluitslag bij het zwemmen was
IJsselmeeuwen 147 punten en Vorden 133 punten.
Hierna moest de beslissing vallen bij de 2 waterpolo-
wedstrijden (jongens en meisjes). Hiervoor was bepaald
dat de winnende ploe^^ik punten kreeg toebedeeld plus
bovendien beide teams^Pr elk gescoord doelpunt l punt
extra. De ontmoeting uSlen de meisjes van Vorden en
Zutphen eindigde in een 3—l zege voor Vorden. Onder
veel spanning kwamen hierna de jongens tegen elkaar
uit. De Vordense jongens bleken veel sterker en won-
nen met 6—1. Toch bleek deze overwinning niet vol-
doende want toen de ^üdbalans werd opgemaakt had-
den de IJsselmeeuwen^HL49 punten behaald en Vorden
146 punten.
De heer D. Volkers (vice-voorzitter van de IJsselmeeu-
wen) reikte na afloop de winnende ploeg en met name
Peter Hofstraat, de prijs uit. Tevens bracht hij Vorden
dank voor de prettige ontvangst en sprak hij de wens
uit dat de goede verstandhouding tussen beide ploegen
zal blijven voortduren.

Groente
Bloemen

Fruit

KLUMPER
Wij hebben voor uw tuin o.a.

DIVERSE TUIN- EN
BLOEMZADEN
(depot fa Hobbel, Zevenbergen)

ASEF GEDROOGDE STALMEST

ASEF KORRELMEST

Heden overleed in het Algemeen. Ziekenhuis te
Zutphen, nog onverwacht mijn lieve man, onze
lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

BEREND BANNINK
echtgenoot van W. H. Bannink-Kappert

in de ouderdom van 79 jaar.

Wichmond: W. H. Bannink-Kappert

Hall: G. H. Wijgman-Bannink
F. J. Wijgman

Vorden: J. Bannink
G. J. Bannink-Ribbers

Hengelo (Gld.): A. Bannink
G. J. Bannink-Voskamp

Laren (Gld.): G. H. Bannink
H. H. Bannink-Bosch

Ontairio Canada: B. Bannink
J. Bannink-Müller

klein- en achterklein-
kinderen

Wichmond, 4 juni 1968
Hackforterweg 13

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 8 juni
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Wichmond.

**-

Dat is
het!

Pak toch
dB fietsl

Steeds meer mensen ontdekken weer, dat ze de
fiets niet kunnen missen. Er is immers geen handiger,
betrouwbaarder en ... voordeliger vervoermiddel l

Wij hebben de modellen 1 968 al binnen. Ook vouw-
en mini-fietsen.!

RIJWIELBEDRIJP

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Wij wensen
alle avonduierdaagselopers

van harte sukses!

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 20

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

„Nee. Ik kan met evenveel recht zeggen: zodra ik m'n schuld over-
draag aan een ander, houd ik op zelf verantwoordelijk te zijn. Ik
heb trouwens helemaal geen zin me te veranderen. Ik zie er de zin
niet van in."
„Dat begrijp ik wel. Dat ligt niet buiten m'n gezichtsveld. Dit wil
ik je zeggen: persoonlijke verantwoordelijkheid is iets wat de mitio-
naal-socialistische Führer beslist niet kan gebruiken. Hij duldt al-
leen robots. Verveel ik je soms, Martin?"
„Nee, nee!" had hij ineens gezegd, „gaat u alstublieft verder."
„Zoals ik je zei: hij duldt enkel robots, slavendrijvers, willoze men-
senjagers, lijdende voorwerpen, Befehl-ist-Befehl-marionetten. Ken
je het verhaal van de Tsjechische rabbi en de robot, Martin?"
„Nee."
„Deze rabbi maakte zich een robot, zoals Hitler en Goebbels, da-
gelijks doen met hun mensen. De rabbi scheurde echter een stukje
linnen af van Tora *). Hij plakte het op het voorhoofd van de

