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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen
9.50 uur ds. J. J. van Zorge jeugddienst

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. Bovenberg van Leiden

19.00 uur ds. J. Bovenberg van Leiden

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVEBPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIEBENABTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPBEEKUUB MAATSCHAPPELIJK WEBKSTEB
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3 D—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTBEGELING 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

BB AND 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 (sigarenmagaz^n en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE...
STAND '̂

Geboren: Ernst Geoffrey, zoon van R. G. Vitters en
M. A. Bennink; Johannes Hermanus, zoon van J. H.
Eilander en J. Steeman; Janna Hendrika, dochter van
G. Eskes en H. G. Lenselink.
Ondertrouwd: W. B. Nas en M. C. G. de Wild.
Gehuwd: G. Rossel en H. Hissink.
Overleden: Geen.

NED. HEBVOBMDE KEBK

JEUGDDIENST
zondag 4 aug. aanvang 9.50 uur.

Voorganger:
ds. J. J. van Zorge

Onderwerp:
HET PBOBLEEM VAN DE JEUGD

AFSCHED3 NKV SEKBETABIS J. GUNNEWIJK

Na meer dan 8 jaar aktief werkzaam te zijn geweest als
sekretaris van de plaatselijke NKV centrale, heeft de
heer J. Gunnewijk afscheid genomen.
Op een in café De Zon gehouden vergadering vond de
verkiezing plaats van het nieuwe bestuurslid, daar de
heer Gunnewijk zich niet meer herkiesbaar stelde. Het
bestuur stelde voor de heer H. A. J. Besselink in het
bestuur op te nemen. Tegenkandidaten werden niet in-
gediend zodat de heer Besseling zander meer tot be-
stuurslid werd aanvaard.
De scheidende sekretaris bedankte bestuur en leden voor
het in hem gestelde vertrouwen en memoreerde dat hij
8 jaren met plezier zijn taak voor de afdeling had ver-
richt. Speciaal bedankte hij het bestuur voor de prettige
besprekingen en volle medewerking welke hij steeds
mocht ondervinden.
De heer H. Steenbreker bedankte de scheidende sekre-
taris voor de prettige samenwerking en de goede ad-
viezen.

De Eikenlaan wordt verhard en verbeterd
tot aan de spoorlijn

In de raadsvergadering van dinsdagavond besloot de raad van Vorden tot het verharden
en verbeteren van de Eikenlaan tot aan de spoorlijn. Aan het gehele geval zit echter
een bitter bijsmaakje. Het Lag nl. in de bedoeling dat de Eikenlaan verhard zou worden
vanaf de Rijksweg tot aan de weg bij het Onstein. Hiervoor zegde de kultuurtechnische
dienst destijds een subsidie toe. Nu is het echter zo dat de weg vanaf de spoorlijn onder
het zgn. meldingsgebied valt, d.w.z. dat de rijks planologische dienst voor dit gedeelte
toestemming tot verharding dient te geven.
Burgemeester Van Arkel deelde mede dat van de direkteur van de rjjks planologische
dienst een schryven was ontvangen, waarin stond dat men geen toestemming zou ver-
lenen voor het gedeelte over de spoorlijn. Als argument werd aangevoerd dat, wanneer
deze weg zou worden verhard, het landschappelijke karakter hiermee niet is gediend.
B & W vinden dit een beetje wonderlijke gang van zaken temeer daar GS destijds ak-
koord gingen met het raamontsluitingsplan, hetgeen wil zeggen aldus B & W, dat dit
dan ook betekent dat de weg t.z.t. verhard zou worden. In elk geval bUjven B & W
proberen subsidie te krijgen voor de gehele weg d.w.z. vanaf de ryksweg tot aan de
weg bij het Onstein maar of het gedeelte over de spoorlijn t.z.t. ook nog verhard zal
worden, valt te betwijfelen.

De heer Hartelman (KVP) vond het maar een vervelen-
de kwestie. Ook hij had nl. gedacht dat subsidie zou
worden verleend vanaf de Rijksweg tot aan de weg bij
het Onstein.
De fraktie van de Boerenpartij kon evenmin juichen
over deze gang van zaken. De heer Gotink kreeg van
B & W te horen dat de belanghebbenden (dus aan de
overkant van de spoorlijn) geen zekerheid hebben dat
de weg nog eens verhard zal worden. De beoordeling
ligt toch aan ons (de raad) en niet aan de direkteur van
de planologische dienst, meende hij. Ook zijn fraktiege-
noot de heer Gerritsen, was er van overtuigd dat de
mensen uit het Zelle en Linde die op „de lijst" getekend
hebben, zich zwaar gedupeerd zullen voelen.
De heer Bannink (CHU) begreep evenmin iets van de
afwijzing van de planologische dienst. De spoorwegen
vinden de weg wel belangrijk, anders hadden zij bij de
spoorwegovergang geen knipperlicht geplaatst, aldus
merkte hij op. Hij bepleitte het gedeelte over het spoor
tot aan de „Bergkappe" te verharden met bv. het puin
dat nog altijd bij het waaggebouw ligt.
Wethouder Lenselink f(AR) zegde de raad toe dat B &
W al het mogelijke zullen doen om de mensen over de
spoorlijn te helpen. ^^

De heer Gotink vroeg wanWer de aangelanden het be-
drag niet op kunnen brengen of dan de gemeente subsi-
die verleent. Hierop konden B & W op dit moment nog
geen antwoord geven. B & W deelden de raad mede dat
met het verharden van de Eikenlaan tot aan de spoor-
lijn z.s.m. zal worden begonnen.

Om ieder geval al wat te kunnen doen, besloot de raad
tot het verharden en verbeteren van de Eikenlaan tot
aan de spoorlijn (totaal plm. 823 m). Het eerste gedeelte
(302 m) zal een verhardingsbreedte krijgen van 5 m
met een trottoir en met riolering van de weg. De totale
verhardingskosten worden geraamd op ƒ 20.887,—. De
subsidie van de CTD bedraagt ƒ 6.040,— en van de
provincie ƒ 1.963,—. De netto verhardingskosten wor-
den dus geraamd op ƒ 12.884,— waarvan de helft ten
laste van de gemeente komt. De aangelanden dienen dus
ƒ 6.442,— bij te dragen. De kosten voor de meerdere
verharding van 3 tot 5 m van het onderhavige wegge-
deelte worden, inklusief de riolering van de weg, be-
groot op ƒ 48.800,—. In feite komt hier nog de aanleg
van het trottoir bij. Om de aangelanden niet al te zwaar
te belasten, zal van deze post, zijnde een bedrag van
ƒ 14.000,—, t.z.t. een aparte begrotingswijziging komen.
Hierbij zij wel opgemerkt, dat het dan een éénzijdig
trottoir betreft, aldus de voorzitter. De gemeente ver-
leent aldus een subsidie van ƒ 24.400,— terwijl eenzelfde
als bijdrage door de aangelanden moeten worden aan-
gehouden.
Het tweede gedeelte van de Eikenlaan (521 m) zal een
verhardingsbreedte krijgen van 3 m. Geraamde kosten
ƒ 36.033,—. Subsidie CTD bedraagt ƒ 10.420,— en van
de provincie ƒ 3.387,—, Netto verhardingskosten dus
ƒ 22.226,— waarvan ƒ 11.000,— door de aangelanden
en de rest door de gemeente zal moeten worden bijge-
dragen. Inzake deze wegverbeteiïng en verharding zal
t.z.t. een baatbelasting worden opgelegd.

Nog meer begrotingswijzigingen
Verder zal de zandweg, lopende vanaf de weg Hengelo-
Ruurlo onder Vorden naar de boerderij „De Maandag"
onder Hengelo, worden verhard en verbeterd. Lengte
van de weg is totaal 1903 m, waarvan 1265 m onder
Vorden en 638 m onder Hengelo. De verhardingsbreed-
te is 3 m. Totale kosten ƒ 114.379,— resp. ƒ 83.225,—
voor het Vordense gedeelte en de rest Hengelo. Voor
het gedeelte onder Vorden bedraagt de subsidie van
CTD ƒ 25.300,— en van de provincie ƒ 8.223,—. Van de
rest blijft de helft ten laste van de gemeente en de an-
dere helft ƒ 24.851,— ten laste van de aangelanden en
andere belanghebbenden. Ook hier zal t.z.t. een baatbe.
lasting worden opgelegd.
De zandweg naar „De Leuke" zal eveneens worden ver-
beterd en verhard. Lengte 481 m en verhardingsbreedte
3 m. Totale kosten ƒ 34.071,—. Subsidie CTD ƒ 9.620,—
en van de provincie ƒ 3.126,—. De resterende kosten t.w.
ƒ 21.325,— komen voor de helft ten laste van de ge-
meente en voor de helft ten laste van de aangelanden.
Ook hier t.z.t. een baatbelastimg.
GS hebben medegedeeld dat de grondkosten inklusief de
bestratingskosten inzake elf autoboxen aan Het Wieme-
link gesteld moeten worden op ƒ 8.250,—- inplaats van
het geraamde bedrag van ƒ 5.820,—. De totale bouw-
kosten worden nu gebracht op ƒ 30.680,—. De huurprijs
van ƒ 20,— per box per maand behoeft evenwel niet te
worden veranderd. GS hebben er geen bezwaar tegen,
aldus de voorzitter, dat de afschrijvingstermijn van 35
jaar wordt gewijzigd in 75, jaar voor de grondkosten en
50 jaar voor de bouwkosten.

Geldleningen en onderhandse aanbestedingen
Almenseweg

De raad besloot tot het aangaan van een kasgeldlening
groot ƒ 700.000,— met de N.V. Bank voor Ned. Ge-
meenten tegen een rente van 6% per jaar. De lening
heeft een looptijd van 6 maanden. Verder werd besloten
tot het aangaan van een 25-jarige geldlening a ƒ 100.
000,— met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten als zijn-
de vast leenkapitaal ter consolidatie van de vlottende
schuld. De rente bedraagt 6y2%-
Eveneens werd besloten tot het aangaan van een 25-
jarige geldlening groot ƒ 445.000,— met dezelfde bank.
Hiervan ƒ 250.000,— ter consolidatie van de vlottende
schuld en ƒ 195.000,— voor de verbetering van de Al-
menseweg. Wat dit laatste betreft, besloot de raad met-
een tot onderhandse aanbesteding van de Almenseweg
over te gaan. Het aannemersbedrijf Verhoeve en Faber
uit Leeuwarden zal omgaand met de werkzaamheden
beginnen.

De heer Regelink (AR) merkte in dit verband op dat
de elektrische lantarenpalen bij de Sophiahoove te dicht
aan de weg staan. Voorlopig zullen de palen daar blij-
ven staan, want de PGHM is een eind achter met haar
werk, aldus het antwoo^plan B & W.
Verder werd nog een 25-jarige geldlening aangegaan
groot ƒ 283.000,— waarvan ƒ 200.000,— ter consolidatie
van de vlottende schuld; ƒ 43.000,— voor het vergroten
van de ramen van de Prot. Chr. Dorpsschool en ƒ 40.
000,— voor de verbetering van de Kerkhofweg. Om deze
Kerkhofweg nog voor de^vinter in orde te krijgen, be-
sloot de raad tot onde^»dse aanbesteding. De fa Te
Siepe zal het werk uitvolren.

Mevrouw M. v. d. Heide-van der Ploeg (PvdA) volgt de
heer H. Klein Brinke in de raad op
Na een afwezigheid van' een half jaar was de heer H.
Klein Brinke dinsdagavond weer als raadslid present.
Echter voor de laatste keer, want het is de heer Klein
Brinke nl. niet meer toegestaan avondvergaderingen te
bezoeken. Hierdoor is hij genoodzaakt als raadslid af te
treden.

Burgemeester A. E. van Arkel bracht hem voor de pe-
riode dat hij in de raad zitting heeft gehad (vanaf 24
februari 1954) dank voor hetgeen de heer Klein Brinke
in het belang van de gemeenschap heeft gedaan. U hebt
in tal van kommissies zitting gehad en u hebt als raads-
lid steeds opbouwende kritiek geleverd, aldus de voor-
zitter, die het scheidende raadslid nog vele gelukkige
jaren toewenste.

Nadat de kommissie van onderzoek, bestaande uit de
heren M. H. Gotink, W. B. J. Lichtenberg en W. Norde
de geloofsbrieven had onderzocht en akkoord bevon-
den, werd besloten mevrouw M. van der Heiden-van der
Ploeg in opvolging van de heer Klein Brinke als lid van
de raad toe te laten.

Bij een eerstvolgende raadsvergadering zullen B & W
een voorstel indienen om mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg
te benoemen in het algemeen bestuur van de Stichting
tot Huivesting van Bejaarden. Zij zal hierin dan de ge-
meente Vorden vertegenwoordigen. Aanvanklijk hadden
B & W hiervoor als opvolger van de heer Klein Brinke
de heer Koerselman willen benoemen, maar laatstge-
noemde zou liever zien dat mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg
deze funktie op zich zou nemen.
De heren Albers (VVD) en Gotink en Gerritsen '(BP)
waren eveneens deze mening toegedaan.

In de raadskommissie voor het bestemmingsplan werd
benoemd de heer W. B. J. Lichtenberg (KVP). De he-
ren Albers, Gerritsen en Norde (CHU) werden benoemd
in de kommissie belast met het onderzoek van de ge-
meentebegroting 1969 en de begroting 1968-1969 van
het gemeentelijk woningbedrijf. In de raadskommissie
belast met het nazien van de gemeenterekening 1966 en
de jaarrekening 1966-1967 van het gemeentelijk woning-
bedrijf werden benoemd de heren Hartelman, Gotink
en Koerselman (PvdA).

Benoeming klaarmeester rioolwaterzuiveringsinstallatie
De raad besloot om aan de heer E. Boes, klaarmeester
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, met ingang van
l september 1968 op verzoek eervol ontslag te verlenen.
De voorzitter toonde zich tevreden over de wijze waarop
de heer Boes zich van zijn taak heeft gekweten.
De voorzitter deelde mede dat zich naar genoemde be-
trekking 24 sollicitanten hebben aangemeld. Hiervan
zijn 5 sollicitanten voor nadere kennismaking opgeroe-
pen. De door B & W als nummer één geplaatste op de
voordracht t.w. de heer B. J. Jansen, klaarmeester-op-
zichter C van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Doe-
tinchem, werd uiteindelijk benoemd.
De heer Koerselman vond het jammer dat men voor
deze funktie geen Vordenaar heeft kunnen vinden. Dit
is specialistenwerk, aldus de voorzitter.

Verkoop woningen
De raad besloot aan de heren J. J. van Dijk, H. de Groot
en A. A. Schuurman wonende Julianalaan 2, 4 en 6 de
door hun bewoonde gemeentewoningen te verkopen. De
koopsom bedraagt ƒ 15.000,— per woning. Aan de heer
W. A. Kok, huurder van de woningwetwoning de Bong-

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

erd 15 werd deze woning verkocht voor totaal ƒ 22.107,-.
Aan het bestuur van de „Eendracht" werd 794 m- grond
verkocht aan de Stationsweg. Op dit perceel bevinden
zich het woonhuis „De Rimboe" en een schuurtje met
aanbouw. De CLV „De Eendracht" is voornemens het
pand te verbouwen tot winkelpand. De koopsom bedraagt
ƒ 29.795,—, mits de woning vrjj van huur en bewoning
wordt opgeleverd. Dit laatste is mogelijk want aan de
bewoners de fam. E. P. Krosse is een gemeentewoning
aan de Berend van Hackfortweg toegewezen met een
toekenning van ƒ 1.000,— voor de gemaakte verhuis-
kosten. In verband met de aanleg van een parkeerhaven
en een trottoir voor het pand werd besloten dat 55 m~
grond eigendom blijft van de gemeente. Dit heeft echter
geen vermindering in de koopsom tot gevolg.

Verkoop bouwterreinen
De raad besloot tot verkoop van een bouwterrein groot
617 m2 in plan Zuid aan de heer J. A. v. d. Schaaf te
Leidschendam a ƒ 22,— per m2. Idem aan de heer H.
Klein Brinke uit Vorden. Beide heren willen een bunga-
low met garage bouwen.
Voor de bouw van een paar bejaardenwoningen in plan
Zuid werd aan de heer H. G. Harmsen uit Vorden een
bouwterrein verkocht groot 550 m2 a ƒ 20,— per m-'.
In verband met verbetering van een trottoiraanleg wer-
den van enkele personen stroken grond om niet in ei-
gendom aan de gemeente overgedragen. Het betreft
hier 10 m2 van de heer B. H. Breuker, Nieuwstad;
3,5 m- van de wed. S. Mellink-Rossel, Raadhuisstraat
en 28 m~ van de heer S. H. Aartsen, Stationsweg.

Aan de Bouwmij Oost Nederland „Bomon" uit Doetin-
chem werd het recht van eerste koop verleend op een
bouwterrein aan het Jebbink in plan Boonk. Op dit ter-
rein groot 1450 m2 kunnen tien woningen gebouwd wor-
den. De koopsom bedraagt ƒ 17,— per m2. Aan het aan-
nemersbedrijf J. Hofman uit Nijverdal werd het recht
van eerste koop verleend op een bouwterrein aan de
Stroet in plan Boonk. Oppervlakte 713 m2. Koopsom
berekend naar ƒ 17,— per m-.

Voor de uitbreiding van het schoolplein bij de o.l. school
kocht de raad van de heer Joh. Boerstoel 144,5 m2 a
ƒ 6,— per m.2 voor totaal ƒ 1.038,40 (inklusief vergoe-
ding voor inkomstenschade en verplaatsen waslijn). Van
mejuffrouw Chr. Nipius werd 186,5 m2 gekocht a. ƒ 6,—
per m2 voor totaal ƒ 1.671,40 (inklusief inkomstenscha-
de). Van mevrouw de wed. J. M. van LunzenrHamer
werd 435 m- gekocht a ƒ 6,- per m2 voor totaal ƒ 2.610,-
(inklusief 6 opgaande bomen).

Als bijdrage aan het waterschap van de Baakse Beek
in de niet gesubsidieerde kosten van 5 bruggen over de
veengoot besloot de raad ƒ 45.000,— beschikbaar te
stellen (zijnde 50%). Deze vernieuwing van de bruggen
over de veengoot is noodzakelijk geworden door de uit-
voering van verbeteringswerken van de Veengoot. Het
betreft hier de bruggen by de boerderij „Het Hissink";
„De Bergkappe"; „De Bonenkamp"; de „Klein Sluiter"
en „De Boezerij".
Voorts zullen de benodigde gelden beschikbaar worden
gesteld voor de aansluiting van een telefoon in de Prot.
Chr. Kleuterschool aan Het Wiemelink. Deze school zal
op 20 augustus door de raad worden bezichtigd.

Boerenparty tegen salarisverhoging
Gezien de loonontwikkelingen in het bedrijfsleven komt
het burgerlijk rijkspersoneel in aanmerking voor een
gezamenlijke verhoging van 3,5% op basis van de sa-
larissen per ultimo 1967. De heer Gotink deelde na-
mens zijn fraktiegenoot, de heer Gerritsen mede, tegen
deze verhoging te zijn wanneer het die ambtenaren be-
treft die met hun inkomen boven de sociale loongrens
liggen. Deze mensen verdienen genoeg, aldus de heer
Gotink. De overige raadsleden hadden geen bezwaar te-
gen de verhoging.

(Vervolg raadsverslag gemeente Vorden op pagina l
van het tweede blad van dit nummer.)

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

3 aug. Wientjesvoortkamp, demonstratie
Landeiyke Rijver. De Graafschap

7 aug. Vergadering vogelvereneniging Ons
Genoegen '68 in zaal Boersma

10 aug. Hoedenbal van de Deurdraejers
17 augustus Dansen in het Nutsgebouw
31 aug. Oriënteringsavondwandeling Medler

6 sept. Oranjefeest Medlertol
7 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. „'t Wapen van Vorden"

27 sept. Volksfeest te Linde
28 sept. Volksfeest te Linde

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.



SUPERMARKT
presenteert:

98
138

Kwaliteit is ons devies!
Slavinken 3 stuks
Magere speklappen 5oo gram
Boerenbraadworst 500 gram
Malse riblappen 500 gram 348

Runderstooflappen (mager) 500 gram 248
Bij 200 gram vleeswaren

4 pakjes margarine voor 99 cent

Casselerrib 100 gram 89 cent Gekookte worst 200 gram 69 cent
Boterhamworst (verfijnde kwaliteit) 150 gram 69 cent ^ Lever 100 gram 79 cent

Uit onze groente afdeling <
Honingzoete druiven

Champignons

Heerlijke pruimen

Een grote komkommer

Pak mee dit koopje:

2 grote kroppen sla

per 'I2 kg

200 gram

per kg

voor

voor 49

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.

Zoute pinda's 250 gram 79 et
Krentebroden ovenvers 98 et
Vruchtenwafels 2 pak 98 et
Nootmuskaat een bus 98 et

Peper een bus slechts 89 et
Soepballen 2 blikjes 119 et
Leverpastei 2 blikken 98 et

I.v.m. het seizoen worden aan bederf onderhevige goederen niet meer bezorgd!

Literspot mooie

Uitjes

Slasaus

Volrode zoete wijn per fles 169
Landwijn 4 flesjes slechts 298
Gazeuse 3 flessen 1OO
2 flesjes abrikozen-perzikensap
zeer geschikt voor puddingsaus 89
Jus d'orange per fles 98

+ ABRIKOZEN literblik 139 •
PERZIKEN literblik 139

^ AARDBEIEN literblik 149
• 2 BLIK ANANAS 16 schijven 149 •

Uit onze diepvries:
Spinazie 450 gram geen 105 maar 69
Patates frites kilo's pak geen 260 maar 159
Vissticks 10 stuks geen 155 maar 98

UNOX KIPPENSOEP

elk tweede blik
half geld

Zomergroente 5 éénpersoonsblikjes 225
Doperwten m. II literblik 69
Spinazie literblik 69
Doperwten fijn literblik 108
Appelmoes 2 jampotten 69

Karnemelkzeep 3 stukjes 98
Douche fris per flacon 98

Wc toiletclainer elke tweede bus half geld!
Zacht closetpapier 4 rol van 98 voor 85 cent

LUX VLOEIBAAR
nu 3 flacons voor slechts



Met vreugde geven wij ken-
nis van de geboorte van
onze zoon en broertje

ERNST GEOFFREY

Wij noemen hem
ERNST

R. G. Vitters
M. A. Vitters-

Bennink
Johnny

Vorden, 27 juli 1968
Het Kerspel 7

Met grote blijdschap en
dankbaarheid aan God, ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

JANNA HENDRIKA
(MARJANNE)

G. Eskes
H. G. Eskes-

Lenselink
Henry

Vorden, 26 juli 1968
B 96

J. WECHGELAER
dierenarts

MET VAKANTIE
vanaf vrijdag Z aug.
5 uur tot en met
28 augustus

Dr Harmsma neemt waar

Vogelvereniging
ONS GENOEGEN '68

Vergadering woens-
dag 7 aug. 8 uur in
zaal Boersma

Gevraagd: Meisjesfiets
leeftijd 8-12 jaar. G. Vliem,
B 13 „De Eersteling"

Te koop: Prima dames-
sportrjjwiel. Prins Bern-
hardweg 8, Vorden

Gevraagd: Net meisje plm.
16 jaar voor hulp in de huis-
houding in klein gezin met
twee kinderen. H. Dekker,
Zutphenseweg 8, Vorden
telefoon 1253

Gratis puin verkrijgbaar.
J. M. Uiterweerd, Ruurlose-
weg 35, telefoon 1523

Te koop: Zwarte tuingrond.
J. M. Uiterweerd, Ruurlose-
weg 35, telefoon 1523

Te koop: Volkswagen 1965
of Opel 1700 1964.
Administratiekantoor
S. A. Huizinga & Zn Smids-
straat 17, tel. 05752-1463

Te koop: Een kookkachel
(zwart) Inventa, met pijp.
H. K. v. Gelrew. 8, Vorden

Gevraagd: Metaalbewerker-
lasser. KEUNE Nijverheids-
weg

Gevraagd: Perceel weiland
in koop of huur. Brieven
onder no. 19-1 bur. v.d. blad

Te koop: 2 tomen biggen.
H. J. Decanije, Galgengoor

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 125.-
cash & carry pnjs

huishoud ruiIbeurs
zutphen

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop:

boerenkool, spruit-
kool-,
en andijvieplanten
D. Klein Gelitink Klein Gar-
mel, Vorden

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

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

WIM ZOMER
en
ANNY NIJKAMP

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 9 augustus a.s.
om 13.45 uur ten gemeentehuize te Laren G.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Lochem door de weieer-
waarde heer ds. M. S. de Jong.

Vorden, Molenweg 6
Laren G., Groot Dochteren E l
augustus 1968

Toekomstig adres: Koekoekstraat 10,
Vierakker.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Stegeman te Laren G.

VVV VORDEN
Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni, laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen ƒ 1,— per persoon, beneden
16 jaar ƒ 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

|

Woensdag 31 juli
Finale touwtrekken bij café „De Zon", tevens
gezellige markt en kermis, aanvang 7.30 uur.

Donderdag 8 augustus
Demonstratie folkloristische dansgroep
Knupduukskes" op de markt om 8 uur.

„De

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan! Maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

Beatclub 'Turn'
PRESENTEERT ZATERDAG

3 AUGUSTUS A.S.

Blues
Dimension
*

Zaal Schoenaker
Kranenburg _ Vorden

Aanvang 7.30 uur

VOOR

geluidsinstallatie
NAAR

F. Wolsing
Julianalaan 20 - Vorden

GEVRAAGD PER l SEPTEMBER:

flinke
magazijnbediende

FaJ.W. Albers

Weekendaanbieding!

Draion meisjespullovers
met korte mouw, alle maten

f6,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Mevr. Staring
de Wildenborch

vraagt per 15 aug. tot l november:

een noodhulp
TELEFOON 05752 - 6697

A.S. ZONDAG 4 AUGUSTUS

Ratti 1 -
Vorden 1
op het sportterrein Ratti.

Aanvang- 2.30 uur.

VRIENDSCHAPPELIJKE WED.

STRIJD I.V.M. HET AFSCHEID

VAN B. WENTINK ALS VOET-

BALLER VAN S.V. RATTI

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 5 AUG. TOT EN MET 17 AUG.

SIEMERINK
Optiek ^ Horlogerie

ij hebben vakantie
VAN 3 TOT 17 AUGUSTUS

Voor spoedgevallen bellen
R.HENDRIKS tel. 08300-33814 of
D. OSINGA tel. 05750-6214

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg D 18 . Vorden

fVoordelisü
.
^^>

31 juli • 7 augustus 1968

Venz, 8 stuks, van I3O

g Choc. repen
•••

| Chips
voor

VIVO, grote familiezak, van 95 voor

o Gazeuse
VIVO, 2 gezinsflessen, van 94voor

Bubble Up
gezinsfles, van WSvoor

Tabaczeep
3 stukken, van 125 voor

831

> VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELUK SPAREN! O
VIVO-KRUIDENIERS:

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

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS vla
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.
BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.
BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

l zak Golden Wonder chips
van 130 voor 98 cent

150 gram SNIJWORST 89 et

150 gram PALINGWORST 73 et

l fles DRUIVENSAP 119 et — 10%

l blik KIPPESOEP nu 79 et — 10%

l pot knakworst a 8 stuks 89 cent - 10 proc.
l blik SPERZIEBONEN van 85 et voor 69 et — 10%

4 pak SPAR MARGARINE 159 et — 10%

Bij 2 pak spar -margarine
2 tafelmessen voor slechts 98 cent

DONDERDAG:
5 PERZDXEN 100 et

500 gram SPERZIEBONEN (Hollandse) 98 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Van de snelheid van het licht weten de meeste mensen
alleen maar, dat het 's morgens te vroeg komt!



Nutsfloralia

cursus bloemschikken
IN HET NUTSGEBOTJW.

Aanvang woensdag 14 augustus
's avonds 8 uur.

De lessen worden gegeven door de heer Hol uit
Zutphen. Prijs per cursist ƒ 6,— voor 6 lessen.
Voor de eerste avond meebrengen: bloemen uit
uw tuin, enkele vaasjes of bakjes en een mesje.

Opgave voor deelname bij
Mjevr. B. Groot Bramel-Ruiterkamp,
Ruurloseweg D 11 a, telefoon 1351;
Mevr. J. Haverkamp-Boschlo,
Komvonderlaan 3, telefoon 1265

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Papieren
zakdoekjes
6 pakjes è, 10 stuks met of zonder
menthol, extra sterk, 4 lagen dik

HOEFIJZER

slechts
90 cent

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Wij vragen voor de morgenuren (9 tot 12 uur)

iemand om
brood te bezorgen

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

Telefoon 1384

Voetbalvereniging 'Vorden'
Heeft u zich al in laten schrijven als toto-lid voor
de

sporttoto?
Nog niet ? Doe het dan nu, want 18 augustus
begint hij weer te draaien.

EN LAAT HEM DRAAIEN hoofdprijs ƒ 500.000,-

Registratiekaarten voor 50 cent bij de volgende
adressen verkrijgbaar:

Sigarenmagazijneii Boersma, Eijerkamp en „Has-
siixk" en b*j

H. Lijftogt, Berend van Hackfortweg 31
D. Lakerveldt, De Bongerd 28

Uw adres voor

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Het bestuur van de afdeling Vorden van

Coveco
vraagt

EEN FLINK PERSOON
die genegen is te assisteren bij het
verladen van varkens.

Aanmelding bij

A. G. Mennink
D 55 - Vorden

SIMCA
1301/1501

Maak een proefrit bij:

Garage
Tragter

Zutphenseweg 95
Vorden

Zolang de voorraad strekt
R. HARDBOARD
slechts ƒ 1,80 p. m-'
af m. 122 x 305 cm;
122 x 366 cm

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

VOORAL UW

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen ir

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

L.6V6P

i3 o n eik t
Speklappen
Prima koffie 2™
Margarine

500 GRAM

500 GRAM
«K, GRAM

lO\J

iyö
12O
135
84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb.
Doorregen rundvlees

Verse worst

500 GRAM

500 GRAM 260
500 GRAM

Gehakt

Boterhamworst

Hamkaas

Mix

198500 GRAM

200 GRAM

200 GRAM y O

200 GRAM l \J U

Wegens vakantie
gesloten
VAN 5 TOT EN MET 10 AUG.

Marten: H.LUTH
steeds doeltreffend! % KOOPCENTRUM VORDEN

Zutphenseweg - Vorden

Voor uw hypotheek kunt u voordelig bij
ons terecht. Rente 67, procent.

RAIFFEISEKBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 5 AUGUSTUS TOT EN MET
17 AUGUSTUS

Schoenhandel en pedicure

Jansen
Dorpsstraat - Vorden

Fietsen en bromfietsen
Alle merken^fcpclle reparatie en de
beste service^^

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 0 5 7 5 2 - 1 3 2 3 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS

WEGENS VAKANTIE

VAN MAANDAG 5 AUGUSTUS
TOT EN MET 10 AUGUSTUS

A.s. zaterdag 10 augustus 4 uur weer open

Café E. J. Lettink
Almenseweg 35

TOT EN MET ZATERDAG 8 AUGUSTUS

10 procent korting op:

slaapkamer- of keukenkast
(zijn afgeschilderd)

Afmetingen:
hoogte 190 cm; breedte 55 cm;
diepte 40 cm met 6 legplanken.

Normale prijs ƒ 137,50

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN — Schoolstraat — Vorden

Wapen, en sporthandel

Martens
eds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

U kunt met ons
alle kanten op!

Een modern
machinepark en een
grote sortering
letters, staan borg
voor kwaliteits-
drukwerk

Vraagt u eens offerte,
de prijs zal u echt meevallen!

eevers

Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

10 guldens
lager in prijs

Inschuifbare
haardroogkap
Philips. Temperatuurregeling door
middel van luchtregelaar of thermos-
taat. Keus uit drie types

HAARDROOGKAP ƒ 49,95

nu 39,95
HAARDROOGKAP ƒ 59,95

nu 49,95
HAARDROOGKAP ƒ 69,95

nu 59,95
Vloerstandaard 18,25

HAARDROOGKAP met tafelstatlef

39,75
HAARDROGER met drooghoes
Erres van ƒ 69,50

nu 39,00

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

Wegens vakantie
gesloten

VAN 5 AUGUSTUS TOT EN MET
17 AUGUSTUS

Radio- en televisieklachten 's mor.
van 8.30 tot 10.00 uur.

Fa Bredeveld
Zutphen. - Weg naar Laren 56 - Tel. 05750-3813



30e jaargang no. 19

Tweede blad Contact
l augustus 1968
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Verbetering weg Baak-Wichmond-Vorden
Destijds is door de gemeenten Steenderen, Warnsveld
en Vorden aan de Kon. Ned. Heide Mij opgedragen een
plan- en kostenbegroting te maken van bovengenoemde
weg. Dit is nl. een tertiaire weg in onderhoud bij de ge-
meenten die nodig verbeterd diende te worden. Voor het
opmaken van het plan trok de raad van Vorden destijds
een bedrag uit van ƒ 9.500,—. Na regelmatig kontakt
met de gemeentebesturen en provinciale waterstaat,
kwam het plan van de Heide Mij gereed. Hierbij zij
opgemerkt dat de Heide Mij ook was opgedragen een
beplantingsplan te maken.
Tot grote verwondering hebben B & W van GS nu be-
richt ontvangen dat genoemd college niét aan de pro-
vinciale staten zal voorstellen de weg Vorden-Baak-
Bronkhorst op het nieuwe tertiaire wegenplan te plaat-
sen, wat betekent, dat GS deze weg dan als quartaire
weg zal aanwijzen (de eisen aan quartaire wegen zijn nl.
minder hoog zodat dan met een eenvoudige verbetering
van de weg Vorden-Baak kan worden volstaan, waarbij
de bestaande beplanting geheel kan worden gespaard).
Verzocht werd met het maken van een rekonstruktie-
plan voor het wegvak Vorden-Baak (dat intussen klaar
was !) met het vorenstaande rekening te houden.
De plaatselijke kommissie voor de ruilverkaveling
„Warnsveld" ontving een afschrift van de mededeling
van GS. Deze ruilverkavelingskommissie heeft inmid-
dels aan B & W verzocht voor l augustus a.s. te be-
richten of Vordeni in 1969 wel overgaat tot rekonstruk-
tie c.q. aanleg van de weg Vorden-Wichmond-Baak en,
indien dit wel het geval mocht zijn in samenhang met
de ruilverkaveling, dan dient zij uiterlijk l september
1968 te beschikken over de door ons goedgekeurd be-
stektekeningen, aldus de voorzitter. Mocht het bericht
negatief luiden, aldus de kommissie, dan is zij genood-
zaakt bij de verdere afwerking van' de ruilverkaveling
uit te gaan van de thans bestaande wegen. Ook de toe-
wijzing van grond voor bochtafsnijdingen is, gezien het
gevorderde stadium van de ruilverkaveling, dan niet
meer mogelijk. De totale kosten van het door de Heide
Mij opgemaakte plan' voor de rekonstruktie van genoem-
de weg zijn geraamd op ƒ 1.266.600,—.

De gemeentebesturen van Vorden, Steenderen en Warns.
veld hebben toen nader over deze kwestie gesproken.
B & W kwamen dinsdagavond tot het volgende voorstel:
Ie het door de Kon. Ned. Heide Mij opgemaakte plan en

het door de provinciale waterstaat aangegeven tra-
cé, respektievelijk goed te keuren en te handhaven;

2e de plaatselijke kommissie voor de ruilverkaveling te
antwoorden dat het gemeentebestuur van Vorden
t.a.v. haar territor volhardt bij het plan van toede-
ling van wegen en waterlopen ingevolge het door de
Heide Mij opgemaakte tracé en plan;

3e in princiepe te besluiten de gelden voor de uitvoe-
ring van de plannen voor zover betreft de gemeente
Vorden, op de begroting 1969 te brengen en B & W
te machtigen de plaatselijke kommissie voor de ruil-
verkaveling hiervan op de hoogte te brengen;

4e B & W te machtigen, gezamenlijk met de gemeenten!
Steenderen en Warnsveld, nu reeds centrale finan-
ciering van dit projekt aan te vragen bij de minister
van financiën.

De heer Bannink vroeg zich af welk argument GS er in
deze kwestie op na houdt.
Burgemeester Van Arkel vond het besluit van GS on-
begrijpelijk, vermoedelijk spelen de financiën hierbij een
rol. Verder wilde de voorzitter er niet op ingaan want,
zo zei hij, de achtergronden zijn niet erg prettig.
Wethouder Lenselink had zich er eveneens over ver-
baasd dat genoemde weg ineens minder belangrijk wordt.
Het vreemde is dat de prov. waterstaat zich wel met
het voorstel van de drie gemeenten kan verenigen,'.
Wethouder Wuestenenk (PvdA): „We komen nu nog in
tijdnood, want uiterlijk in 1969 moeten we met de werk-
zaamheden beginnen."
De raad steunde uiteindelijk unaniem de voorstellen van
B & W.

De heer Gerritsen niet ingenomen met personeelsbeleid
van B & W
In het gemeentehuis zijn enkele nieuwe krachten nodig
en moeten in ontstane vacatures worden voorzien, aldus
in het kort een schrijven dat B & W aan de raadsleden
hebben gezonden.
De heer Lichtenberg was van mening niet te kunnen
oordelen over het door B & W gevoerde personeelsbe-
leid. Hij had er evenwel het volste vertrouwen in dat
B & W dit goed doen.
De heer Gerritsen betwijfelde dit min of meer. Hij zou
gaarne zien dat de raad hierover beter geïnformeerd
werd. Met een uitbreiding van 5 man1 kan ik niet ak-
koord gaan, aldus de heer Gerritsen.
Van de zijde van B & W werd hem echter duidelijk ge-
maakt dat het hier geen uitbreiding van 5 man betrof
maar van slechts 2 (de rest zijn vacatures waarin moet
worden voorzien).
De heer Bannink was eveneens van mening dat' de re-
denen waarom meer mensen nodig zijn, vaag in het
schrijven van B & W waren aangegeveni.
De heer Plas vestigde er tnog eens de nadruk op dat de
personeelsbezetting in het gemeentehuis in eerste in-
stantie een zaak is van B & W en die weten echt wel
wanneer er een „mannetje" bij nodig is.

Meer steun aan industrieën
De heer Gerritsen verzocht B & W om in de naaste toe-
komst nieuw te vestigen industrieën meer faciliteiten
te verlenen. In Borculo doet men dat reeds, aldus spre-
ker.
Wij hopen dat de gemeente ook de plaatselijke industrie-
en zal steunen en het werk voor de gemeente bij de
plaatselijke industrieën laat vervaardigen. (Red.)
De heer Bannink zou gaarne zien dat dierenarts Harms-
ma er twee meter grond bij krijgt. Wellicht kan er 2
meter geruild worden met de heer Gerritsen, meende hij.
De heer Koerselman stelde B & W voor de mensen die
een huis met centrale verwarming krijgen goed te in-
formeren over de behandeling van een centrale ver-
warmingsinstallatie. In plan Boonk is nl. gebleken dat
hierover moeilijkheden zijn ontstaan.

BUURTVERENIGING DELDEN

Zaterdagavond organiseerde de buurtvereniging Delden
een oriënteringsrit voor auto's en bromfietsen!. Start en
finish waren bij café Het Z waant j e. De lengte van de
rit bedroeg ca 35 km en voerde de deelnemers vrijwel
uitsluitend door het buurtschap Delden. De uitzetters
t.w. de heren A. Flamma en D. Becks, hadden er een
interessante rit van gemaakt. In totaal namen er ca 40
personen aan deel.
Na afloop reikte de voorzitter van de buurtvereniging,
de heer M. H. Gotink de prijzen uit, waarbij hij allen

dank bracht voor het doen slagen van deze oriënterings-
rit. De uitslag was als volgt:
Bromfietsen: 1. H. Lijftogt, Vorden; 2. G. Broer, Vor-
den.
Auto's: 1. Droppers, Vorden; 2. G. Schouten, Vorden;
3. G. van Neck, Hengelo; 4. M. Regelink, Vorden; 5.
Donken, Vorden; 6. G. Brummelman, Vorden; 7. J.
Schouten, Vorden; 8. Hilferink, Vorden; 9. H. Harmsen,
Vorden.

GROTE DEELNAME AAN WANDELING TE
MEDLER

Door de Oranjefeestkommissie Medler en Omstreken te
Vorden werd zaterdagavond een oriënteringsavondwan-
deling gehouden waarvoor een overweldigende belang-
stelling bestond. Er gaven zich liefst 126 deelnemers
op. Onder de wandelaars waren behalve ingezetenen,
ook veel vakantiegangers. Het bestuur van de Oranje-
kommissie had dan ook wel in de roos geschoten, want
behalve deze verheugende deelname was het weer bij-
zonder gunstig.
De route liep door een praktisch onbekend natuurge-
bied, dankzij de bereidwillige medewerking van de ei-
igenaar van het landgoed Onstein, de heer M. J. A. M.
Janssen en de jachtopziener, de heer H. Lenderink, had
men nu een unieke tocht uitgestippeld langs en over
kleinere bospaden en landweggetjes, die normaal ontoe-
gankelijk zijn voor het publiek. Geen wonder dan ook
dat allen erg enthousiast waren over de achteneenhalve
kilometer lange wandeling.
Tussen 7 en half 8 was het bijzonder druk bij de start
die gehouden werd bij café-restaurant „'t Wapen van
't Medller". De deelnemers waren verdeeld in 37 groe-
pen, die om de minuut op pad werden gestuurd met
een routebeschrijving.
De voorzitter van de Oranjefeestkommissie, de heer Ver-
bruggen, reikte om 11 uur met een toepasselijk woord
de prijzen uit aan de volgende winnaars: 1. Groep G. J.
Arfman; 2. en 3. Groep G. D. Nn'enhuis en groep Arf-
man; 4. Groep M. Ooyman; 5. Groep Scholten. De poe-
delprijs was voor de groep van de familie Weyenberg.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn.

ONG GELRE GAAT DEELNEMEN
AAN KRINGSPORTWEDSTRIJDEN

Naar wij vernemen zullen een dames- en een herenploeg
van Jong Gelre afdeling Vorden deelnemen aan sport-
wedstrijden uitgaande van de kring.
Zaterdag 20 juli zullen de verschillende afdelingen el-
kaar bekampen in Warnsveld. Hier staat o.a. hardlo-
pen, verspringen, hoogspringen, estafette etc. op het
programma.

NUTSFLORALIA

Zoals u in de advertentie in dit blad kunt lezen, organi-
seert Nutsflorah'a weer haar jaarlijkse bloemschikcursus.
De heer Hol uit Zutphen is bereid gevonden de lessen
te geven. Op een onlangs gehouden landelijke wedstrijd
in bloemschikken behaalde deze de eerste prijs met zijn
ingezonden bloemw erken. Daarom raden wij alle bloem-
liefhebsters van Vorden en omstreken aan, kom naar
onze bloemschikcursus, is er leerzaam én gezellig.

DEELNEMERS ACHTKASTELENTOCHT STIJGT
Het was woensdagmiddag uitstekend weer voor de va-
kantiegangers in Vorden. Dit ondervond o.a. burgemees^
ter A. E. van Arkel wan^iiet minder dan 228 personen
namen deze middag deel^Ai de Achtkastelentocht, voor
dit seizoen het grootste Smal tot dusver.

AVONDWANDELING GING NIET DOOR

De avondwandeling die jl. maanda 22 juli zou worden
gehouden, kon vanwege de barre weersomstandigheden
niet doorgaan.

DIPLOMAZWEMMEN

In het zwembad In de Dennen werd onder het toeziend
oog van KNZB-official, de heer Aalbers uit Zutphen,
diplomazwemmen gehouden voor A en B kandidaten.
De door badmeester Verstoep goed voorbereide deelne-
mers slaagden allen t.w. 36 voor diploma A en 34 voor
diploma B.
Op zaterdag 10 augustus is er weer gelegenheid voor
het afleggen van de zwemproef A en B. Op zaterdag
24 augustus komen de C en D kandidaten aan de beurt.

KONFEKTIEBEDRIJF GEOPEND

Maandag opende de heer D. J. Lammers zijn konfektie-
atelier aan de Raadhuisstraat.
Het pand heeft een igeheel ander aanzien gekregen, het
is een fris en gezellig atelier geworden.
De knoopsgaat-, zoom-, afvestonneermachines, stoom-
strijkinstallaties, diversie snelnaaimachines staan keurig
opgesteld in het bedrijf.
Men startte maandag reeds met negen modinettes en
de mogelijkheid is aanwezig om uit te breiden tot dertig
modinettes, een verheugend bericht voor Vorden en om-
streken.
Wij wensen de heer Lammers veel sukses met zijn be-
drijf.

WATERPOLO

HEREN VAN VORDEN BESLOTEN KOMPETITIE
MET NEDERLAAG IN WAGENINGEN

De heren van Vorden hebben vrijdagavond hun laatste
kompetitiewedstrijd gespeeld. Het werd in de uitwed-
strijd tegen Wageningen een gevoelige 9—l nederlaag.
Hierdoor zijn de Vordenaren (die dit jaar voor het eerst
in de KNZB uitkwamen) op de voorlaatste plaats ge-
ëindigd, zodat het 4e klasserschap voor tenminste één
jaar werd geprolongeerd. Kind van de rekening zal ver-
moedelijk WWV worden.
In de wedstrijd tegen Wageningen begingen de Vorde-
naren, speciaal in de eerste twee speelperioden, de fout
te ver op te dringen. Werd er dan een Vorden-aanval
afgeslagen, dan was het meteen aan de andere kant een
doelpunt, om de eenvoudige reden dat de Wageningse
aanvallers in pure snelheid de Vordense defensie over-
roefden. De eerste goal werd gescoord door de links-
voor die geheel vrij kon opzwemmen. Door nog twee
doelpunten van de rechtsvoor die de bal van enkele me-
ters afstand keihard inschoot, werd het in de eerste
speelperiode 3—0.

In de tweede speelperiode bracht de midvoor van Wage-
ningen op handige wijze de stand op 4—0. Aan de an-
dere kant trof een schot van Johan Holsbeke de lat.
Door de mee naar voren gezwommen linksachter van
Wageningen werd het 5—O.

De derde speelperiode was een getrouwe copy van de
voorgaande en met de regelmaat van de klok werd de
stand tot 8—O opgevoerd.

In de vierde speelperiode bood Vorden eindelijk goede
tegenstand en werd er goed gespeeld. Een prachtig schot
van Hemmy Oudsen werd goed door de Wageningse
doelman gestopt, terwijl Johan Holsbeke nog eens de
paal trof. Verdedigend verrichtten Eggink, Elbrink en
Krijt in deze periode goed werk. Opgemerkt dient te
worden dat beide ploegen met 6 man speelden. Nadat
de Vordense doelman Velhorst voor de 9e keer de trieste
gang naar het net had gemaakt, werd het in de slotfase
9—l toen Johan Holsbeke een strafworp benutte.

FRAAIE RESULTATEN VORDENSE TEAMS
TIJDENS TWEEDAAGS POLOTOERNOOI
IN WINTERSWIJK

Zaterdag en zondag heeft de Vordense poloclub met drie
zeventallen deelgenomen aan een sterk bezet waterpolo,
toernooi van WW uit Winterswijk. Voor de organisa-
toren was het tevens een jubileumtoernooi, aangezien
dit tweedaags zwemfestijn voor de 25e maal werd ge-
houden.

In de hoogste afdeling konden de aanwezigen o.a. ge-
niet van de international Fred van Dorp, die zijn club
AZ & PC uit Amersfoort aan de eerste prijs hielp.

Het eersite herenzevental van Vorden kwam uit in de
afdeling IV tesamen met CRB (Culemborg); BZ & PC
(Borculo); Nautilus (Terborg) en. WWV (Winterswijk).
Het team van AZC 82 uit Arnhem liet in deze afdeling
verstek gaan. Zaterdag speelden de Vordenaren drie
wedstrijden.

De eerste ontmoeting was tegen het sterke Nautilus uit
Terborg. Gedurende de gehele wedstrijd hadden de Vor-
denaren een klein veldoverwicht. Toch nam Terborg de
leiding door een misverstand in de Vordense achter-
hoede. Even later werd het gelijk toen Johan Holsbeke
met een fraai schot de roos trof l—1. Dit was tevens
de ruststand. In de tweede helft leek Vorden royaal te
gaan winnen toen Johan Holsbeke en John Anema de
stand op l—3 brachten. Nautilus kwam echter goed te-
rug en slaagde er in de slotfase in de balans in even-
wicht te brengen 3—3.

De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen CRB. Voor de
rust een sterker Voi^m dat echter niet kon scoren.
Wel schoten Holsbeke,^^entink en Eggink tegen de paal
en lat. In de tweede helft scoorde Johan Holsbeke twee-
maal achtereen 2—O. De midvoor van Culemborg be-
paalde de eindstand op 2—1.

's Avonds kwam Von^fcuit tegen BZ & PC I uit Bor-
culo. Dit werd voor ^rorculo een gevoelige nederlaag
want Vorden won liefst met 7—0. Bij de rust was de
stand reeds 3—O door doelpunten van Holsbeke, Anema
en Eggink. De BZ & PC voorhoede probeerde het veelal
met afstandsschoteni, hetgeen weinig effekt ressorteerde.

In de tweede helft ging het scoren onverminderd voort.
Rudi Eggink (2 x), Hemmy Oudsen en Johan Holsbeke
waren de makers van de doelpunten.

Zondagmorgen moest de wedstrijd Vorden—Winterswijk
de beslissing brengen. De organiserende club had nl.
nog O verliespunten en Vorden dus 1. Na een spannende
strijd won Vorden met 2—1. Over en weer deden zich
goede scoringskansen voor, doch beide keepers kregen
een paar maal de hulp van paal en lat. Er ^werd fel
om de overwinning gestreden. Bij Vorden speelden Ger-
rit Wentink en Henco Blbrink een goede wedstrijd, ter~
wijl Rudi Eggink toch wel de uitblinker was. Hij was
het ook die Vorden met een fraai doelpunt de leiding
gaf l—0. Nog voor de rust scoorde Woordes de gelijk-
maker l—1. In de tweede helft brak Eggink, na een
goede pass van Holsbeke, op rechts door waarna hij de
stand op 2—l bracht. De Vordense achterhoede kreeg
het nog even benauwd, maar men hield goed stand.
Hierdoor eindigden de Vordenaren ongeslagen op de
eerste plaats. De eindstand was 1. Vorden 9 punten; 2.
Winterswijk 8 punten; 3. Terborg 7 punten; 4. Borculo
4 punten; 5. Culemborg 2 punten.

De dames van Vorden kwamen uit tegen WWV (Win-
terswijk); IJsselmeeuwen (Zutphen); NZC (Neede);
Nautilus (Terborg).

Tegen Winterswijk behaalden de Vordense dames za-
terdagmiddag een 3—2 overwinning. Bij de rust was
de stand stand hier l—1. In de tweede helft liepen de
Vordenaren uit tot l—3 door o.a. een fraai doelpunt van
Truus Oonk. Vlak voor tijd werd het 2—3.

Tegen Nautilus verloor Vorden na een spannende wed-
strijd met 4—2. Terborg nam de leiding waarna Truus
Oonk voor een l—l ruststand zorgde. In de tweede helft
kwam Terborg opnieuw aan de leiding. Ans Pelgrum
zorgde voor 2—2. In de laatste minuten profiteerde Nau.
tilus uitstekend van dekkingsfouten in de Vordense ach-
terhoede 4—2.

Tegen NZC uit Neede verloren de Vordense dames met
4—0. Door niet tijdig terugzwemmen kreeg de NZC
voorhoede enkele goede scoringskansen waarvan voor
de rust tweemaal werd geprofiteerd. In de tweede helft
werd nogmaals 2 keer gescoord.

De laatste ontmoeting tegen de IJsselmeeuwen uit Zut-
phen eindigde in een 6—l nederlaag. Aanvankelijk speel-
de Vorden met 6 man. Bij de rust was de stand reeds
3—0. Na de rust werd het 6—O waarna Ans Pelgrum
de eer redde.

De eindstand werd in deze afdeling 1. IJsselmeeuwen
Zutphen 10 punten; 2. Nautilus Terborg 8 punten; 3 tot
en met 5 WWV Winterswijk; Vorden en Neede. Win-
terswijk kreeg de derde prijs toebedeeld wegens een be-

ter doelgemiddelde dan Vorden.
De aspiranten van Vorden kwamen goed voor de dag.
Tegenstanders van de Vordense jeugd waren Neptunes
Arnhem; IJsselmeeuwen Zutphen; BZ & PC Borculo en
WWV Winterswijk. De Vordense jongens kwamen tot
de volgende resultaten: BZ & PC—Vorden 2—4; Vorden
—IJsselmeeuwen 3—1; Neptunes—Vorden 5—1; WWV
—Vorden 2—2. De eindstand werd 1. Neptunes 8 pun-
ten; 2. Vorden; 5 punten; 3. WWV 3 punten; 4. en 5.
BZ & PC en de IJsselmeeuwen.

„BAR" WENTINK HANGT ZIJN VOETBAL-
SCHOENEN AAN DE WURGEN

Zondag 4 augustus officieel afscheidsdud

Ratti I—Vorden I

Na ruim 30 jaar aktief het voetbalspel te hebben beoe-
fend, zal de bekende Vordense voetballer „Bar" Wen-
tink, lid van de s.v. Ratti, zijn schoenen aan de wilgen
hangen. Hij vindt dat nu, op 45-jarige leeftijd, de tijd
gekomen is om zijn plaats in het eerste elftal der
groen-witten aan de jongere generatie over te doen.

Omdat een zo lange voetballoopbaan wel zeer zeldzaam
is en „Bar" als speler in al die jaren een grote popu-
lariteit genoot, hebben we hem eens opgezocht om uit
eigen mond te horen, hoe hij zyn meest geliefde sport
intens heeft beleefd en beoefend.

Toen hij 12 jaar werd, dat was in 1935, werd hy lid
van de v.v. Vorden en speelde in het juniorenelftal een
pittig partijtje mee. Vorden had toen nog een veld aan
de Lindeseweg nabij 't Zwaantje, dat in de oorlog over-
hoop kwam te liggen, waarna men later op het ge-
meentelijk sportpark bij het zwembad een prachtig veld
kreeg. Hij bleek al gauw een buitenbeentje te zijn, want
op 15-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal
van Vorden.

„Ik speelde toen met de grote mannen", aldus Bar,
„Henk Emsbroek, Henk van Ark, Sam Huizinga, An-
dries Limburg e.a. waren mijn clubgenoten. We hadden
altijd erg veel lol en een homogeen elftal. Als er
wedstrijd was, gingen we allemaal samen op de fiets en
keerden ook gezamenlijk weer huiswaarts. Er was toen
meer eenheid dan nu." Uit deze periode herinnert hij
zich nog als de dag van gisteren de ontmoetingen tegen
Reuni I; Ruurlo I; Lochem I; Witkampers I enz. die
allen ook eerste klas GVB speelden.

Niet zonder enige trots verteld hij dat hij nog r> jaar in
het GVB-elftal heeft mogen spelen; dat was in '48; '49;
'50; '51 en '52 waar men o.m. de afdelingselftallen van
Arnhem, Nijmegen en Twente tegenover zich vond. Dit
waren aantrekkelijke wedstrijden.

Omdat hij wel eens wat anders wilde en enige van zijn
beste kameraden bij Ratti speelden, verhuisde hij om-
streeks 1954 naar de andere plaatselijke voetbalvereni-
ging de s.v. Ratti in de Kranenburg. Bar heeft ook aan
deze tijd plezierige herinneringen. 1956 was toen een
heel belangrijk jaar voor Ratti omdat men promoveerde
naar de eerste klas GVB. Men speelde toen zenuwslo-
pende Wedstrijden tegen Ruurlo, Pax e.a. die vele dui-
zenden bezoekers trokken. Met waardering spreekt hij
ook over de „geestelijke vader" van Ratti I, Bernard
Schoenaker, die als leider van het eerste zijn team naar
het kampioenschap mocht brengen.

Verleden jaar wilde Bar eigenlijk al stoppen met zijn
voetbalaktiviteiten, maar op verzoek bleef hij nog een
jaartje spelen. In mei speelde hij zijn laatste kompetitie-
wedstrijd, maar a.s. zondag 4 augustus wordt het iets
officiëler. Dan spelen de beide plaatselijke clubs Vorden
I en Ratti I op het sportterrein in de Kranenburg een
vriendschappelijke ontmoeting waarbij Bar voor de al-
lerlaatste maal achter de bal aan zal hollen.
We weten zeker dat zeer velen dit bijzondere duel wil-
len bijwonen om Bar Wentink, de sympathieke Ratti-
speler, die nu tot de oude voetbalglorie gaat behoren,
doch waarschijnlijk bij de zaterdagvoetballers af en toe
z'n balletje nog wel zal meetrappen, een waardige af-
scheidswedstrijd te zien spelen.

TEGENLICHT DOET HET BETER!

Boeiende foto's ontstaan door gebruik
van tegenlicht. Water of ijs, sneeuw of
zand, gaan meer leven door de zon
schuin van voren over het onderwerp
te laten schijnen. Belicht in het alge-
meen een vol diafragma ruimer dan
normaal. Onderwerpen op korte af-
stand even ,,bijflitsen" teneinde de
schaduwen wat op te helderen. Ge-
bruik een zonnekap en laat nooit de
zon pal in uw lens schijnen.



Op dinsdag 6 augustus a.s.
openen wij onze zaak

DE POSTHOORN
aan de Dorpsstraat 28
te Vorden.

Voor al uw dranken
en spijzen
annex
automatiekhal
en ijsbuffet

Op de openingsreceptie vanaf 4 uur
hopen wij u aan onze gezellige bar
te ontmoeten.

FAM. H. MEENINK

Openluchtspel Ruurlo
Rijkenbargse Bos

WINNETOU EN
OLD SUREHAND

Indianenspel naar Karl May

Bewerkt door B.G.

80 MEDEWERKENDEN 30 RUITERS

Zaterdag 3 augustus om 8 uur
Zondag 4 augustus om 3 en 8 uur
Zaterdag 10 augustus om 8 uur
Zondag 11 augustus om 8 uur
Zaterdag 17 augustus om 8 uur
Zondag 18 augustus om 3 en 8 uur

Voorverkoop kaarten:

tot 2 dagen van te voren Sigurenmagazijn Meu-
lenkamp te Ruurlo ƒ 2,—. Aan de kassa ƒ 3,—.
Kinderen (lagene school) ƒ 1,50

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKRAL VEREN
voor het mesthok.

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

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

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

NIEUWE OOGST
Alle soorten stro _ hooi -
graszaadhooi, scherp kon-
kurrerend !
Bierbostel voor zomerleve-
ring.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210 - 2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

Te koop: Prachtige RAP-
PUCH bromfiets
(km-stand 9500) niet ver-
zekering. Te Lindert, De
Hanekamp 23, Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

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

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Rüurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt.
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bjuggeman, Veldwijk

GraHS verkrijgbaar: Jonge
poesjes. Gerry Gotink,
E 112, Vorden

OVERHEMDEN.
LRATEE
GRNIEUWEN VAN

BOORDEN EN
MANCHETTEN

VOOR

WECKGLAZEN
LOSSE RINGEN WECK-VEGLA

LOSSE DEKSELS WECK-VEGLA

HOEFIJZER

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan vi Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Wij hebben nog

speciale koopjes

voor u!
KOMT U EENS KIJKEN

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

Pak toch
da fiets/

Wist u
dat wij een prachtige
kollektie geboorte-
kaartjes hebben?

drukkeniliweevers

Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

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.!

Rijwielbedrijf
A. G. Tragter

Uw adaares voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 24

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.

zoeven sereen geworden atmosfeer. Het was alsof zich aan de ein-
der een leger verhief tot de aanval. Zijn fantasie schoot uit: cen-
tauren, half man en half paard, stormden van het einde der aarde
aan. Hun wilde adem, met schuimvlokken vermengd, sloeg hem in
het gelaat, spoelde over hem heen, - ontrukte de zakdoek aan z'n
handen. Het gebeurde zo rap en onverwachts: als een ruiter die in
de cadans van een galop, met onnavolgbaar flitsende bewegingen,
een zakdoek weggraait van de weide. Met een triomfantelijk gehuil
hernam de storm zijn stellingen rondom het huis.

Toen Dr Gloede Marin's kamer had verlaten vroeg hij zich af, wie
hem zoeven in het licht had gezet, zonder hem te doden. Hij be-
greep dat het niet om hem te doen was geweest maar, - „wie zocht
wie?" in deze nacht van storm en onbestemde dreiging? Hij moest
Martin ongetwijfeld over deze zaak ondervragen: „ik dien toch te
weten wie mijn mensen bedreigt ! Is het soms de arm van Kubi/ck,
wiens wachtsman wij uit het huis van Van Ulzen hebben ontvoerd
en - behandeld met het „waarheidsserum" Pentathol? Maar wij heb-
ben hem opgesloten in een geblindeerde kamer en hem, geblind-
doekt, weggevoerd om hem, in het donker, in Leiden los te laten.
Hij heeft Martin alleen in een flits gezien. Maar toen had hij met-
een de slag te pakken, die hem bewusteloos deed zijn, zodat hij,
voordat hij in Leiden was, niets heeft gezien behalve mij en Ingrid.
Ik heb niet gehoord dat ze op Martin hebben geschoten. Dus zou
men haast denken dat zij hem levend in handen willen hebben,
met andere woorden dat zij hem wensen te ontvoeren. Ik kan hem
echter niet missen eerdat hij zijn plicht heeft gedaan ten opzichte
van zijn geliefde en dus ten opzichte van het kind, Raquel, dochter
van Leon Chabot. Het gaat om dit kind. Dit is een erezaak voor
mij geworden. Ik wil deze aangelegenheid tot een goed einde
brengen, voordat ik mij aan de Amerikanen overgeef. Tot zolang,
totdat het kind in mijn handen is, zal ik Martin dienen te bescher-
men en daarna . . .!"
Op zijn kamer gekomen, sloot hij de deur achter zich. Ingrid sliep
nu. Niemand zou hem storen noch zijn concentratie van gedachten

onderbreken. Als Martin de zakdoek, die hij hem gegeven had,
gebruikte, dan zou hij, Gloede, gedachten tegen hem kunnen den-
ken en hem beïnvloeden. Ook hij nam een schone zakdoek, die
binnen zijn bereik had gelegen, - een chemische geur, als van lotion,
vervulde de kamer. Hij sloot z'n ogen, z'n lippen bewogen als één
die bidt, maar God noch heiligen aanroepend, liet hij z'n hoofd
langzaam tussen zijn knieën zinken, om zo langs de hem bekende,
verborgen weg, buiten de zintuigen om, zijn gedachten over te
brengen op de ander, op Martin.

Martin had het raam opnieuw gesloten. Als het stormde hadden zijn
aanvallers een extra kans hem onopgemerkt te naderen. Hij legde
het 9 mm Glisentipistool vóór zich op tafel. In z'n kamerjas gehuld
zat hij in z'n stoel en wachtte, terwijl z'n gedachten zich bezig hiel-
den met wat er zoeven was gebeurd, hij kwam er niet uit, de vele
facetten van deze lange nacht, z'n gedachten vervaagden. Hoelang
hij in de stoel had geslapen wist hij niet, maar hij voelde zich
merkwaardig verkwikt. Z'n degelijke uurwerk vertelde hem even-
wel, dat het maar twintig minuten waren geweest. Het was alsof
deze korte slaap z'n brein had gezuiverd, sinds hij de zakdoek had
verloren.
De mascotte zag eruit alsof hij nooit ogen had gehad, een dode
reklamefiguur. Hij stapte op het plat. Geen wind rukte hem aan de
kleren, geen nachtkoelte streek langs z'n slapen. Het was wer-
kelijk stil geworden. Alleen de zee rumoerde in de verte: „de trage
massa die zich nog voortspoedt terwijl de kracht van de voortstu-
wing reeds is weggenomen". Achter het geluidloos varen van de
wolken kwam de maan tevoorschijn. Men had zijn schijnsel sinds
de avond niet gezien. Nu blonk hij in de verduisterde ramen. Hij
deed de schuimkoppen van de golven branden als witte vuren.
Martin wist dat hij in zulk een stilte niet zou kunnen slapen. Hij
ontstak een lamp, nam een potlood en een stuk papier, van grauwe
oorlogskwaliteit. Enkele dingen waren hem niet duidelijk, hij miste
verbindende schakels: de invloed die Dr Gloede bij tijden op hem
had, dat was iets vreemds, soms was die invloed er niet, dat voelde
hij dan aan als een vacuüm. Merkwaardig, al jaren was hij op een
onduidelijke, verborgen wijze aan Gloede gebonden, terwijl hij
nauwelijks meer dan oppervlakkige gesprekken met hem had ge-
had: over de dienst, de militaire situatie en dergelijke, altijd alge-
mene en onpersoonlijke onderwerpen. Hij had er nooit lang bi j
stil gestaan, er evenmin veel abnormaals in bespeurd, zich hoogs-
tens afgevraagd: „is het van mijn kant iets infantiels, veroorzaakt
door de dood van vader?" Nu was er de laatste tijd een tegen-
kracht werkzaam, een kracht die hem, bijna onmerkbaar zacht,
aan Gloede's invloed onttrok: alsof zijn vader uit de doden was
opgestaan; terwijl hij desalniettemin soms plotseling in de oude
toestand terugviel, zoals zoeven. Het was natuurlijk nonsens, het
was zeker geen waarheid! En toch was het één zowel als het ander
intrigerend genoeg om het niet los te kunnen laten. Zoals de storm

daarnet een wijle tot stilte viel, zo was hijzelf zoeven teruggevallen
tot de oude, mysterieuze verbondenheid met Dr Gloede.
Hij luisterde: het was nog steeds stil, maar door de stilte ging de
zoemende toon van een auto in één der nabije straten. Een licht
gesuis van de wind dichtbij overstemde het. De wind duwde zacht
tegen het raam en wierp een handvol regen tegen de ruiten. Martin
trok cirkels over het papier en keerde terug tot meer konkrete
dingen: toen ze hadden vastgesteld dat het Gloede niet was die ze
in hun brandpunt van lichtstralen hadden gevangen, doofden ze de
schijnwerper en lieten Gloede ongedeerd. Ze willen kennelijk mij.
Eén ogenblik heb ik gedacht: Gloede laat me goed bewaken, maar
dat is onzin, Gloede's gesprek met Ingrid, zijn duidelijke ontstelte-
nis bewijzen dat hij, hoezeer het voor de hand zou liggen, dit niet
in scène heeft gezet. Integendeel: allen, Morbleu, Ingrid, en ten-
slotte ook Gloede zelf, hebben die anderen juist van mij afgehou-
den! Nu kan er nauwelijks nog iemand komen om hen, onbewust,
tegen te werken. De brandtrap staat open en vrij voor ieder die
hem wil bestijgen. Alleen: de wind is gaan liggen, daardoor is het
mij mogelijk hen te horen - als ik wakker blijf! Het betekent echter
dat ik zal moeten waken, terwijl ik voor de komende dag juist
goed uitgerust zou moeten zijn: een allesbehalve aangename situ-
atie. Dit is wel een juweel van een nacht voor mij, een juweel
waarvan bovendien enkele facetten aan mijn waarneming zijn ont-
trokken. Mogelijk heb ik er enkele „over 't hoofd gezien", maar
welke? Hij keek op het papier en zag wat hij, in de cirkels, werk-
tuigelijk, had neergeschreven. In de bovenste cirkel stond de naam:
Joannes Daan van Anreh: en daarachter een opmerking, die in ver-
band met zijn vader kant noch wal raakte: „zij die zeggen dat God
dood is hebben gelijk. Hoe? Had z'n vader dit gezegd? Hij draaide
z'n leven terug naar het laatste gesprek dat hij met z'n vader had
gehad, x'n eigen uitdagende vraag: Velen in onze dagen zeggen dat
Ciod dood is. Wat zegt u dan daarop?
„Dat velen gelijk hebben."
„Wat u zegt!"
„Ja. De god, die jullie, nazi's de Voorzienigheid noemen en die
jullie voor het nationaal-socialistische karretje trachten te spannen,
is inderdaad dood. Hij heeft zelfs nooit bestaan. Onze God is een
God die het recht van de armen en van de onderdrukten doet gel-
den. Toen wij - ik bedoel de hollanders dat is wel duidelijk - wer-
den onderdrukt, heeft Zijn adem onze vijanden verstrooid als as.
Toen wij onderdrukkers werden was Hij voor ons dood. Want de
God waarover Multatuli schreef, die, terwijl de rest in de Lampongs
werd hersteld „wederom gestreden had ONDER de banier van
Nederland," deze god is dood, hij heeft zelfs nooit bestaan. Ik weet
wat je wilt zeggen, ja: ik heb je vroeger voorgelezen uit Flavius
Josephus.

(wordt vervolgd)


