
Donderdag 30 november 1967
29e jaargang no. 36

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 3 DECEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.20 uur ds. B. C. Hagen uit Zwolle jeugddienst

Medlerschool
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

Geboren: Elisabeth Hendrika, dochter van J. H. ten
Elshof en H. H. Lijftogt.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. H. Eggink en G. T. J. Groot Roessink.
Overleden: Gerritjen Lindenschot, 80 jaar, ongehuwd.

ADVENTS- EN KERSTZANGAVOND
Op donderdag 21 december om 8 uur 's avonds wordt
in de Herv. kerk een zangavond georganiseerd door de
Ohr. Gemengde zangvereniging Excelsior.
Behalve door deze vereniging wordt aan deze avond
medewerking verleend door een klein jeugdkoor en een
mannenkoor. Verder kan geluisterd worden naar een
instrumentaal trio (cello, hobo, piano). De koren zingen
bekende, maar ook nieuwe advents- en kerstliederen.
De leiding van deze avond berust bij de heer M. C. W.
Smith, hulpprediker alhier, die ook een op de advents-
en kersttijd afgestemde meditatie zal houden. Er is sa-
menzang, kortom er is voor iedereen wat.
Doordat op de avond van de laatste twee adventszonda-
gen reeds diensten zijn vastgesteld, moet deze zangavond
op een werkdag worden gehouden. De zangvereniging
Excelsior hoopt dat dit niet van invloed is op het aantal
bezoekers. Wilt u nu reeds met deze datum rekening
houden. De toegang is vrij, wel wordt een kollekte ge-
houden voor dekking der onvermijdelijke kosten.

Een 'warm' geschenk
ZUIVER WOLLEN DEKENS
SLAAPZAKKEN
SIEBSPREIEN
GESTIKTE DEKENS
PLAIDS

Sint weet het

Sint Nicolaas
maakte feestelijke intocht

Begroet door vele kinderen, al of niet met hun ouders,
stapte Sint Nicolaas zaterdagmiddag om vijf minuten
voor half twee uit de trein voor zijn jaarlijkse bezoek
aan het achtkastelendorp. Eenmaal uitgestapt, werd de
Sint een hartelijk welkom toegeroepen door het bestuur
van de Vordense Winkeliersvereniging.
Nadat vele kinderhandjes waren geschud nam de goed-
heiligman plaats in een open rijtuig om, voorafgegaan
door de muziekvereniging Concordia, een rondrit door
het dorp te maken. Via de Enkweg, Julianalaan, Wil-
helminalaan, Molenweg, Insulindelaan en de Burg. Gal-
léestraat arriveerde de stoet bij het gemeentehuis.
Hier werd de Sint opgewacht door de burgemeester, de
heer A. E. van Arkel. Gezien de grote route die de
Sint deze keer had af te leggen, was er geen tijd om
in de raadszaal, zoals altijd gebruikelijk is, de toespraak
van de burgervader aan te horen. Nu werd de grote
kindervriend op de stoep van het gemeentehuis toege-
sproken. Het verheugde de heer Van Arkel de Sint weer
te kunnen begroeten en wees hem op de verschillende
zakenpanden die het afgelopen jaar zijn gemoderniseerd.
De Sint bracht vervolgens B & W van Vorden dank voor

de wijze waarop zij de gemeente besturen. Wat de mid-
denstandszaken in Vorden betreft, merkte de Sint op
dat men beslist kan wedijveren met de omringende
plaatsen." De goedheiligman had ook nog een wens, nl.
dat de Herv. kerk zo spoedig mogelijk gerestaureerd
zal zijn.
Vervolgens vervolgde de Sint zijn rondrit door het dorp,
waarbij o.m. het plan Zuid, het Molenplan en de Boonk
werd aangedaan. Voor de kinderen tot en met 10 jaar
was er intussen een poppenkastvoorstelling begonnen in
het Nutsgebouw waar de jeugd zeer van heeft genoten.

Omstreeks kwart over drie arriveerde de Sint in het
Nutsgebouw, waar hij zich geruime tijd met de kinde-
ren onderhield. Na afloop ontving ieder kind een pre-
sentje, terwijl de zieke kinderen thuis evenmin werden
vergeten. Voor de jeugd boven de 10 jaar was er zater-
dagmiddag in de zaal van hotel Bakker een filmpro-
gramma.
Na afloop van het feest in het Nutsgebouw ging de Sint
naar café Schoenaker op de Kranenburg om daar de
kinderen met een bezoek te vereren.

ADOPTIE
Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afdeling
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes
mevrouw Heijerman uit Winterswijk.

Na door de presidente te zijn welkom geheten, zei de
spreekster dat zij zelf een kind uit Griekenland had ge-
adopteerd. Aan de hand van mooie dia's vertelde zij
de gang van zaken om uit genoemd land een kind te
kunnen adopteren vanuit het tehuis dat koningin Frede-
rika voor genoemd doel had geschonken. Het is soms
een lange weg voor het zover is dat een kind aan de
adopterende ouders kan worden meegegeven. Tot de
laatste dag toe zit men in spanning of een en ander wel
zal gebeuren. Want wanneer bv. de moeder van het
kind weigerd om haar kind af te staan dan is alle
'moeite tevergeefs geweest. Alvorens men een kind kan
meenemen moeten de adopterende ouders ongeveer 3 a 4
weken in Griekenland zich r^^zulk een kind bezighou-
den om het enigszins te ler^^kennen. Verdere kosten
zijn er niet aan verbonden, aldus spreekster.
Het was een boeiende lezing waarover de dames nog
lange tijd kunnen napraten.

Ruime keuze
DRAAGBARE RADIO'S
RADIOTOESTELLEN
teakhouten kast met F.M. v.a. ƒ 165,-

RADIO'S - TELEVISIES
BANDRECORDERS EN
PLATENSPELERS

Fa J. J* Slager

VORDENSE MOTORCLUB HAD TOPJAAR
De jaarvergadering van de VAMC, die in café-rest. ,,'t
Wapen van Vorden" gehouden werd, stond ditmaal weer
onder leiding van voorzitter B. Pardijs.

Deze herdacht in zijn openingswoord de dit jaar om het
leven gekomen leden J. Berendsen en G. Woltering.
Door de vergadering werden enkele ogenblikken stilte
in acht genomen. Verder sprak de voorzitter woorden
van dank tot de heren H. Klein Brinke en A. Wolsheimer
die zich het gehele jaar verdienstelijk hebben gemaakt
door de diverse oriënteringsritten uit te zetten. Beide
heren zullen deze taak het komende jaar weer op zich
nemen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer D. J.
Rouwenhorst, bleek dat het voor „De Graaf schap rijders"
een topjaar is geweest, zowel wat betreft de oriënte-
ringsritten, betrouwbaarheidsritten en crosswedstrijden.

Bij de oriënteringsritten werd het provinciaal clubkam-
pioenschap behaald, terwijl Anton Wolsheimer het solo-
kampioenschap van Gelderland op zijn naam bracht. De
diverse ritten zijn allemaal goed verlopen. Bij de be-
trouwbaarheidsritten was de crossafdeling van de club
altijd goed vertegenwoordigd en werden er verschillende
prijzen behaald. De vereniging telt momenteel 231 leden.

Op verzoek van het crossbestuur werd de heer Freek
Rothman belast met de algehele leiding van het cross-
terrein alsmede van de wedstrijden, dit alles onder super.
visie van het dagelijks bestuur. Hierdoor is een apart
crossbestuur overbodig geworden. De heren G. Jansen,
H. Groot Tjotink en J. Lenselink werden dank gebracht
voor de bewezen diensten.

B & W van Vorden alsmede de plaatselijke politie wer-
den dank gebracht voor de onmisbare medewerking die
de vereniging heeft genoten bij het organiseren van de
verschillende ritten. Gehoopt werd dat men het komende
jaar op dezelfde medewerking zal mogen rekenen.

De penningmeester, de heer W. Bielderman, kon tijdens
zijn financieel overzicht melding maken van een ruim
voordelig saldo (de opbrengst van de voetbaltoto heeft
men hierbij nog buiten beschouwing gelaten). De aftre-
dende bestuursleden, de heren J. Meutstege en J. Bakker
werden herkozen.

Hierna werd het winterprogramma vastgesteld. Zo zal
op zondag 17 december de traditionele pannekoekenrit
worden gehouden. De feestavond is gepland op zaterdag
3 februari in café-rest. „'t Wapen van Vorden". Voor 20
januari staat er een snertwandeling op het programma,
waaraan de plaatselijke padvinderij haar medewerking
zal verlenen. Voorts werd besloten a.s. zomer hetzelfde
aantal ritten te houden. De juiste data zullen nader wor-
den bekend gemaakt.

KPO SINT MARTHA
Mevrouw Niessink-Schennink, huishoudconsulente te
Keyenburg, sprak in zaal Schoenaker voor de leden van
de KPO over de grote drie van de huisvrouw nl. tijd,
kracht en geld.
De presidente, mevrouw T. Schoenaker-Smit, kon, on-
danks het slechte weer, nog tamelijk veel dames verwel-
komen en gaf hierna het woord aan mevrouw Niessink.
Deze zette hierna op duidelijke wijze uiteen, hoe tijd,
kracht en geld nooit los van elkaar kunnen worden ge-
zien. Iemand die bv. veel geld heeft zal door het kopen
van een automatische wasmachine tijd en kracht uitspa-
ren, maar iemand niet een krappe beurs moet meer tijd
en kracht spenderen. Via het flanelbord werd figuurlijk
voorgesteld hoe in het gezinsleven de inkomsten en uit-
gaven kunnen zijn.
De huisvrouw is, aldus sa^kster, op de eerste plaats
moeder, maar kan, indien^B niet ten koste van het ge-
zin gaat, zonodig bijspringen in het bedrijf. Spreekster
gaf ook enige nuttige wenken t.a.v. het helpen van de
kinderen in het gezin en de verdeling van de krachten
van de huisvrouw.
Momenteel is, volgens spreekster, de reklame erg van
invloed op de vrouw. Zij jmpet met verstand proberen
het geld dat haar man ve^Bïnd, te besteden.
Na een korte pauze weraro er een aantal diskussie-
groepen gevormd die een vijftal vragen konden beant-
woorden met betrekking tot de uitgavenlijn gedurende
de verschillende gezinsperioden, verlichting van huis-
houdelijk werk en verkorting van de arbeidstijd, een
juiste afstemming van de gezinsuitgaven op het inko-
men e.a. Het werd een zeer verhelderende diskussie, die
tot het welslagen van deze avond bijdroeg.
Mevrouw Schoenaker dankte na afloop mevrouw Nies-
sink voor haar duidelijke uitleg en explikaties.

GEKOMBINEERDE VERGADERING

De afdelingen Vorden van de GMvL; ABTB en CBTB
hielden gezamenlijk in zaal Bakker een goed bezochte
gekombineerde vergadering onder leiding van de heer
H. Graaskamp.

In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bijzon-
der welkom de heer Maalderink, sociaal voorlichter van
de CBTB uit Zelhem. Verder wees spreker er op dat er
in de loop der tijden veel is veranderd. Men heeft thans
niet meer dat grote verschil van leefwijze tussen stad-
en plattelandsbevolking. Maar dit alles brengt ook zijn
konsekwenties met zich mee.
Vervolgens vertoonde de heer Maalderink een klankbeeld
op het witte doek getiteld: „Wie volgt u op". Spreker
wees hier in het bijzonder op een landbouwbedrijf waar-
van de kinderen bijna allen een ander beroep kozen be-
halve -een zoon welke het bedrijf zou overnemen en voor
zijn arbeid van de ouders geen beloning was toegewezen.
Hierdoor kwam deze thuis bestwerker bij vaders over-
lijden in de knel.

Hierna volgde een korte inleiding over bedrijfsover-
dracht, erfeniskwesties, beloning medewerkende kinde-
ren, financieringsvormen en belastingkwesties.
Spreker wees er hierbij op dat de ingetrouwde of wel
opvolger slechts een vierde extra mag worden geschon-
ken. De erfenis komt pas na het overlijden van een der
ouders of van beide en dan zijn alle kinderen gelijkbe-
rechtigd en krijgt diegene die voor thuis best heeft ge-
werkt niets meer. Daarom is het noodzaak dat medewer-
kende kinderen een beloning ontvangen. Dit kan des-
noods door bij de notaris een schuldbekentenis te teke-
nen door de vader.

Over dit onderwerp werden diverse vragen gesteld en
door de spreker op bevredigende wijze beantwoord.
De voorzitter dankte de heer Maalderink voor zijn dui-
delijke uiteenzetting van dit belangrijke onderwerp.

Vordense
Winkeliersvereniging

Woensdagavond 29 november,
vrijdagavond l december en
vrijdagavond 8 december 's avonds
van 7 tot 9 uur
kunt u uw waardebon (nen) laten
verzilveren by caié-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Opgeloste puzzle meebrengen, anders
mag het bestuur geen geld uitbetalen

Telefunken - Nordmende

radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VEEL BELANGSTELLING BIJ BEZOEK
SINT NICOLAAS AAN DE KRANENBURG
Het was zaterdagmiddag een drukte van belang, toen
Sint Nicolaas met zijn beide knechten zijn traditionele
bezoek bracht aan de jeugd van Kranenburg e.o.
Tegen half vijf arriveerde het hoge gezelschap, verge-
zeld door het bestuur van de Vordense Winkeliersvereni.
ging, bij zaal Schoenaker, waar ruim 150 kinderen de
Sint een hartelijk welkomstlied toezongen.

Na de begroeting door de vertegenwoordigers der Kra-
nenburgse middenstand, sprak de heer Mbmbarg een
inleidend woord. Spreker was blij dat de Sint de jeugd
van Kranenburg en omliggende buurtschappen niet was
vergeten en na de lange reis en de komst in het dorp
Vorden met zijn vele mooie nieuwe winkels en woningen
naar hier was gekomen. De heer Mombarg wees nog
eens op de alom bekende slechte wegen, de weinige wo-
ningen die gebouwd mogen worden e.a. en hoopte dat
dit spoedig veranderen zou.
Sint Nicolaas dankte voor deze toespraak en welkomst-
woorden en was verheugd, dankzij het goede weer, nog
met droge voeten hier te zijn gekomen. Hij was verheugd
om het warme onthaal in deze mooie landelijke omge-
ving van Vorden. Hij wees de jeugd er op om toch
voorzichtig te zijn bij het passeren van de drukke ver-
keersweg Vorden—Ruurlo en deelde mede dat Ged.
Staten van Spanje het voor Kranenburg opgestelde ur-
gentieprogramma voorrang zouden geven.
Antonio Overbeek en de kinderen Heuveling, Hartman
en Waarle zongen hierna een toepasselijk Sinterklaas-
liedje, waarbij Roberto Koers de maat zwaaide. Ook de
kleine Edwin Woltering was niet bang en zong een aar-
dig liedje, waarna ook nog een aantal kinderen uit de
zaal (gezamenlijk een zangnummer ten beste gaven. José
Helmink mocht ook nog even bij de Sint komen, omdat
zij de grijze bisschop, toen hij met zijn auto nabij de
„Deltawerken" bij de Bonenkamp in het Linde bijna in
de sloot was terecht gekomen, weer had opgekikkerd
met warme koffie.
De voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging,
de heer Remmers, was verheugd dat zaal Schoenaker elk
jaar voller is bij de komst van de Sint en hoopte dat
dit zo zou mogen blijven. Hij dankte de heren Mombarg
en Schoenaker voor hun hartelijke ontvangst en wees
er op dat de Kranenburgse winkels nu met de a.s. Sint
Nicolaasaktie ook ruim gesorteerd zijn.

Nadat elk 'kind nog een aardige verrassing kreeg, ver-
trokken Sint en zijn beide knechten. Het was een ge-
slaagde middag.

Uw salaris op een privérekening
Rente 3,5 procent

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

GEZAMENLIJKE FEESTAVONDEN
GOED GESLAAGD

In het Nutsgebouw werden vrijdag- en zaterdagavond de
jaarlijkse feestavonden gehouden van de plaatselijke af<-
delingen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, de
Geld. Mij van Landbouw en Jong Gelre.

In zijn openingswoord gaf de voorzitter van de GMvL,
de heer A. Ménnink, vrijdagavond een kort overzicht van
de werkzaamheden die de drie standsorganisaties zoal
verrichten. Zo bedankte hij de Plattelandsvrouwen voor
hun voortreffelijk streven om hun plaats te bepalen in
gezin en maatschappij. De GMvL behartigt in de ruims-
te zin de belangen van de boerenstand. De leden van
Jong Gelre zijn het igehele jaar druk bezig igeweest met
ontwikkeling en ontspanning, terwijl zij door de wijze
waarop zij de hedendaagse problemen benaderen een
waardevolle bijdrage leveren tot versterking van ons
platteland, aldus de heer Ménnink.

Hierna werd de eenakter „Op kraomvisite anno 1900"
opgevoerd dat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel.
De hoofdschotel van de avond vormde de opvoering van
het blijspel „Goud Aaltje" onder regie van de heer E.
Klumper. „Goud Aaltje" werd voortreffelijk gespeeld
door Erna Kuyper, terwijl Johan Pardijs als Marcus en
Jan Koning als Stefaan eveneens tot een goede rolbe-
zetting kwamen. Verder werkten mee Jopie Weenk als
Marijke; Dinie Eggink als Maart je; Harry Wagenvoort
als Niek; Henk Pardijs als Freek en mevrouw Koning
als Klarientje.

Zaterdagavond werd dit blijspel met evenveel sukses
voor het voetlicht gebracht. De regisseur, E. Klumper,
de speelsters en spelers, alsmede de conciërge van het
Nutsgebouw, mochten na afloop een kleine attentie in
ontvangst nemen.

Ten bate van de kerstsamenkomst van de bejaarden op
20 december werd een verloting gehouden.
Zaterdagavond werd het feest besloten met dansen met
muzikale begeleiding van „The Swinging Stars".

Koopt gezellig in verlicht Vorden!



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenspoot j es s stuks
Haché vlees 300 gram

Onze specialiteit!

Grove boerenbraadworst
500

138

Malse

riblappen of ribstuk 500 gram 318
Runderlappen 500 gram
Bij aankoop van f 5,- vlees

Ossenstaart 500 gram
Bestel vroegtijdig uw sinterklaasletter van boerenbraadworst!
Afhalen: maandag en dinsdag

98

Laat onze chef slager uw diepvries vullen !
Voorhouten kant en klaar, in p^ties v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
Harde spruitjes kilo 79
Navel sinaasappels 4-6-8 voor 98
Jonathan 2 kilo 75 Per kist 4.25
Zuurkool 500 gram + rookworst 1.09
Uien 2 kilo 59

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.

Fijne
vleeswaren! —^s -̂
Heerlijke ham 200 gram 98 cent
Leverworst 150 gram 49 cent

Een fles

slaolie
slechts 119

Hazepeper
Hterblik

nu slechts

1.79
Pak mee dit voordeel!

Appelsap 2 flessen 119
Exota vruchtenlimonade 2 fles 95
Gebraden gehaktballen

5 stuks in blik 98
Soepballetjes 2 blikken 109

Badzeep
grote stukken nu

Pindakaas grote pot 89 cent
Puddingsaus 2 flesjes 59 cent

Uit onze wijnafdeling!

Vin Rosé
een heerlijke zachte rosé wijn 215

Bourgogne Aligoté
een volle witte wijn van 385 voor 349

Snijbonen literblik 98
Suikerkransjes 2 zakken 109
Speculaas gezinspak 89
Instant pudding 3 pakjes 99
Chocoladebeestjes 150 gram 98

Bij elk pak Drie Mollen koffie

100 gram Drie Mollen thee GRATIS



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het
medeleven, ons betoond tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van ons
dochtertje en zusje

HANNY
Uit aller naam:
Fam. H. Harmsen

Vorden, november 1967
D 52c Wildenborch

Te koop: Jawa 250 cc be-
trouwbaarheidsrittenuitvoe-
ring, in- en uitwendig 100%
billijke prijs, 2e plaats kom-
petitie 1957 KNMV.
Veenstra, Rieteweg 4, Vars.
seveld, tel.08352-1451

Te koop: Stationaire (gere-
viseerde ) benzinemotor 7 pk
met zaagas en zaagblad.
Hackforterweg 15,
Wiohmond

Te koop: 17 m~ asbest golf-
platen. H. te Veldhuis
Medler D 156

Gevraagd: Werkster. Hele
of halve dagen. Inlichtingen
bureau Contact

Gevraagd: Flinke huishou-
delijke hulp. Als zodanig
werkzaam geweest. Voor
hele of halve dagen. Inlich-
tingen bureau Contact

Nieuw en abnormaal
is de.

huishoud
RUIL

I TEL f VISIE • RADIO • BAND-
RECORDERS • TRANSISTORS

m ELECTRISCHE APPARATEN •
l WAS'AUTOMATEN • VERWAR-
l M1NGSAPPARATUUR + HAAR-
I DEN • KACHELS •

Laarstraat 21
Zutphen

Dagelijks geopend van 8.30
. 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur
Telefoon 5245 - 5246

0 Gratis toegang
0 't scheelt u handen vol

geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding

Te koop gevraagd: Slacht-
konijnen tegen de hoogste
prijs. A. Bruggeman, C 90
Vorden, telefoon 05752-1316

Te koop: Vierdekalfs koe
aan de telling 5 december.
B. Groot Jebbink, C 110
Galgengoor Vorden

Te koop: 2 tomen biggen
bij J. Besselink, B 37

Te koop: 2 tomen biggen.
G. J. Ruesink, „Noordink"
E 54

Te koop: Biggen Oortgiesen
D 157, Medler

SINT NICOLAAS-
GESCHENKEN
BIJ UITSTEK

Grote kollektie boeken
Paperbacks
Pockets
Foto-albums
Postpapier
Schrijf mappen
Agenda's
Kalenders
Globes
Vulpennen
Balpennen
Vierkleuren balpennen
Puzzles en gezelschap-
spelen
Fröbel-, kleur, en
schilderartikelen
Sint Nicolaaspapier en
nog veel meer
naar

FA HIETBRINK
Boek- en kantoorboekhandel

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

ft
X
X
X
X
X
X
H
X
H
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

JOHAN NORDE
en
ALIE OOHTGIESEN

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 8 december a.s.
's morgens 11.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Kerkelijke bevestiging in de Hervormde kerk
te Vorden om 14.30 uur door de Weieerwaarde
Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Burg. Galléestraat 10
Vorden, C 83
november 1967

Toekomstig adres: Wilhelminalaan 5, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

*f\
X
H
Xxf 1

X
X
X
X
Xxf 1

X
X
X

X
X

X
X

Een feestelijk cadeau?
dan naar

P. Dekker
VORDEN -- TELEFOON 1253

*
U vindt bij ons een ruime keuze in:

ELEKTRISCHE-,

HUISHOUDELIJKE. EN

LUXE APPARATEN

o.a. mixers, elektrische dekens,
broodroosters, wasmachines, radio,
T.V., platenspelers, enz. enz.

X __ ______ _^^^___—

Speelgoederen
van „Jan Hassink"

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Kom vooral eens kijken naar de:

TRIX-treinen en metaalbouwdozen
KIBRI-plastic modelbouwdozen
LINCOLN-autobanen
GEZELSCHAPSSPELEN

LEGPUZZLES tot 2500 stukjes,
voor groot en klein

Grote paardenmarkt
Sint Nicolaasmarkt
OP WOENSDAG 6 DEC.
TE HENGELO GLD.

Aankoop levende have voor de verloting

Marktvereniging

"kleur-me-zelf" paraplu
®

Een prachtige, stevige kinderparaplu,
die de kinderen zélf kunnen inkleuren.
3 Waterproof kleurstiften zijn erbij.
EnigSt. Nicolaas-geschenk. Kom vlug!

ESSO TANKSTATION
DORPSSTRAAT VORDEN

Vordense Winkeliersvereniging
In tegenstelling tot voorgaande mededelingen in de Sint
Nicolaaskrant delen wrj u mede dat de verzilvering aan
het publiek uitsluitend op de volgende avonden kan
plaats vinden en niet door de winkeliers:

VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER VAN 7 - 9 UUR
WOENSDAGAVOND 29 NOVEMBER VAN 7 - 9 UUR
VRIJDAGAVOND l DECEMBER VAN 7 . 9 UUR
EN DE LAATSTE GELEGENHEID IS OP VRIJDAG-
AVOND 8 DECEMBER VAN 7 - 9 UUR.

Op deze avonden zal het bestuur zitting houden in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

HET BESTUUR

Husqvarna
A « W I D E N BIND» !•••

Een
volmaakte
keuze..

l • Een Zweedse naaimachine.
f • Sublieme constructie en vormgeving.
\ • Klemvrlje zwevende spoel.

• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerde

A. B. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Gereedschap voor de
doe-het-zelver

Soldeerbouten vanaf

Nijptangen vanaf

Waterpomptangen vanaf

Kombinatietangen vanaf

7 stuks schroevendraaiers, set

7 stuks in etui

Handzagen set 5-delig

Handzagen vanaf

Figuurzaagbeugels vanaf

Figuurzaag drilboor

Figuurzaagklemmen

Figuurzaagkaarten vanaf

ƒ 7,55

ƒ 1,65

ƒ 2,95

ƒ 1,90

ƒ 9,90

ƒ 4,15

ƒ 3,90

ƒ 4,80

ƒ 1,90

ƒ 0,90

ƒ 0,85

ƒ 3,25

EEN PRAKTISCH GESCHENK UIT ONZE

meubelen en kleinmeubelen
IS ALTIJD WELKOM

KAPSTOKKEN

LEKTUURBAKKEN

BIJZETTAFELS

MIMITAFELS

RADIO EN TV-TAFELS

SALONTAFELS

HAARDBANKJES

FAUTEUILS

SPIEGELS

HALMEUBELS

LADEKASTJES

ENZ.

Het Binnenhuis
HEEFT OOK UW

SINT NICOLAASGESCHENK

Em bekijkt u eens onze

staande
schemerlampen

in vele uitvoeringen en
modellen

WONINGINRICHTING

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

Gereedschapkisten in diverse prijs-

klassen enz. teveel om op te

noemen

Doe-hel-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

Altijd een bezoek waard

Mogelijkheden genoeg
BIJZETTAFELTJES

T.V.-TAFELTJES

VOETENBANKJES

POEFS

KAMEELZADELS

WASBOXEN

NAAIBOXEN

LEKTUURBAKKEN

SCHEMERLAMPEN

ROTANSTOELEN EN -TAFELS

SCHRIJFBUREAUS

WANDMEUBELEN

Sint weet het

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er de tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Voor kleine en grote geschenken gaat de sint
naar Diverse soorten koperen heksenketels vanaf ƒ 4,95

Barsets (schenkkurk flesopener kurketrek.) v.a. ƒ 2,30
Originele ouderwetse petroleumlampjes
Elektrische koffiemaker vanaf ƒ 59,95

Koffiemolens, mixers, ventilatorkachel)», strijkijzers

Roestvrijstalen eierdopjes iets nieuws p. set 6 st. ƒ 8,95
Knijpertjes, yzer, vanaf ƒ 37,25
Droogkappen, vanaf ƒ 59,—
Elektrische bakovens (Meyer) ƒ 69,50

Gasfornuizen, wasautomaten, centrifuges
Elektrische dekens, volkomen veilig

|4| LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Vordense winkeliersvereniging geeft dit jaar duizenden guldens aan prijzen!
DE BONNEN WORDEN VERZILVERD OP DE ZITTINGS A VONDEN (ZIE ELDERS IN DIT BLAD) EN NIET DOOR DE WINKELIERS



VERDIEN EEN KLEURENTELEVISIE!
Hier staat wat u er voor moet doen

Voor iedere grilden die u tijdens onze openingsaktie van maandag
20 november tot en met zaterdag 23 december in onze nieuwe winkel
besteedt en kontant voldoet ontvangt u EEN Gemszegel.

De Gemszegels dienen geplakt te worden op de zegelkaarten, welke
gratis aan de kassa verkrijgbaar zyn. Een volgeplakte zegelkaart
A, AB, ABC of ABCD geeft u recht deel te nemen aan een slagzin-
wedstrijd, waarvoor wij per rubriek onderstaande prijzen beschik-
baar stellen.

De slagzinnen worden beoordeeld door een onpartijdige en deskundige
jury bestaande uit de navolgende leden: mr J. Rombach te Vorden;
mr H. Wijnschenk Dom te Zutphen; de heer R. C. de Wilde, reklame-
adviseur te Zelhem. Haar oordeel is bindend.

Bekroonde slagzinnen zijn ons eigendom.

De volgeplakte kaart A, AB, ABC of ABCD wordt door u in de ver-
zegelde butagasbus in de winkel gedeponeerd, ZONDER de nummer-
strook, die u zelf als bewijsstuk behoudt.

De inleveringstermijn sluit woensdag 27 december des namiddags
6 uur.

Bekendmaking van de nummers der bekroonde slagzinnen zal plaats-
vinden op vrijdagmiddag 29 december te 17.00 uur aan de etalagerui-
ten van onze winkel en in de pers.

Ruim 20 andere mooie prijzen en als eerste prijs

RUBRIEK ABCD (100 zegels) RUBRIEK ABC (75 zegels) RUBRIEK AB (50 zegels) RUBRIEK A (25 zegels)

1. KLEURENTELEVISIE ONTVANGER
„Philips". Geschikt voor de ontvangst van de
Nederlandse en Duitse kleuren- en zwart-wit
televisie-uitzendingen.
Ter waarde van ƒ 2950,—

2. DIEPVRIESKIST „ESTA"
inhoud 420 liter met snelvriesschakelaar en
handige opbergmandjes
Ter waarde van ƒ 988,—

3. VERWARMINGSDEKEN „ERRES"
Waarde ƒ 69,50

1. VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
„A.E.G." Lavamat Princess ƒ 998,—

2. KOELKAST „B.B.C." tafelmodel
inhoud 155 liter ƒ 398,—

3. GRAMOFOON „Philips" in notenhouten
koffer met grote luidspreker ƒ 229,—

4. BAKOVEN elektrisch „Meyer" met
onder- en bovenwarmte ƒ 69,50

1. DRAAGBARE TELEVISIE „Philips" met 28
cm beeldbuis geschikt voor de ontvangst van
alle Nederlandse en Duitse stations ƒ 649,—

2. RADIO PORTABLE JPhilips" met F.M. band,
lange-, midden- en l ^ g o l f ......... ƒ 299, —

3. KOFFIEZETAPPARAAT „Daalderop" voor
automatisch koffiezetten ............... ƒ 74,50

4. H ANDHAARDROGEB^,, Philips" met droog-
hoes en knikvrije sla |̂ ............... ƒ 39,95

5. PERSONENWEEGSCHAAL
„Tornado" ................................. ƒ 24,95

1. GASFORNUIS „Atag" met ruit, ovenverlich-
tirxg, thermostaat, lade en centraal aansteek-
inrichting tevens voorzien van afdekplaat en
braadslede ƒ 508,—

2. GRAMOFOON „Philips" voor net- en batte-
rijvoeding. Zeer aparte vormgeving ƒ 179,—

3. AARDAPPELSCHRAPMACHINE „Tornado"
voor 2 kg aardappelen of worteltjes ƒ 99,50

4. BOORMACHINESET „Skil" met boormach.
8 mm inclusief poets-, schuur-, polijstonder-
delen enz. in sterke koffer ƒ 95,—

5. DRAAGBARE RADIO „Philips" in kunstle-
deren tas met draagriem ƒ 79,50

6. HANDMIXER „Inventum" 3 mix ƒ 53,50

7. STRIJKPLANK „Brabantia" op hoogte ver-
stelbaar ƒ 43,50

8. GEREEDSCHAPKIST gevuld met handig
huishoudgereedschap ƒ 40,—

9. BROODROOSTER aut. „Esge" ... ƒ 39,95

10. PEDAALEMMER roestvrij staal ƒ 26,75

Profiteer ook van onze koopjes! Zolang de voorraad strekt:

Openingsprijs ƒ 9,95

Huishoudelijke artikelen
KOOKWEKKER

„Stella" ƒ 12,95

WASBOX
„Carmen" een royale wasbox voor de vuile was

Openingsprijs ƒ 12,50

PEDAALEMMER
„Gerda" plastic, royale inhoud ƒ 9,75 Openingsprijs ƒ 6,25

FLUITKETEL

koper verchroomd, inhoud 2 liter Openingsprijs ƒ 11,95

VUURVASTE SCHAAL

„Arcopal" met fruitdecor, inhoud l liter ƒ 6,95
Openingsprijs ƒ 4,95

BIERGLAS OP VOET
Openingsprijs ƒ 0,90

GLASSERVIES

kristal „Leerdam" model „Monaco" 30-delig
met bierglas op voet Openingsprijs ƒ 98,—

Elektrische apparaten
STRIJKIJZER

„Erres" van ƒ 32,50 Openingsprijs ƒ 25,—

HAARDROGER

„Erres" „Rosetta" ƒ 69,50 Openingsprijs ƒ 39,—

HAARDROGER

„Erres" „Rosetta de Luxe" ƒ 99,50 Openingsprijs ƒ 59,—

SCHEERAPPARAAT

„Remington Selectric" van ƒ 98,50 met inruil
Openingsprijs ƒ 73,50

SCHEERAPPARAAT
„Philips" met verende scheerhoofden ƒ 59,95
min ƒ 10,— openingspremie.
Bovendien tondeuse en wandhouder GRATIS

Openingsprijs
TAFELVENTDLATOR

„Erres" ƒ 22,50 Openingsprijs

STOFZUIGER
„Philips" draaitop ƒ 199,— Openingsprijs
„Erres" Jumbo ƒ 182,— Openingsprijs

ELEKTRISCH FORNUIS
B.B.C. 4-plaats waarvan l snelkookplaat,
oven met thermostaat, zonder afdekplaat ƒ 375,—

Openingsprfls

49,95

18,—

ƒ 159,—
ƒ 142,—

ƒ 325,—

Gereedschap
HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 85 CM LANG
met de volgende inhoud: hamer 250 gram; nijptang 18 cm;
duimstok; combinatietang 7"; schroevendraaier; fretboor;
davidschaaf; metaalzaag beugel Jr en spijkers

Openingsprijs ƒ 19,95

SETS METAAL SPHIAALBOREN
sneldraaistaal uitvoering. In plastic cassette, inhoud negen bo-
ren van 1,0 - 5,0 mm met 0,5 mm oplopend

Openingsprijs ƒ 4,95

Set in metalen doos, inhoud elf boren van 1,0 - 6,0 mm met
0,5 mm oplopend Openingsprijs ƒ 12,10

STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG
met een royale inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer
250 gram; nijptang 18 cm; combinatietang 7"; cetaflex lijm;
fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr; potlood; duimstok;
zijsnijtang; buigtang; spijkers Openingsprijs ƒ 29,75

STEL a 6 STUKS „GEDORE" STEEKSLEUTELS
van 6 tot en met 17 mm; Gedore schroef sleutel 8"; kruiskop-
schroevendraaier; buigtang 5" en een stel ringsleutels
10 - 15 mm Openingsprijs ƒ 17,50

Hobbysets
EEN PRACHTIGE COMPLETE ERRES HOBBYSET

m. slijpschijf; staalboorstel; komborstel; spiraalboren; opspan-
bak; rubberschijf; lamswollen vacht; schuurschijven; opname-
doorn enz. In stevige cadeauverpakking ƒ 99,—

Openingsprys ƒ 79,—

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM
inclusief poetsvacht; lappenschijf; staaldraadborstel; messen-
slijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven; rubber steunschijf met
as en bevestigingsas. Alles in een sterke GRATIS koffer

Openingsprijs ƒ 95,—
BOVENDIEN EEN WAARDEBON VAN ƒ 7,50 EXTRA

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf ƒ 64,50

Autobenodigdheden
SPECIAAL WINTERPAKKET VOOR AUTO-BEZITTERS

bestaande uit: Valma Ruitschoon Winter, spuitbus Valma Ice
Free, verstuifbus Tectyl glashelder en Jjskrabber van ƒ 14,20

Openingsprijs ƒ 11,25
PECHPAKKET INHOUDEND

sleepkabel voor personenwagens; gevarendriehoek en pech-
lamp met batterijen OpeningsprJjs ƒ 14,75

VOOR DE AUTOWASBEURT
flacon Valma Wash and Shine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons Openingsprijs ƒ 9,75

* ZIE VERDERE GEMS-ADVERTENTIES IN DIT BLAD

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 5 DECEMBER
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.,VERLICHTING,TELEVISIE,RADIO,GEREEDSCHAP,UZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.
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TWEE VOSSEN GESCHOTEN

flet schijnt dat verschillende vossen dit jaar hun domi-
cilie hebben gekozen in de mooie Vordense bossen.
Tijdens een drijfjacht op het landgoed „Den Bramel" na-
bij de grote vijver in het Galgengoor, gelukte het de heer
H. K. Michaelis, voorzitter van de Koninklijke Neder-
landse Jagersvereniging, een mooie drie jaar oude re-
kelvos te schieten.
Ook in Linde, in het jachtgebied „Brandenbarg-Koning"
moest Reintje het loodje leggen. Hier was het de heer
G. Koning uit Almen die met een welgemikt sohot een
eenjarige rekelvos in het zand deed bijten.

GESLAAGDE ORIfiNTERINGSRIT
BUURTVERENIGING DELDEN

De buurtvereniging Delden organiseerde zondagmiddag
een oriënteringsrit voor auto's en bromfietsen.
De rit die was uitgezet door de heren D. Becks en M.
Gotink, telde een lengte van plm. 40 kilometer. Er be-
stond een flinke belangstelling voor deze rit waarbij de
heren uitzetters niet hadden nagelaten voor enige „linke
kneepjes" te zorgen. Start en finish waren bij café
„Het Zwaantje" waar de voorzitter van de buurtvereni-
ging Delden, de heer M. Gotink, na afloop de prijzen
uitreikte.
Bij de bromfietsen werd de eerste prijs behaald door
H. Klein Winkel; terwijl G. Brandenbarg de tweede
prijs in de wacht sleepte.
De uitslagen bij de auto's waren: 1. H. W. K. Braas-
kamp; 2. H. Broekgaarden; 3. D. Onstenk; 4. M. Rege-
link; 5. A. Verstege; 6. H. Wormgoor; 7. J. Wormgoor;
8. G. Gosselink; 9. Droppers.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 3 december a.s. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

Onderwerp:

ds. W. A. B. Hagen

„Adventsverkondiging en een jong
meisje"

VIVOLA-DAMESBEURS TROK VEEL,
BELANGSTELLING
Uitgaande van de vier plaatselijke Vivo-levensmiddelen.
bedrijven werd in het Nutsgebouw de Vivola-dames-
beurs gehouden.
Zowel 's'middags als 's avonds benutten vele dames
deze gelegenheid om op rustige wijze het assortiment
van textiel, huishoudelijke, elektrische- en kampeerar-
tikelen, die overzichtelijk stonden opgesteld, te bezich-
tigen. Tijdens de beurs was er gelegenheid de artikelen
te bestellen. Dankzij de medewerking van de N.V. Sie-
brand uit Kampen en Anton Hunink uit Deventer werd
elke bezoeker (ster) onthaald op een gezellig glaasje
en een hartig hapje.
Als extra attraktie ontving elke tiende bezoeker e<tfi
waardevol pakket ten geschenke.

ZATERDAGVOETBAL

RATTI I — AZSV VIII 2—1
Het zaterdagmiddagteam van Ratti behaalde in eigen
home een 2—l overwinning op AZSV VIII uit Aalten.
Het was een igoed gespeelde wedstrijd met vooral in de
eerste helft een sterk op winst spelend Ratti-team dat
met goede kombinaties door de Aaltense achterhoede
gleed, doch de afwerking liet te wensen over. Na onge-
veer twintig minuten spelen wist echter linksbinnen
Weevers een lastig schot te lossen dat door de Aaltense
doelman niet onder kontrole gekregen werd waardoor
de goed meegekomen Ratti-midvoor Klootwijk de stand
op l—O kon bepalen. Ratti hield hierna het spel in
handen hoewel bij enkele tegenaanvallen der gasten de
Ratti-achterhoede op volle sterkte moest aantreden om
het gevaar te bezweren. Na een goede kombinatie op
de rechtervleugel gaf reohtsbuiten Kerkhoven een op
maat 'geplaatste voorzet welke door Klootwijk in een
doelpunt werd omgezet 2—O met welke stand de rust
aanbrak.
Na de thee gingen de gasten in het offensief en bij een
van die aanvallen gelukte het de Aalten-rechtsbinnen
met een droog schot de stand op 2—l te brengen. Ratti
probeerde hierna doelpunten te forceren maar de voor-
hoede miste de stootkracht om de kansen in doelpunten
om te zetten. Het bleef dan ook bij een vermeend doel-
punt nadat door de Aalten-keeper de bal achter de doel-
lijn werd weggegrist maar welke door de scheidsrechter
niet werd erkend.

ZONDAGVOETBAL

ZUTPHEN V — RATTI II

Ratti II heeft nu de leiding in haar afdeling, door een
sublieme l—5 zege op Zutphen V.
Het was in de eerste helft een sterker Ratti-elftal dat
voornamelijk de toon aangaf. W. Nijenhuis scoorde Ratti
naar een O—l voorsprong, terwijl J. Bos uit een penalty
de stand op O—2 kon brengen.
In de tweede helft was het spel maar matig, maar de
Ratti-voorhoede was sohotvaardig 'genoeg om nog drie
doelpunten aan de score toe te voegen O—5. De thuisclub
kreeg nog een doelpunt toen door een misverstand tussen
Bleumink en Roelvink een zacht balletje achter de Ratti-
goalie verdween l—5.

PAX V — RATTI IH 5—O

Ratti's derde verloor in Hengelo met O—5. Het Ratti-
team was gehandikapt omdat maar tien spelers in het
veld verschenen. In de eerste helft was Ratti zeker niet
de mindere. De voorhoede van de Hengeloërs was veel
sohotvaardiger. Nadat de Pax-midvoor voor zijn club
de leiding had gegeven, schoot bij een aanval voor de
Ratti-doelmond een der groen-witten in eigen doel 2—0.

Na de thee bleef Ratti wel aanvallen, maar voor de
goal was de afwerking zeer pover; men(was niet door-
tastend genoeg'om tot resultaten te kunnen komen.
Pax scoorde nog tweemaal, terwijl een der Ratti-verde-
digers opnieuw in eigen doel knalde, waardoor de eind-
stand 5—O in het voordeel der thuisclub werd bereikt.

VORDEN I — RUURLO I 2—5

De thuisclub heeft de wedstrijd tegen Ruurlo op verdien-
de wijze met de rake cijfers 2—5 verloren. Gezien het
vertoonde spel van beide ploegen een juiste uitslag.
De bezoekers toonden in deze wedstrijd een veel grotere
inzet dan de ditmaal in het blauw-zwart gestoken Vor-
denploeg. Voeg daar nog aan toe dat de Vordense de-
fensie 'geheel van slag was, dan is daarmee de neder-
laag wel verklaard.
Reeds direkt na het beginsignaal van de deze middag
veel fluitende scheidsrechter Severein, ontketende de
bezoekers een fel offensief.
Na ,plm. tien minuten werd het eerste doelpunt geboren,
een hard schot dat vanaf de rand van het strafschopge-
bied door Arendsen werd afgevuurd, werd door Besse-
link van richting veranderd hetgeen O—l betekende. De
bezoekers bleven doorgaan. Een prachtig schot van Holt-
slag werd op even fraaie wijze door doelman Bannink
tot corner verwerkt. Trouwens er moesten in deze perio-
de door de Vordense defensie nogal wat corners wegge-
igeven worden. Deze door Lichtenberg hoog voor doel
geplaatste ballen stichtten veel verwarring voor het Vor-
dendoel. Na 20 minuten weer een cornerbal van Lich-
tenbarg, volkomen vrijgelaten kopte* Lusink de bal, on-
bereikbaar voor doelman Bannink, tegen de touwen O—2.
Het igelukte de thuisclub zich hierna enigszins aan de
druk te ontworstelen. Een fraai door Bijen genomen
vrije schop werd prachtig door doelman Weenk gestopt.
Even later liet Jurriens een geheide kans ongebruikt.
Na plm. 25 minuten kreeg Vorden een strafschop we-
gens hands toegewezen. Bertus Nijenhuis verkleinde uit
deze penalty de achterstand tot l—2. Tien minuten voor
de rust tastte Besselink volkomen mis bij een hoge bal,
Holtslag igreep zijn kans en schoot de bal langs de uitge-
lopen Bannink in het doel l—3.
Slecht wegwerken van Maalderink gaf Holtslag na een
paar minuten spelen in de tweede helft een goede gele-
igenheid te scoren, doch gelukkig voor Vorden belandde
de bal in het zijnet. Aan de andere kant kreeg de deze
middag falende linksbuiten Karel Nieuwenhuis, een unie-
ke kans, de bal ging echter naast. Vijf minuten later
was het pleit beslecht. Een dieptepass van Arendsen
werd prachtig door Holtslag benut l—4. Nadat de Ruur.
lo-doelman Weenk een goed schot van Nijenhuis had ge-
stopt werd even later een door Nijenhuis voorgezette
bal door Stegeman in eigen doel geschoten 2—4. Ruurlo
liet de teugels even vieren doch de voorhoede van de
thuisclub bleek niet opgewassen tegen de resoluut in-
grijpende Ruurlo-achterhoede. Tien minuten voor tijd
trapte Mjaalderink over de bal heen, hetgeen Holtslag
in de igelegenhedd stelde er 2—5 van te maken. Vlak voor
tijd trof Bertus Nijenhuis voor Vorden de lat.

VORDEN II — SP. NEEDE IV 3—1

Deze wedstrijd is op verdiendfi wijze door de thuisclub
gewonnen. Het spel in de t\^We helft kenmerkte zich
door de vele overtredingen die^S werden gemaakt, waar-
tegen de scheidsrechter niet voldoende optrad. Gelukkig1

voor hem bleef alles nog juist binnen de perken.
Reeds direkt na het beginsignaal nam Vorden het initia-
tief. Buunk en Bielanski kregen beide een goede kans
de score te openen, de juistM^chtinig was echter zoek.
Bij de tegenaanvallen van N^B bleek dat de bezoekers
over een snelle rechtsbuiten inschikten. Het was deze
speler die zijn ploeg na 20 minuten een O—l voorsprong
gaf. De geel-zwarten lieten zich hierdoor niet ontmoe-
diiigen en na een half uur werd het l—l toen de opge-
rukte Bloemendaal scoorde. Even later bezorgde Klein
Zessink de thuisclub een 2—l voorsprong.
De tweede helft bestond hoofdzakelijk uit het nemen van
vrije schoppen. Bielanski zorgde na een kwartier voor
het beslissende doelpunt.

HERCULES H — VORDEN V 3—0

In een gelijkopgaande wedstrijd wist de thuisclub beter
gebruik van de kansen te maken. Na vijftien minuten
werd het l—O door een prachtig doelpunt van de Her-
cules-midvoor. Even later schoot één der Vordenspelers
bij een scrimmage in eigen doel 2—0.
Na de rust hetzelfde spelbeeld, waarbij de bezoekers
pech hadden toen Meulendijk tegen de lat schoot. Na een
kwartier onderschepte de Hercules-midvoor een terug-
speelbal, hetgeen 3—O betekende.

BE QUICK IV — VORDEN m 1—7

Deze wedstrijd werd door koploper Vorden UI op over-
tuigende wijze gewonnen. Voor de rust bood de thuis-
club goede tegenstand, maar kon niet verhinderen dat
Vorden na 20 minuten door een doelpunt van Golstein
de leiding nam O—1. Tien minuten voor de rust bracht
Van de Logt de stand op O—2.
In de tweede helft werd er op een ander veld gespeeld,
hebgeen de bezoekers de nodige inspiratie gaf om doel-
punten te scoren. Dit gebeurde achtereenvolgens door
Broekgaarden 2 x en Freek Klein Brinke O—5. Hierna
wist de thuisclub de achterstand tot l—5 te reduceren
doch Golstein en Van de Logt zorgden voor een l—7
eindstand.

PUPLLLENKOMPETITIE

Zoals bekend is er bij de aanvang van het voetbalsei-
zoen een pupillenkompetitie in het leven geroepen. De
ploegen zijn verdeeld in een A-klasse en een B-klasse.
In de A-klasse luidt de stand momenteel: Steenderen A
7—11; Keyenburgse Boys A 7—10; Pax A 7—8; Baakse
Boys A 6—4; Vorden A 7—2 en Zelhem A 2—1.
In klasse B luidt de stand: Steenderen B 6—9; Vorden
B 5—7; Pax B 5>—4; Keyenburgse Boys B 4—O.

VOETBALPROGRAMMA

Het voetbalprogramma voor a.s. zondag luidt:
Rietmolen I—Vorden I; Vorden II—Rietmolen u; Pa-
celli II—Vorden III; Hercules III—Vorden IV; Be Quick
V—Vorden V; Vorden VI—Ratti II; Vorden Al—AZC
Al; Zutphania BI—Vorden BI; AZC Cl—Vorden Cl;
AZC C2—Vorden C2.

TOUWTREKKEN

TOUWTREKKERS VOETBALDEN

Nu het touwtrekseizoen gesloten is, zoeken verschillende

ZOU ER WEL EEN FIJNER GESCHENK BESTAAN DAN WARME

WINTERSPORTKLÉDING
Knickerbockers, corduroy-manchester voor dames en heren, Helanca damespantalons
en wollen heuppantalons. Franse, noorse, Italiaanse truien, vesten en pullovers, prach-
tige, warme kleuren en dessins. Sportieve warme sjaals, wol of zijde, nieuwste kleuren.
Nylon jacks, wind- en sneeuwdicht, isothermyl gevoerd. Nylon en suède lederen ski-
wanten, warm gevoerd. Wollen schaats- en scootermutsen, duivelcaps, ijstruien.
„Janus" de echte noorse sokken en kousen.

MARTENS SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS

beoefenaars van de touwtreksport naar andere mogelijk-
heden om ook in de wintermaanden in konditie te blij-
ven en het kontakt met andere verenigingen te verste-
vigen.
De touwtrekvereniging 't Medler kreeg zondagmorgen
bezoek van haar sportvnienden van EHTC uit Hall-
Eerbeek. Op het nieuwe sportterrein van 't Medler speel-
de men 's morgens een vriendschappelijke partij voetbal.
Er werd zeer behoorlijk gespeeld en ook gescoord, want
er vielen niet minder dan 13 doelpunten.
In de eerste helft kon het Medler-team er niet in komen
technisch was EHTC beter. Medler-doelman Nijenhuis
had voor rust al vijfmaal in het net moeten duiken, rust-
stand l—5 voor de bezoekers.
Na de thee kreeg 't Mfedler meer kansen en men benutte
ze beter, maar ook de gasten konden hun score verhogen
het werd uiteindelijk een 5—8 zege voor EHTC.
Op zondag 3 december a.s. zal 't Medler een tegenbe-
zoek aan EHTC brengen.

DAMMEN
DCV I BOVENAAN
In zaal Eskes werd de damwedstrijd tussen DCV en
Denk & Zet uit Terborg gespeeld en bij de stand 9—7
afgebroken. De partijen J. F. Geerken—J. Lammers en
H. Klein Kranenbarg—J. Rexwinkel zijn nog niet beslist.
De wedstrijdleider van Denk & Zet heeft inmiddels me-
degedeeld dat beide partijen remise zijn, zodat de eind-
uitslag 11—£ voor DCV werd.

TWEEDE TIENTAL VAN DCV BLIJFT AAN
DE LEIDING
Het is het tweede tiental van de Vordense damclub DCV
gelukt om de lastige uitwedstrijd tegen LDC I uit Lich-
tenvoorde met de royale cijfers 14—6 te winnen.
Hierdoor blijven de Vordenaren samen met de damclub
Lochem aan de leiding in hun afdeling. Beide teams
hebben tot dusver slechts één verliespunt moeten inkas-
seren. In de wedstrijd tejan Lichtenvoorde werd door
geen der Vordenspelers e^Mhederlaag geleden.
De individuele uitslagen waren:
A. Penterman—G. ter Beest O—2; F. Knufing—H. W.
Esselink O—2; G. Jacobs—H. Wansink l—1; V. Jacobs
—G. Hulshof l—1; L. van Bronkhorst—J. Leunk O—2;
B. Killen—W. Wassink O^^B. Giezen—J. Hoenink l—
1; J. Wessels—Chr. Jansl^P—1. Borden 9 en 10 regle-
mentair remise.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

14 december
18 december

20 december

21 december

Instuifavond buurtvereniging
Delden in café „'t Zwaantje"
St. Nicolaasavond Jong Gelre in
hotel Meilink te Barchem
Sport- en spelavond Jong Gelre in
hotel „De Exelse Molen"
3e Nutsavond in het Nutsgebouw
Contactmiddag Vordense Honden-
club voor de jeugd in het Nutsgeb.
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag voor de bejaarden en
Kerstavond voor eigen leden
Advents- en Kerstzangavond in de
Herv. kerk georg. door „Excelsior"

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

AFGEBROKEN PARTIJ EINDIGDE IN VERLIES
In Varsseveld werd maandagavond een afgebroken par-
tij gespeeld tussen G. J. Seiinhorst '(Vadac) en S. Wiers-
ma (DCV). Deze partij resteerde namelijk uit de wed-
strijd Vadac—DCV die bij de stand 8—10 in het voor-
deel van Vorden was afgebroken.
Het is de jeugdige Wiersma niet gelukt om zijn partij
tot remise te brengen. Seinhorst won zodat de einduit-
slag 10—10 werd. De Vordenaren hebben hierdoor twee
verliespunten evenals rivaal Denk & Zet uit Dinxperlo.
De Dinxperloërs hebben evenwel nog twee afgebroken
partijen uit te spelen tegen Vadac. De stand in deze ont.
moeting is 8—8. Waarschijnlijk zal de wedstrijd of in
een zege voor Varsseveld eindigen of Denk & Zet kan
nog hooguit tot een 10—10 komen, aldus werd ons me-
degedeeld.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden vrij-
dagavond slechts enkele wedstrijden gespeeld. De uitsla-
gen waren: Slootjes—Rietman O—2; Oukes—Breuker O
—2; Nijenhuis—Geerken 2—0; Wentink—Klein Kranen-
barg afgebroken. A.s. dinsdagavond gaat het eerste tien-
tal van DCV op bezoek bij DCR in Ruurlo. Voor vrijdag-
avond heeft het bestuur van DCV gongwedstrijden geor-
ganiseerd.

DRIE FINALISTEN JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN
DISTRIKT OOST BEKEND
Vrijdagavond werd in zaal Eskes de achterstallige wed-
strijd uit groep C gespeeld tussen B. Smeenk (Ruurlo)
en W. Rougoor (Denk & Zet Laren). De distriktskam-
pioen. van vorig jaar Bennie Smeenk won overtuigend.
Hierdoor is de eindstand in groep C: 1. B. Smeenk (DG
R) 5—8; 2. en 3. W. Wassink (DCV) en W. Rougoor
(Denk & Zet) 5—7; 4. P. ten Brink (UDC) 5—6; 5. C.
Bianohde (DIO) 5—2; 6. H. v. d. Beemt (BDV) 5—O.
In groep A luidt de eindstand: 1. H. Bouwhuis (DIO)
5—9; 2. G. van Kampen (DVD) 5—8; 3. J. Paap (UDC)
5—5; 4. en 5. W. Lueks (Denk & Zet) en R. Lonink
(DIO); 6. G. W. van Engeland (BDV) 5h-0.
In groep B was een beslissingswedstrijd om de bovenste
plaats nodig tussen C. Jurriens (DIO) en A. Wassink
(DCV). Deze partij die zaterdagmiddag in zaal Eskes
werd gespeeld, had een spannend verloop en eindigde in
remise. Door dit resultaat werd Jurriens, dankzij het SB
systeem groepswinnaar. De eindstand in groep B werd
aldus: 1. C. Jurriens (DIO) 5—8; 2. A. Wassink (DCV)
5—8; 3. G. Mutter <(UDC) 5—7; 4. en 5. B. Heerink (D
VD) en J. Huisjes (DIO) 5—3; 6. H. Hoebink (DCH)
5—1.

Door deze resultaten zullen de drie groepswinnaars in
Arnhem onderling uitvechten wie kampioen van distrikt
Oost wordt. De wedstrijdleider, de heer B. Nijenhuis,
heeft nl. bepaald dat de resultaten die B. Smeenk, H.
Bouwhuis en C. Jurriens in de finale tegen elkaar beha-
len, zullen gelden voor het kampioenschap van distrikt
Oost. •

Aangezien er in Arnhem vier afgevaardigden van dis-
trikt Oost mogen uitkomen, is bepaald dat de 3 nummers
twee van elke groep een halve kompetitie dienen te spe-
len om uiteindelijk de vierde deelnemer aan te wijzen.
In groep A stelde G. van Kampen (DVD) zijn plaats be-
schikbaar. In groep C zou eerst nog een beslissings-
wedstrijd gespeeld moeten worden tussen W. Wassink
(DCV) en W. Rougoor (Denk & Zet). Laatstgenoemde
liet evenwel de eer aan Wassink, zodat de gebr. Was-
sink (Wim in groep C en Ab in groep B) onderling
moesten uitmaken wie als vierde deelnemer naar het
kampioenschap van Gelderland zou worden afgevaar-
digd. De broers besloten onderling Wim af te vaardigen.
Hiermede is het toernooi in Vorden afgelopen. Gezien
de verschillende beslissingswedstrijden die uiteindelijk
nodig waren heeft men kunnen konstateren dat het toer.
nooi een spannend verloop heeft gehad, waarbij door de
jongelui op sportieve wijze strijd met elkaar is geleverd.
De leiding was bjj de heer B. Nijenhuis uit Vorden in
goede handen. Rest nog te vermelden dat het kampioen-
schap van Gelderland op zaterdag 9 december in de
Coehoorn te Arnhem een aanvang aal nemen.

JUDO
DERDE PLAATS VOOR JUDOKWAI VORDEN

In Deventer zijn de juniorenkampioenschappen van Ju-
dokwai Nederland gehouden. De leeftijd van de judo-
ka's in deze kategorie is van 15 t/m 17 jaar.
In het halfmiddengewicht werd P. Bruil uit Doetinchem
kampioen, terwijl M. van Splunter uit Hengelo Gld. de
titel in het middengewicht op zijn naam wist te brengen.
Bij de teamwedstrijden wist de ploeg van Judokwai Vor-
den beslag te leggen op de derde plaats. Velp werd win-
naar, terwijl Utrecht op de tweede plaats eindigde.
De wedstrijden die werden georganiseerd door Judokwai
Deventer, werden gehouden in het Sint Jozefgebouw.

BILJARTEN
KOT DOET HET NIET BEST
Het wil met de Vordense bilj'arclub KOT tot nu toe in
de kompetitie nog steeds niet lukken. Zowel het eerste
als het tweede en derde team staan onderaan, hetgeen
de biljarters van café Klein Hekkelder nog niet vaak is
overkomen.
Het eerste drietal speelde ditmaal een thuiswedstrijd te-
gen de Kroon I uit Zutphen. De bezoekers wonnen over-
tuigend met 5—2, waarbij echter aangetekend dient te
worden dat bij KOT B. Pardijs niet van de partij was.
In de klasse CII behaalde KOT II in de uitwedstrijd
tegen de Pauw II een 4—5 overwinning.
In de klasse CIV verloor KOT III de uitwedstrijd tegen
DLS IV met 7—2.

Gemeente Vorden

Rattenbestrijding
In de week van 18 tot en met 22 december a.s.
zal de jaarlijkse kostenloze rattenbestrijding van
gemeentewege worden uitgevoerd.

Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen te
komen, dienen dit uiterlijk 15 december a.s. op te
geven op het bureau gemeentewerken.

U kunt gezellig winkelen in verlicht Vorden!
Ruime parkeergelegenheid en... kans op grote geldprijzen!



Winkelcentrum

Burg. Galleestraat
weer

feestelijk
verlicht!

VERWARMING

ELEKTRISCHE EN
HUISHOUDELIJKE ART.

SPECIALITEIT IN SCHAATSEN

van Ark

ALTIJD IETS NAAR UW KEUS
uit onze grote sortering

« SPEELGOED

* KUNSTNIJVERHEID EN

Koerselman
LUXE EN HI
ARTIKELEN

OUDELIJKE

VELOURHOEDEN

BONTMUTSEN

SJAALS EN HANDSCHOENEN

BRUIDSSLUIERS

Kroneman-Jörissen

GEEF GOED, GEEF TEXTIEL

Ook in onze meubelafdeling vindt u
tal van geschenken die uw interieur
verfraaien

Visser

DD Dl Qn
VIA

« SPECULAAS

* BANKET

« BORSTPLAAT EN

« MARSEPEIN

wordt 5 december een
gezellig samenzijn

Wiekart

Omdat sint van sortering houdt!

Ruime parkeergelegenheid

Sint Nicolaas kiest uit 16 etalages

GEEF ALS CADEAU EEN

geschenkbon
VAN

Doe-het-zell centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

Vordense
Winkeliersvereniging
De deelnemende zaken zijn tot 's avonds 9 uur
geopend op

29 NOVEMBER
30 NOVEMBER
l DECEMBER
4 DECEMBER

ZATERDAG 2 DECEMBER
GEOPEND TOT 6 UUR 'S AVONDS

OP WOENSDAG 29 NOVEMBER
EN DONDERDAG 30 NOVEMBER
VERVALT DE MIDDAGSLUITING

NEEMT U TIJDENS UW
SINT NICOLAASINKOPEN EENS
EEN KIJKJE IN ONZE

grote nteubeltoonzalen
(achter onze zaak)

Uw adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

hethinnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14

Zig-zag naaimachines
reeds vanaf f 245,-
Het vanouds bekende adres

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

Wij repareren alle merken
naaimachines

Damclub Vorden
Ter gelegenheid van Sint Nicolaas,
die deze week in Vorden is, worden
alle leden van de damclub uitgeno-
digd voor de traditionele

gongwedstrijd
op a.s. vrijdagavond 8 uur in café

Eskes.

ALLE LEDEN WORDEN VERWACHT !

NIEMAND MAG ONTBREKEN !

VOOR AL UW

SintNicolaasgeschenken
op
textielgebied
NAAR

UW OUDE STOFZUIGER, ROLVEGER,
HANDSTOFFER IS

tijdelijk geld waard!
ERRES JUMBO
INRUILKORTING

ƒ 182,-
ƒ 30,-

Nu f 152,-
PROFITEER ER VAN, ZOLANG HET KAN

Ook met St Nicolaas
VOOR HEEL DE BURGERIJ

„Jan Hassinks"
rookgerei

Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken enz. enz.

Bestel vandaag
nog uw

AMANDELBOTERLETTER

500 gram

BANKETLETTERS

500 gram

ƒ 6,50

ƒ *,—

Bakkerij - Winkelparadijs Nieuwstad . Tel. 1384

DINSDAG 5 DECEMBER
'S AVONDS 6 UUR

gesloten
Café De Zon

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 2 DECEMBER

met het bekende orkest
„THE CONTINENTALS"
met zang van Annette Verwast

n17X17 TZ57ir?iji 1̂  (7\\fr\\(7Q ^^k^v Y7^\^\iAMl ifflliaii lyJiyJla vS^ VUUH
UW OLIEH AARD

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Openbare Lagere Dorpsschool
Op dinsdag 5 december a.s. viert de
school het

Sint Nicolaasfeest
in het Nutsgebouw.
De leerlingen van de klassen l t/m 3
en de nieuwelingen dienen om kwart
vóór 9 bij school te zijn.

Om 9 uur zal Sint Nicolaas aankomen.
Ouders zijn van harte welkom



een decoratieve
sterrenbeeld-tegel
van Delfts Blauw
na 2x tanken 'minimaal 20 I. benzine per keer

bij de deelnemende
ARAL-stations:

Delden (Ambt): Motel „Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)

Bent U
van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

NutsgebouwVorden
ZATERDAG 2 DECEME

Sint Hicolaasbal
Aanvang 19.30 uur

Muziek:
„THE MOPS"

VOOR GLAS-, SCHILDER- EN BEHANGWERK

Schildersbedrijf
Greuters

v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN . TELEFOON 1208

Profileer nu nog van onze
sensationele openingsaanbiedingen!
Zolang de voorraad strekt

Openingsprijs ƒ 159,—
Openingsprijs ƒ 142,—

STOFZUIGER
„Philips" draaitop ƒ 199,—
„Erres" Jumbo ƒ 182,—

Koelkasten-diepvries
KOELKAST

130 liter tafelmodel merk B.B.C, ƒ 298,—
Openingsprfls ƒ 285,—

KOELKAST
„Marijnen" 152 liter tafelmod. ƒ 379,— Openingsprijs ƒ 275,—

DIEPVRIESKIST
„Esta" met een inhoud van bijna 300 liter

Openingsprijs ƒ 669,—

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN

AFWASAUTOMAAT
„Philips" een bovenlader voor 8 standaardcouverts.
Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes.
Drie afwasprogramma's Met waterontharder ƒ 999,—
MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN ƒ 100,—

AFWASAUTOMAAT
„Philips" royale voorlader, capaciteit 12 standaardcouverts.
Drie afwasprogramma's Met waterontharder ƒ 1549,—
MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN ƒ 150,—

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

„Marijnen" met centrifugegang, ruim 4 kg inhoud
en 8 tot 10 wasprogramma's ƒ 799,— Openingsprijs ƒ 599,—

MARIJNEN
5 kg volautomaat ƒ 999,—

MARIJNEN
5 kg volautomaat luxe ƒ 1099,—

Openingsprijs ƒ 779,—

Openingsprijs ƒ 879,—

AUTOMATISCHE WASMACHINE
„Zanussi" 4 kg inhoud met centrifugegang ƒ 849,—

Openingsprijs ƒ 645,—
WASAUTOMAAT

„Erres Ecomatic" acht wasprogramma's en
speciale 2 kg knop capaciteit 5 kg ƒ 740,—

Openingsprys ƒ 680,—
ELEKTRISCH FORNUIS

B.B.C. 4-plaats waarvan l snelkookplaat,
oven met thermostaat, zonder afdekplaat ƒ 375,—

Openingsprijs ƒ 325,—

Radio en televisie
DRAAGBARE RADIO

„Philips" kompleet met batterijen ƒ 99,—
Openingsprijs ƒ 69,50

DRAAGBARE RADIO
„Philips" ƒ 109,— Openingsprijs ƒ 79,—

DRAAGBARE RADIO
„Philips" tafeltoestel kompleet ƒ 99,—

Openingsprys ƒ 79,—

RADIO
voor lichtnet „Telefunken" met F.M.
in houten kast ƒ 258,— Openingsprfls ƒ 199,—

RADIO
„Telefunken" in piano-uitvoering,
moderne vorm ƒ 378,— Openingsprys ƒ 299,—

TELEVISIE
„Philips" en „Telefunken" met aantrekkelijke inrullmogelijk-
heid. Prijzen al vanaf ƒ 629,—

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 5 DECEMBER
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Gems Vorden
Hoek Raadhuisstraat-Zutphenseweg

De Dorpsstraat biedt u alles



OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

AUTO V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

GOEDKOOP INRUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij le-
veren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.

Fa Gebr. Soepenberg
Dranten 03210-2224
Vert.: Zoerink Vorden
05752-6813

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karei van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHER-
MERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421
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L. J. DE JONGE
en
J. DE JONGE-HEKKELMAN

hun 20-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Dat ze gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen

Joke Huiskes-de Jonge
G. Huiskes
Genie
Luukje
Wilma
Tonnie

en kleinkinderen

Gelegenheid om te feliciteren tussen 4 en 5
uur aan huis, Berend van H-ackfortweg 33 te
Vorden.
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W\j houden 22 december weer

w.m.

*

Opgave voor 20 december a.s.

Café De Zon

GEEF UW FAMILIEVERWANTEN,
VRIENDEN EN KENNISSEN

EENS WAT ANDERS

Geef wat aparts!
APART ZIJN ONZE

Dat is pas een leuk geschenk
met zo'n praktische gebruikswaarde
en met een biyvende herinnering.

Kijkt u eens in onze zaak!
LOOPT U EENS GERUST BINNEN

DAT IS PAS GEZELLIG
SINT NICOLAASINKOPEN DOEN

WONINGINRICHTING

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

Ijsbaan kaarten
kalen

A.S. VRIJDAGAVOND VAN 5.00
TOT 9.00 UUR IN HET
NUTSGEBOUW

Schuppers
hét
ADRES VOOR BANKET EN

• SPECULAAS !

IN BONBpNS EN LETTERS
HEBBEN WIJ RUIME KEUZE

GRAAG VROEGTIJDIG BESTELLEN

Voor zelfbouwmeubelen
Bureaus, plantenmeubels, tafels,
TV-meubels, kasten, wandmeubels
enz. enz. naar

Doe-bet-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

Vraag naar de grote folder

„JAN HASSINK"
biedt u een uitnemende sortering

StNicolaas- geschenken
waaronder:

FOTO-ALBUMS, LUXE POST
VULPENNEN, BALPENNEN
BOEKEN voor jong en oud
SCHRIJFMAPPEN, ZAKAGENDA'S
1968, VERFDOZEN

A. M* Heuvelink
METAALWARENBEDRIJF

Kerkhofweg D 7b, Vorden

GEVRAAGD:

flinke jongens
om opgeleicl te worden in het
stalenmeubelenbedrijf

Goed loon.

Aanmelden dagelijks aan het bedrijf of
's avonds na 7 uur Wilhelminalaan 9, Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voor de St Nicolaas
BOTERLETTERS
BOTERSTAVEN
SPECULAASPOPPEN
DIK EN GEVULD SPECULAAS
BORSTPLAATHARTEN
GROTE SORTERING
AMANDELMARSEPEIN

Alles uit eigen bakkerij

Bakkerij Kerkhoven
Telefoon 1394

SPECIALITEIT IN
ZWANEHALZEN

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG
*

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

17O
198
15O
198

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Ribkarbonade
Haaskarbonade
Schouderkarbonade

Fijne rookworst»»
Heerlijke koffie
Hamkaas
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees«. «B*- vanaf

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

GRAM

250 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

S PAK

75
125
50
3O
84

248

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Geef vreugde en gezelligheid!
STEEDS BOEIENDE SPELEN VOOR PRETTIGE
AVONDEN

Stratego, Scrable, Monopoli, Mah Jongg, Tafeltennis,
Puzzles, Roulette, Dam- en schaakspelen, Kaartspelen
Poker, en dobbelstenen.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Geef met Sint Nicolaas
een doos privépost of visitekaartjes

drukken eevers

Kom eerst eens bij ons kijken
en u slaagt zeker!

UROGISTERU

Drogisterij 'De Olde Meulle'
J. M. VAN DER WAL & ZN . Gediplomeerd drogist

natuurlijk
naar....
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OPENSTELLING TIJDENS KOOPAVONDEN
Van de direkteur van het kantoor Vorden der PTT ont-
vingen wy bericht dat de kantoren van Vorden, Lochem
en Zutphen met ingang van l december op vrijdagavond
tot 20.80 uur zullen zijn opengesteld.
Alle soorten postzaken kunnen tijdens deze avondopen-
stelling worden afgedaan.

OUDERAVOND OPENB. LAGERE SCHOOL DORP

Onder het waarnemend voorzitterschap van mevrouw
Lakenveld hield de Openbare Lagere School Dorp een
ouderavond in de zaal van café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden", welke zich in een zeer goede belangstelling
mocht verheugen.
Na het officiële gedeelte, waarbij bleek dat de penning-
meester een kledn batig saldo kon vermelden en mevr.
Edens en de heer Rietman werden gekozen tot resp.
opvolgster en opvolger van mevr. Koning en de heer
Gotink, welke een woord van hartelijke dank voor de
door hen verrichtte werkzaamheden ontvingen, deed de

heer Brinkman, hoofd der school, een verslag over het
afgelopen jaar. Daaruit bleek dat de school thans 240
leerlingen telt, waardoor ook de zevende leerkracht voor
het volgend jaar veilig gesteld is.
Hij betreurde het dat een veertigtal kinderen niet ge-
bruik maken van het schoolmelkdrinken en zou dat aan-
tal graag kleiner zien, daar het toch wel bewezen is, dat
het zeer nuttig is voor de jeugd. Het Sint Nicolaasfeest
zal op 5 december gehouden worden, 's Morgens in aan-
wezigheid van de goedheiligman voor de laagste klas-
sen, terwn'l de hogere klassen 's middags een film krij-
gen. Het kerstfeest zal op de laatste schoolmiddag voor
de kerstvakantie gehouden worden.

Wat de operette-avonden betreft kon medegedeeld wor-
den, dat er een heropvoering van „Er loopt door 't ge-
hucht" gegeven zal worden. Een stuk dat in 1957 zo'n
enorm sukses werd.
Nu voor het voortgezet onderwijs met ingang van de
nieuwe cursus de mammoetwet in werking zal treden,
waarbij de ULO MAVO wordt en de HBS HAVO of

Atheneum, zullen de eerste klassen van deze scholen
gelden als brugklas, waar eenzelfde leerprogramma
wordt verwerkt, en waar beslist zal worden welke rich-
ting voor het kind het beste is. Daar zich in het onder-
wijs evenals in de maatschappij grote veranderingen vol-
trekken en de openbare school graag bij wil blijven en
inzicht in de nieuwe denkbeelden tot de hare wil maken,
zal het gehele personeel met ingang van l januari zich
verdiepen in de cursussen van het Algemeen Pedago-
gisch Centrum waar ongeveer 3 jaar mee gemoeid zal
zijn.

Van de oversteek op de Rijksweg, verzorgd door de
verkeersbrigadiertjes, wordt goed gebruik gemaakt. De
schoolreizen welke ook dit jaar prima verlopen zijn, zul-
len op dezelfde voet worden voortgezet. Spreker hoopte
dat er spoedig een lokaliteit gobouwd zou kunnen wor-
den als handwerk- en handenarbeidlokaal waar de over-
blijvende jeugd tevens tussen de middag kan vertoeven.

Er wordt nu voor handwerken gebruik gemaakt van de
koffiekamer in het Nutsgebouw. In de 4e en 5e klas zui-

len de oude banken vervangen worden door tafel en
stoel sets, zodat dan alle klassen er keurig uit zullen
zien. De heer Brinkman had tenslotte de hoop dat er in
de naaste toekomst een betere rijwielstalling zal komen.

Na de pauze sprak de heer Beerens over de „veranderde
funktie van school en gezin" waarin hij op duidelijke
wijze uiteen zette hoe niet alleen in het gezin zich grote
veranderingen voltrokken hebben door de gewijzigde
maatschappelijke levensomstandigheden maar ook hoe
in het systeem van het onderwijs zich, zij het dan lang-
zaam aan, grote veranderingen voordoen. Er is een ver-
andering van funktie en instelling aan de gang, welke
ons nu nog niet erg liggen. We werken daarbij te veel
langs elkaar heen en blijven bouwen op oude ideeën. De
aktiviteit van de jeugd moet bevorderd worden om tot
zelfstandige mensen te komen. Ze moeten zich daarbij
zelf ontwikkelen, leren van diskussie en onderling ge-
sprek.

Een groot aantal vragen werd door de spreker uitvoe-
rig beantwoord.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 5

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE

Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionage, „Abwehr" genaamd,
is met z'n chauffeur, Sigi, op jacht naar een joods kind: 't dochtertje van een
chemicus, die de duitsers willen dwingen tot medewerking ten behoeve van de
duitse oorlogsvoering en wel door zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken.

Tijdens een autorit overdenkt Martin z'n ervaringen bij het huis van de journalist,
Adri van Ulzen, waar Martin heimelijk foto's heeft genomen van een blonde
vrouw-met-het kind. Martin en deze vrouw, Lia van Beinum genaamd, worden op
't eerste gezicht verliefd op elkaar. Als Adri van Ulzen echter merkt dat Martin
aan duitse zijde staat, terwijl hijzelf, evenals Lia, deelneemt aan 't verzet, is het
conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin, in opdracht van zijn chef,
Dr Gloede, er achterkomen waar zich het joodse meisje bevindt. Bij Van Ulzen
is Martin, als gevolg van de ontmoeting met Lia, het spoor van 't kind bijster
geworden.
In dit hoofdstuk vertelt Lia aan haar vriendin Reina, over haar omgang met Martin.

Voor de tweede keer du'ikt in 't verhaal een breedgeschouderde SS-officier op.
In deze aflevering lezen wij weer zijn naam: Kubizek, lan Kubizek, - Lia's geheim,
een geheim dat Martin beslist niet mag kennen.

Reina trok aan haar sigaret. Zij sloot haar ogen, haar hoofd tegen
Lia's dij; zij zag de dingen duidelijk aan haar geest voorbijgaan, op
de achtergrond het timbre, de muziek van Lia's stem, de stem die
smartelijk klonk of vurig, vrolijk of ernstig, hartstochtelijk, krach-
tig, - die altijd lieflijk en welluidend was:

„Toen ik die morgen voor de spiegel stond voor een laatste, keu-
rende blik, voor >,the finishing touch", zoals Adri van Ulzen zegt,
wist ik, dat ik er stralend uitzag. Als ik mijn ogen sloot, zag ik hem,
Martin, - z'n gezicht dat vriendelijk is en ernstig, de ogen door-
dringend onder de zwarte wenkbrauwen. Er gaat iets goeds van
hem uit, hoewel hij soms toch nerveus schijnt te zijn, - dat begrijp
ik niet - maar ik zal trachten me te beheersen, Reina, - je niet ver-
velen met gepraat over mijn liefde, die duidelijk twee namen heeft:
die „Pijn" heet, én „Geluk".
Ik ging door de stille straten van de stad, die door de oorlog de
allure van stad heeft verloren en in haar doodse rust gaat lijken op
wat zij feitelijk is: een dorp. Alleen kolonnes duitse soldaten komen
mij tegemoet. Helmen en laarzen. En het vervloekte klinken van
hun laarzen op de straat. De aanvoerder krijt met een hoge stem:
„Lied aus!". Gezang golft aan. Klinkt op de kadans van hun schre-
den. In het marsrythme, dat dreunt tussen de huizen, hoor ik
Martins naam! Want Martin is een duitser. Draagt dezelfde gehate
uniform. Bouwt mee aan Hitlers rijk.
Adri heeft 't goed gezegd. Iedereen kan kiezen wie hij dienen wil.
Wie dient hij? Een dolle hond als Hitler? Waarom kiest Martin niet
tegen IlitlerV
M'n liefde toont me vanmorgen de droeve kant van haar gezicht.
Maar ik voel me ook sterk en veerkrachtig. Ik ben vastbesloten te
vechten voor m'n geluk. - Ik bereik het Commisariaat. Gecamou-
fleerde auto's reden uit.
Ineens zag ik Martin. Gelukkig was hij in civiel. Er was een zwart-
gelokte dame bij hem, die een goed figuur had, een middel als een
meisje. Martin zag er treurig liit. De knappe zwarte legde een hand
op zijn arm toen ze mij zag. Het was een gebaar van toeeigening.
En ze keek mij. aan alsof ze wilde zeggen: „van hem blijf je af."
Ik zal het niet vergeten. Ik weet dat m'n ogen dan vuur schieten,
ik voel mijn huid gloeien van jalouzie. En ik wéét het weer: de
liefde is een verschrikkelijke pijn! Toen zag Martin mij. Zijn gezicht
veranderde alsof de zon doorbrak. In z'n ogen was de uitdrukking
van het eerste uur, de blik waarmee hij mij voor zich heeft gewon-
nen. Ik weet het: liefde is een ontzettend geluk!
Met snelle passen kwam hij op me toe. Hij zei met gedempte stem:
„Lieve Lia, ik kom zo bij je. Ik moet deze Ingrid naar het Commis-
sariaat brengen. Daar is niets aan te doen. Ga naar de Van Speijk-
straat 23a. Bestel maar wat. Over een half uur ben ik bij je."
Ik hoorde hoe die meid me, in het duits, nog een schunnigheid na-
riep, ik zal het nooit vergeten, wat klinkt dat slecht in het duits;
die taal wordt er in deze oorlog ook niet beter op.
De Van Speijkstraat 23a is een kleine bar: „Buenos Aires", je weet,
Reina, dat betekent schone luchten. Een ober bracht mij ondanks
de oorlog een glas cognac. Ik voelde al gauw een blos aan mijn
wang, en ik was niet bang meer. Ik bestelde een tweede glas, je
weet hoe ik ben, ik kan er veel van verdragen. Ik word er alleen
maar vrcugdig van. Mijn lichaam is een goed vat voor cognac,
haha!
De deur van de bar zwaaide open, een zware man stond in de deur-
opening. Ik dacht da>t ik het bestierf! Het was Kubizek! Goddank
zag hij me niet. Buiten was iets dat nog z'n aandacht bezig hield. Ik
vluchtte als een bliksemschicht achter de deur, waar TOILET op
staat.

i«tk wou dat je net zo dacht als ik. Dezelfde s^«tf>a
iB^laar je kiest dagelijks tegen mijn volk, dat orl^pakkig is,

De ober zei naderhand: „Deze man ging aan uw tafel zitten. Hij
nam een slokje uit uw glas, knikte goedkeurend en zei: ,.Wer oder
wie hat hier soeben gesessen? Eine Frau? Donnerwetter! Die geht
noch in Jahren nicht tod. Mensch, was dieser Sitz warm ist! Wo
ist sic?"
De ober had, om 'n onnaspeurlijke reden, een gebaar gemaakt van
misselijkheid en overgeven.
En Kubizek, zichtbaar walgend, stond schielijk op! Ik ken Kubizek.
Deze duitse Siegfried heeft z'n zwakke plekjes! Hij bestelde een
eigen glas cognac! Hij slikte de inhoud in, wierp een zilverbon van
tweevijftig op het buffet en verliet ijlings het vertrek.
Ik zag het laatste bedrijf door een kier van het gordijn. Ik ging het
café weer in en kreeg m'n tweede schrik. O hemel! Daar komt hij
Martin tegen! „Lieve Heer!" bad ik, >,geef dat ze elkaar niet zien."
Maar Martin zag Kubizek wel. Hij keek hem lange tijd na, wreef
over z'n voorhoofd en leek mij doodsbleek, alsof hij iets ongelofe-
lijks had gezien. Toen zag hij mij: hij sprintte naar de deur (hij
heeft voor een tamelijk zware man zo'n ongelofelijk snelle sprint, -
maar hij loopt lelijk). Hij sloeg z'n arm om mijn schouders en boog
zich over mij.
Ik zei: „Je kunt op me neerkijken, ik ben kleiner dan jij".
Hij antwoordde: „En jij kunt tegen mij opzien, zonder dat ik op
jou neerkijk, hoe vind je dat?"
Ik lachte en waagde iets: „Wie zag je zoeven?"
Z'n gezicht betrok. Hij zei: „Ik wist niet wat ik zag, Lia. Ik dacht,
dat die man - dood was! Hij lijkt pp de officier, die hier onlangs
was, met twee vrouwen. Het leek me een sterke kerel".
Ik sloot m'n ogen en zuchtte! (Kubizek is ongelofelijk sterk^ dat
heb ik ondervonden.)
Martin keek me opmerkzaam aan. (Hij denkt dat hij alles ziet, hij
ziet oj^wel eens wat, behalve dan de smetten van KüÉ^pek.) Hij
zei: s^rgeet wat Ingrid je heeft nageroepen. Jij en ik^Pïlcn deze
ellende- overleven. Dan gaan we trouwen. Met de zegen van de
Kerk. We zullen eikaars leven opbouwen en voltooien, Lia."
Ik wilde me al gewonnen geven, nergcn meer over praten, maar ik
hoorde mezelf met een vreemde, onpersoonlijke stem zeggen: „O,
Marti
Marti
onvrij is. Dat honger lijdt, dat bloedt uit ontelbare wonden, Mar-
tin!" Ik had onder het spreken moed gevat en voelde kracht en
hartstocht terugkeren in m'n stem. En mijn wil was als een stalen
kling op hem gericht, toen ik zei: „Martin, ik heb er recht op te
weten met welk doel jij die eerste avond bij Van Ulzen kwam.
Martin, kom aan mijn kant. Zeg 't mij! Duik onder. Ga mee naar
het bevrijde zuiden! Ik smeek 't je."
Er trok een wolk over zijn vriendelijk gezicht. Het verdriet kwam
terug in zijn ogen. Secondenlang keek hij me aan, zonder één woord
te zeggen. Toen bedwong hij zijn droefheid. Z'n blik werd helder en
opmerkzaam. Het was alsof hij op het punt stond iets te zeggen
dat mijn twijfel zou kunnen wegnemen. Hij nam een schone, nog
opgevouwen zakdoek en veegde een traan van mijn wang, - was ik
degene die huilde? Er kwam een merkwaardige geur van die zak-
doek, een chemische geur, heel sympathiek. Ik voelde ineens begrip
voor z'n woorden toen hij langzaam, nadrukkelijk zei: „Heb geduld,
Lia. Wat jij wilt kan niet. Ik ben voor Duitsland. Voor het Duits-
land van na de oorlog. Je hoort hoe ik nederlands spreek zoals jij:
nauwelijks 'n accent. Mijn vader was Hollander, 'n halve dominee
bovendien, Gereformeerd. „Ik ben een roggebroodcalvinist", placht
hij te zeggen. „Ik hou niet van die zoetemelksepap die de Evange-
lische Kirche ons voorzet. Ik zal nooit voor Hitler buigen, nooit
voor het moderne heidendom van 't fascisme, 't verderfelijke sys-
teem."
Weet je, als m'n vader in Hamburg niet tijdens het tweede bombar-
dement was omgekomen, hadden ze hem opgepakt, ze kwamen net
'n dag te laat om 'm te halen. Jullie nederlanders zijn 'n godsdienstig
volk, maar 'n ieder wil hier op z'n eigen manier zalig worden, - met
een eigen catechismus en 'n particuliere doopsbeschouwing. Tussen
de communist en de ouderling van, hoe heet 't ook maar weer? O
ja, van artikel 31 - beide inbegrepen - vind je een scala van gods-
dienstige gezindten zoals waarschijnlijk geen volk ter wereld kent.
Als je denkt een dominee te horen preken, is 't bij wijze van spre-
ken het „Van Ja tot Amen" van een bekende communist *) .....
Wat wou jij zeggen, Lia?
„Dat je verschrikkelijk aan het doorslaan bent. En van je onder-
werp afdwaalt!"
„Lia! ik meen 't. Mijn vader zei: „de wet van God staat in de harten
van ons, Hollanders, geschreven. En geen wonder; zei hij: wij zijn
nakomelingen van de verstrooide stammen Israëls . . . ."
„Wij van Joodse afstamming? Laat me niet lachen, kerel. En wat
ben ik dan?"
„Lia, ik bedoel van de tien stammen Israëls, zoals m'n vader zei."
M'n vader zei: „Wij zingen de psalmen van ons eigen volk. De ne-
derlandse professoren zeggen: „ja, van 't geestelijk Israël!" maar ze

*) de lezers vergeven me dit anachronisme: Martin kon toen uiter-
aard het „Van Ja tot Amen" van de communist Koejemans nog niet
hebben gelezen, maar ik vond 't te typerend om 't te schrappen.

vergeestelijken alléén hetgeen in hun theologische kraam te pas
komt en de rest nemen ze letterlijk, net naar 't hun 't beste uitkomt,
wat zeg je, Lia?"
„Dat je moet ophouden met dat geleuter, - je weet geen pest van
ons af! Verbeeld je niet dat je ons maar bij benadering kent, ik wil
er geen woord meer over horen. Ik wil alleen weten, wat jij die
avond bij Van Ulzen zocht?"
Zie-zo, daar kon hij 't voorlopig mee doen, ik vroeg me af hoe hij
dit zou opnemen.
Hij antwoordde rustig: „Daar wil ik jou niet bij betrekken, Lia.
Is 't voor jou niet belangrijk genoeg dat ik je bij herhaling vraag
met me te trouwen? Bij alles wat ons scheidt, land en volk, verbin-
den ons dezelfde christelijke waarden, de/elfde opvoeding in 't
geloof . . . wat nu weer?"
Ik viel hem in de rede met de woorden: „Jij hebt 'n antichristelijk
geloof en ik - ik heb géén geloof . . ."
„Dan ben jij de gelovigste ongelovige die ik ooit in m'n leven te-
gengekomen ben" antwoordde hij even rustig als tevoren. Hij keek
me opmerkzaam aan: „Zijn onze liefde en trouw, plus onze leeftijd
niet voldoende om ons aan elkaar over te geven?" Geef me daar
eens een eerlijk antwoord op, Lia!"
Ik vroeg: „Wat bedoel je met „overgeven aan elkaar"?
Hij zweeg. Na 'n poosje zei hij: „M'n vader zei dat er in 't Evangelie
van Mattheus staat: „Wie een vrouw aanziet om haar te begeren
heeft in z'n hart al overspel met haar gedaan". Ben je 't soms met
m'n vader eens?"
Dat vond ik een gewiekste vraag. Maar hij had recht op een serieus
antwoord, bedacht ik. Tegelijkertijd ging 't door me heen, dat ik
praatte met hem alsof mijn hart er niet bij was, terwijl dit toch bo-
ven alles een aangelegenheid was van het hart. Ik wist niet goed hoe
ik 't met mezelf had, - ik hoorde mezelf antwoorden: „Ik geloof in
een andere betekenis van dit bijbelwoord, namelijk dat een vrouw
geen „stuk" is dat men kan begeren, zoals men een mooi paard of
een auto begeert, maar dat een vrouw als „de naaste" dient te wor-
den behandeld". (Ik weerde hem af: „Nee, Mart in! doe dat niet -
hier niet, /eg!") Ik £»ing verder: „In Israël was de vrouw niet zo in
tel, weet je. In het vierde gebod van de Tien Geboden wordt ze he-
lemaal niet genoemd. De os en de e/el, en de vreemdeling wel, maar
de vrouw niet. Maar zodra het om het begeren gaat van de man,
dan krijgt ze in het Tiende Gebod haar plaats, naast de dienst-
maagd, de os en de ezel. Daarom zet Je/us de vrouw op een voet-
stuk. Hij zegt: „Pas op, de vrouw is „uw naaste" en geen voorwerp
tot goedkope begeerte". Je ziet, ik ben op de hoogte, Martin! Hoe-
wel ik 't meestal niet met je vader eens ben."
Hij lachte en zei droog: „Je bent overigens wel een merkwaardige
ongelovige. Ben je verder, wat sex aangaat, misschien van een an-
dere planeet?"
Ik antwoordde, dat ik geen vissenbloed had. En dat niets menselijks
me vreemd is. Maar - dat we in oorlog zijn: „Nee, Martin, niet
doen - hier in elk geval niet, hoor je!"
Hij trok /ijn hand terug en zei: „Ik voelde je borst groeien in mijn
hand. Ik merk, dat je toch een dochter bent van deze aarde."
Hij keek me strak aan, een diepe rimpel in z'n voorhoofd.
„Staar me niet zo aan, Martin!"
l l i j vroeg lang/aam: „Of ben je soms nog zo aan je moeder, aan het
verleden gebonden, dat je de weg van je toekomst als vrouw niet
durft te gaan?"
l loc graag was ik zijn wil gevolgd. Ons overgeven aan elkaar, l iet
heiligdom binnengaan. Zeggen: „Sta op, m'n liefste, en kom! Kom
mee naar m'n kamer, want ik ben wis en zeker een dochter van
deze aarde. En ik blijf de/e aarde trouw". Maar ik geloof in dat
stukje paradijs op aarde dat „huwelijk" heet. Voor mij geen sex
buiten 't huwelijk. Anderen zal ik niet oordelen. Zij hebben mis-
schien een andere toekomst, een ander verleden misschien ook. Ik
heb een ontzettende waarschuwing gehad, toen ik dacht met sex te
kunnen spelen: (Kubizek).
Hij vroeg, dicht bij de waarheid: „Wie heeft je angstig gemaakt?"
(Maar dat was nu net datgene wat ik hem niet mocht zeggen.) Ik
zei:„Ach, Martin, geef me de tijd om er overheen te komen". Hij
drong niet verder aan, hij toonde begrip voor mij, - een verstandige
man! Wie heeft ook weer gezegd: „Die geloven haasten niet"? Nu
is hij me dierbaarder dan ooit. Ik vind hem betrouwbaar.
Wij spraken over on/e jeugd - hadden we elkaar maar vijf jaar
eerder gezien! De korte winterdag snelde langs het bewolkte vens-
terglas van de bar, de schemering viel, maar de tijd scheen stil te
staan voor ons. (En Kubi/ek was dood en begraven.)
We reden nadien door het Scheveningse bos. Het was koud, vrie-
zend weer. Maar niet alleen om die reden kroop ik dicht tegen hem
aan. Ik vroeg: „Martin, zeg 't me nu, waarom jij die eerste avond
bij Van Ulzen kwam Ik heb er recht op dit te weten. Erken dat
Martin!"

(wordt vervolgd)

U kunt gezellig winkelen in verlicht Vorden!
Ruime parkeergelegenheid en ... kans op grote geldprijzen!



'I Is Koerselman,
waar sint slagen kan!

PRAKTISCHE EN LUXE CADEAUS

in alle prijzen
GROTE SORTERING SPEELGOED

VRIJ ENTREE — WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

„Koning Klant"
heeft liet bij het rechte eind!

KOOP UW MEUBELEN BIJ DE BONA-FIDE

MEUBELZAAK.

Onze meubelen
ZIJN VAN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT

TEGEN EEN NORMALE PRIJS.

OP ONZE MEUBELEN ONTVANGT U NIET ALLEEN

100% GARANTIE, MAAR OOK 100% SERVICE EN

NAZORG.

In onze toonzalen
(achter de zaak)

staat een veelzijdige kollektie klassieke, oud-hollandse en
moderne meubelen.

Komt u eens vrijblijvend kijken naar onze

• BANKSTELLEN

« EETHOEKEN

« SLAAPKAMERS

* FAUTEUILS

EN NOG VELE ANDERE MEUBELEN

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DE MEUBELTOONZALEN VAN

WONINGINRICHTING

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

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

De sint weet
VOOR SPORTIEVE MANNENMODE, IN ZUIVERE
SCHEERWOL

SIR EDWIN
TRUIEN, VESTEN, PULLOVERS EN VESTONS
WORDEN HET MEEST GEWAARDEERD

MARTENS WAPEN- EN SPORTHANDEL

Elk 2e pak Spar koffie 50 CENT GOEDKOPER — 10%

3 pak zo-klaar pudding f 1,00 - 10 proc*
1 blik klppesoep 89 CENT — 10%
2 pakken cacao van 110 cent voor 89 CENT — 10%
l fles Passino vermouth van 325 cent voor 275 CENT
l blik kersen op sap van 230 cent voor slechts 189 CENT

5 kikkers en muizen van 49 voor 39 et
l rookworst 500 gram van 235 cent nu voor 198 CENT
l groot pak speculaas van 110 cent voor 98 CENT — 10%

100 gram gelardeerde lever
van 89 voor 69 cent

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Door in Vorden te kopen,
kunt u bijna geen prijs mislopen!

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)

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogistery en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutpben
Laarstraat 5

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

Te koop: 2 tomen zware
biggen. D. A. Lenselink
„Spekop"

Te koop: Een beste MRIJ
pink van goede afstamming
geb. l-6-'66 B. F. Bennink,
Wildenborch D 81

Te koop: Roodbont vaars-
kalf 14 dagen oud
D. Beek, 't Hoge 61

Te koop: Meisjesfiets van 6
tot 8 jaar. Groot Jebbink,
E 6 Linde

Tjyc

'W
oop: Radio. Zutphense-
42

Te koop: 2 dragende var-
kens bijna aan de telling.
Joh. Groot Jebbink,
„de Bijvanck" E 31

loop: Dragende zeug
aa"n de telling 6 december.
Met zeugenkooi.
L. G. Lenselink, Mossel

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Krenenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ljjftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

De sint een zeer verstandig man,
koopt beslist,
waar hij het best slagen kan!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Meubelen
Klemmen beien
Textiel

Grote keus, voordelige prijzen en . .
100 procent kwaliteit!

WEER VOORRADIG

haas, konijn,
fazant en haantjes

aan de markt of aan
huls verkrijgbaar

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

De redaktie wenst u
prettige St Nicolaas

Gelukkig
MAAKT U IEDERE SPORTMAN OF -VROTIW MET

Trainingspakken in helanca of katoen, ook in clubkleuren. Turn- of balletpakjes, turn-
en voetbalbroeken. Volley- en voetbalkleding, clubkousen, scheenbeschermers. ADIDAS
voetbalschoenen, reeds vanaf ƒ 20,75. Lederen en plastic voetballen. Voetbalpompen.
Ruitersportgeschenken in grote sortering.

Martens SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS

Kies gemakkelijk uit
onze grote kollektie Pantolux pantoffels

met Vulca-zooly gevoerd, in blauw, rood en geel

f7,95

met bont rand, rood en blauw

17,95

Wullink's
schoenhandel

Gemakkelijke slippen in zwart en rood

f8,95

met leuke goudversiering in blauw, cognac
en rood, gevoerd

f8,95

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Instuifauond
Buurtvereniging Delden

op zaterdag 2 december 's avonds om
half acht in café „'t Zwaantje"

SCHIETEN — BALGOOIEN — ENZ.

zal het zonder twijfel in de huiskamer van onze boer-
derijen goed doen. Het ontwerp van het kalendarium is
smaakvol en aangepast aan de dia's. Het kalendarium
is strak en duidelijk. Het schutblad van stevig karton,
waarop een overzichtelijke maandindeling is gedrukt,
voor het maken van aantekeningen, voorziet in een be-
hoefte. De kalender is zolang de voorraad strekt gratis
verkrijgbaar via de plaatselijke UTD-handelaar of recht-
streeks bij N.V. Mengvoeder UT-Delfia te Maarssen.

UTD VEEHOUDERSKALENDER 1968

Ook voor 1968 heeft de N.V. Mengvoeder UT-Delfia aan
de bekende fotograaf J. H. Hasewinkel uit Zeist op-
dracht gegeven om kleurendia's voor een zesbladige ka-
lender te maken. Voor 1968 werd het onderwerp „Markt-
taferelen" gekozen. Het werden ook dit jaar weer in
hoofdzaak close-ups. Er zijn platen bij van markten als
de jaarlijkse paardenmarkt te Hedel in de Bommeler-
waard, van de eiermarkt te Barneveld en van de kaas-
markt te Bodegraven. De kalender doet in enkele op-
zichten denken aan die van vorig jaar, al is de sfeer
misschien nog wat beter getroffen.

Door het uitgesproken onderwerp krijgt de kalender een
bepaald karakter en de fotograaf is er goed in geslaagd
om aan dit eigen gezicht gestalte te geven. De kleuren-
dia's zijn stuk voor stuk goed geschoten en de kalender

St Nicolaasgeschenken
LICHTGEVENDE

SLEUTELHANGERS

PECHLAMPEN

ACCESSOIRETASSEN

BAGAGEREKJES

MEENEEM VOORRUITEN ? ?

ZOEKLICHT OP VOORRUIT

ENZ. ENZ. BIJ

Garagebedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

ZOEKT UW VOORDEEL
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