robot. Daardoor kwam de robot echter tot leven: hij begon ineens,
gevaarlijk, te denken! Ik heb ook, bij wijze van spreken, linnen van
de Tora op jouw hoofd geplakt. En nu geloot ik dat mijn robot
zich eenmaal zal keren tegen zijn „schepper", - tegen Adolf Hitler, -
tegen die leugengeest: het „fascistische beest uit de afgrond". Ik
zal het niet beleven, want mijn tijd is kort, maar ik heb het ge-
zien . . ."
Martin zag z'n vader vóór zich, zoals hij hem het laatst had gezien:
een kleine, kwieke man met brede schouders, een groot hoofd met
een weelde van wit haar. En - eerlijke, grijze ogen. Hij dacht: „Ik
heb hem nooit op één leugen kunnen betrappen!" Toch had hij zich
niet gewonnen gegeven, allicht niet; hij had gezegd: „Ik heb geen
behoefte aan verandering, het is zinloos, - ik heb van mijn jeugd af
tot aan de oorlog toe, gebeden, maar ik heb nooit enig antwoord
gekregen. Teken even aan: tot aan de oorlog s.v.p., vader, want
toen had ik er schoon genoeg van. En nu wil ik u eens iets vragen:
waarom gaat die bijbelse openbaring niet gewoon door? Waarom
houdt het op?'Waarom zien de Christenen geen visioenen meer,
waarom dromen zij geen voorspellende dromen? Waarom ver-
scheen de Heer wel aan Saulus, maar niet aan Himmler of Stalin?
Of aan Churchill - of aan de paus? Waar is Hij? Wat zien wij van
zijn Christenen? Mag ik misschien als buitenstaander beleefd vra-
gen: wat hebben al die miljoenen kostbare studie-uren van hon-
derdduizenden geestelijken in de laatste eeuw aan verdraagzaam-
heid onder de Christenen uitgewerkt? En al die duizenden, over
het algemeen genomen nu wel goedbetaalde preken? En het celi-
baat! En al die miljoenen en miljoenen gebeden? Waar is de macht
over de boze geesten, over de ziekten, de kracht die Jezus aan Zijn
volgelingen gaf? Mij dunkt zo, als buitenstaander, het is de hoogste

tijd dat wij er weer eens wat van zien! We zitten er met smart op
te wachten."
De vader had, na het aanhoren van deze stortvloed van vragen,
even verbijsterd gezwegen, maar niet lang. Hij begon met te zeg-
gen: „Aha! Ik merk, dat je klaar wakker bent. Ja: Vincent van
Gogh heeft zich één en ander in z'n brieven ook al afgevraagd. Het
is ontzettend, dat er nog zo weinig steekhoudends op valt te ant-
woorden. Wij zijn, vooral in déze oorlog, getuige van een gewel-
dige uitbarsting van satanische vernietigingsdrift, en dit kan nog
wel een paar jaar duren. Je hebt gelijk als je zegt: we zitten er
met smart op te wachten iets van de Christenheid te ZIEN. Sören
Kierkegaard schreef al: „Als de Christenen eens op een maandag
in praktijk zouden brengen wat zij op zondag hebben gehoord, dan
zou de wereld er ineens heel anders uit zien". Hoor eens, Martin,
ik zelf zit al jaren met deze vragen. Maar er is toch vooruitgang.
Ik mag, geloof ik, wijzen op de afschaffing van de slavernij, die in
de dagen van de apostel Paulus nog als een algemeen aanvaarde
vorm van dienstbaarheid gold. Maar we zijn er nog niet. Daar zijn
nog massa's mensen, die kreperen onder economische dwang. Boe-
ren die de helft van de pacht of meer moeten opbrengen voor hun
heren: middeleeuwse toestanden zijn er. Maar daar hebben wij
Christenen geen vrede mee. Daar moeten we tegen opkomen. Ik
mag je toch ook wijzen op de invloed van het Christendom op het
humanisme, dat zonder die invloed niet denkbaar is!

*) de wet Gods.

(wordt vervolgd)



Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!
MAANDAG Lever 500 GRAM 150

DINSDAG 500 GRAM
WOENSDAG Speklappen

Prima koffie

Margarine

500 GRAM 150
135
84s PAK

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs. en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

*»
500 GRAM 375

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. ham
Verse worst
Gehakt ™> ™™ 198
200 gram boterhamworst voor 60 cent

200 gram hamkaas voor 98 cent
200 gram mix voor 100 cent

500 GRAM

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

ZONDAG 9 JUNI

Groot touwtrekkers
tournooi

op 't Medler
Deelname ca 20 ploegen.
Aanvang 14.00 uur precies.

SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarb'ank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie
In praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw'spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponachuld-
brleven, rente 61/2%.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, b|j

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden - Tel. 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
NVBOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

Jaarvergadering VVV
op dinsdag 11 juni 1968 om 8 uur in
hotel „De Konijnenbult".

Voor uw vierdaagsefinale

Witte gvroschoenen

WULLINKS
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Als 't een Puch
wordt, is het fijn om
te weten dat je bij
ons een Rolls-achtige
reusachtige service
krijgt. O ja, nog

"ROLLS" OF MAAR |yen de
I METEEN ZO'N Skynder-pnjzen.

' _TT._._,^ _. . 2 versnellingen f865.-
WEERGALOZE 3 versnellingen f 899.-

IVOOR EEN HIP
-m-io/'NTTTT Tvrvn-r^-nBESCHILDERDE

PUCH
KOPEN

SKYRIDER

AGENDA:

Opening en mededelingen.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Benoeming kaskommisste.
Bestuursverkiezing. Aftredend de
heren A. E. van Arkel, H. Emsbroek
en G. J. Schurink (allen herkiesbaar)
Zomerprogramma.
Rondvraag.
Sluiting.

Namens het bestuur:

De voorzitter, A. E. van Arkel
Sekretaris, G. W. Eijerkamp

BROMFIETSBEDRIJF

A. G. TRAGTER

Voetbalvereniging Vorden
VOOR DE PUPILLENELFTALLEN

KUNNEN WIJ NOG ENKELE

SPELERTJES GEBRUIKEN

Wie meldt zich hiervoor P
leeftijd van 8-12 jaar.

Aanmelden bij

Sigarenmagazijn Eijerkamp

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 139.-
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Rust voor uw voeten in:
GEZONDHapS-
SANDALEPT

Steeds voorradig van maat 24 t/m 42

GRAAG Uj^PECIALE
AANDAcSF VOOR ONZE

Zweedse orthopedische sandaal
met hakje en voorvoetsteun.

Modieus model, maten 37 t/m 42

Prijs t 20,5O

WULLINK's
SCHOENHANOEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

GEEF UW FAMILIELID, VRIEND

OF KENNIS ALS BELONING

VOOR HET VOLBRENGEN VAN

DE AVONDVIERDAAGSE

EEN BLOEMETJE VAN

Klamper

Openbare aanbesteding
Namens opdrachtgeefsters zal in
massa worden aanbesteed:

Een complex van twee
woningen met garages
in het Boonkplan te Vorden.

Totaal inhoud woningen 630 ma, garages 110 m;'.
Bestek met tekeningen vanaf 6 juni a.s. verkrijg-
baar bij onderstaand adres, zolang voorradig:

a tegen contante betaling van ƒ 25,— per stol;
b na ontvangst van giro-overschrijving op reke-

ning 1140529 of postwissel, beide ad ƒ 26,—
per stel.

De aanbesteding vindt plaats op 17
juni a.s. om 10.00 uur in café-rest.
„'t Wapeni van Vorden" (F. P. Smit)

J. VAN HOUTE, architect
Nieuwstad 47 . Vorden

Zwembad
grote maat f 12,95

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Wat kost

intieme sfeer?
Minder dan u denkt, wanneer u

Sunway kiest!
SUNWAY ALMIN:
ZONNESCHERMEN

HOEFIJZERZEGELS

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN

voor het mesthok.
BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
nnes.

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

Te koop: Vaarskalf.
H. Bosman bij het zwembad

Te koop:
ALLE SOORTEN
koolplanten

D. KLEIN GELTINK
„Klein Garmel" Vorden

Te koop: 8 jonge konijnen.
G. H. Jansen Hengelose-
weg B 4

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en g-oed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengcloseweg l
Telefoon 1283

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

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Doe-het-zell centrum
Harmsen

veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95
zolang de voorraad
strekt

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

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

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

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden


