
Donderdag 14 december 1967
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Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, 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 / Pon paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 17 DECEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop
19.00 uur Gemeenschappelijke adventsdienst met de

Gereformeerden en de Rooms Katholieken

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur Gemeenschappelijke adventsdienst van Herv.,

Geref. en R.K. in de Herv. kerk te Vorden

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 tot zondagavond zuster M. A. Stoop.
Van zondagavond tot maandagavond zuster v. d. Schoot.

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)

BURGERLIJKE,. .
STAND

Geboren: Wilhelmina, dochter van W. Rietman en G.
W. Maalderink; Hendrika, dochter van H. Rietman en
G. Klein Bennink.
Ondertrouwd: J. H. Zwiekhorsit en A. A. M. Besselink.
F. C. A. Scharrenberg en H. T. B. Schepers.
Gehuwd: J. A. Norde en A. Oortgiesen.
Overleden: Maria Petronella Elisabeth Blommers 73 j.
echtgenote van G. L. ter Weer; Garrit Willem Scholten,
69 jaar, echtgenoot van H. A. Bijenhof.

Komt u ook naar de

Adventsdienst
van onze gezamenlijke kerken op
ZONDAGAVOND 17 DECEMBER
7 UUR IN DE HERV. KERK?

Medewerking wordt verleend door
een kindercantorij. De leider hiervan
en van onze samenzang is de heer
W. J. de Leeuw. Onze organist is
J. F. van Os. De liturgie wordt ver-
zorgd door ds. Van Zorge en ds. Van
Belzen. De adventsprediking door
pastoor Van Berkel.

WIJ REKENEN OP DE KOMST VAN VELE
OUDEREN EN JONGEREN

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND

Zaterdagmiddag is in de Coehoorn te Arnhem een begin
gemaakt met de persoonlijke jeugdkampioenschappen
dammen van Gelderland.
De Vordenaar Wim Wassink speelde in zijn eerste partij
tegen Bennie Smeenk uit Ruurlo. Onlangs tijdens de
voorronden in Vorden, toen beiden in één poule waren
ondergebracht, eindigde de partij in remise. Ditmaal was
Bennie Smeenk sterker en won verdiend.

De heer Boudri 25 jaar werkzaam
bij kleermakerij Aartsen

M aanwezigheid van echtgenote en kinderen, alsmede
het personeel, werd de heer H. Boudri donderdagmorgen
jl. gehuldigd voor het feit dat hij 25 jaar geleden in
dienst is getreden bij de kleermakerij Aartsen & Zn aan
de Stationsstraat te Vorden.
De heer S. H. Aartsen sprak woorden van dank tot de
jubilaris voor al hetgene dat hij voor de kleermakerij
Aartsen heeft gedaan. Afkomstig uit IJmuiden bent u
als leerjongen in 1942 bij ons in dienst getreden. Al
spoedig voelde u zich bij ön*£huis, u hebt alle kinderen
zien opgroeien, terwijl u «Khillende keren als baby-
sitter hebt gefungeerd, aldus" de heer Aartsen.
Nadat de heer Boudri een tijdje van de bezetter naar
Duitsland moest, kwam hij nadien bij de fa
terug om zich weldra geheel in het vak te bekwamen.
Dat de heer Boudri zijn vak verstaat blijkt wel uit de
vele prijzen die hij in divej^e vakwedstrijden wist te
behalen.

vejge

De firma Aartsen breidde zich geleidelijk uit en de zaak
kreeg een goede naam vanwege de maatkleding. Enkele

jaren geleden werd de heer Boudri geruisloos tot chef
van het atelier gepromoveerd. Het sukses dat op diverse
modeshows werd behaald, was het resultaat van onze
gezamenlijke inspanning, voor uw aandeel in deze suk-
sessen zijn wij u zeer erkentelijk, aldus de heer Aartsen.
In het atelier werden diverse jonge mensen door de heer
Boudri opgeleid. De bekroning voor hem was wel dat
Bert Stegeman er in slaagde de nationale kleermakers-
jeugdvakwedstrijd te winnen. Deze jongeman zal nu in
april naar Utrecht word^^fgevaardigd om daar mee
te doen aan de landelijke^Boepenmanifestatie.
De heer Aartsen stelde de jubilaris graag als voorbeeld
voor de andere medewerkers, terwijl mevrouw Boudri

Aartsen~f4*artelijk dank werd gebracht voor de steun op het thuis-
front". Als blijk van waardering ontving de jubilaris
uit handen van de heer Aartsen een geschenk onder cou-
vert, ook mevrouw Boudn^yi de kinderen mochten eveni-
eens geschenken in ontv^»t nemen.

Hierna bleef het gezelschap nog geruime tijd bijeen om
de 25, jaren de revue te laten passeren.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

BOER WORDEN . BOER ZIJN . BOER BLIJVEN
Voor de Vordense afdeling heren van Jong Gelre sprak
donderdagavond jl. de heer G. J. Bannink, direkteur van
<e Bijz. Lagere Landbouwschool, alhier.
Nadat de voorzitter, de heer R. Mennink, een kort wel-
komstwoord had gesproken in het bijzonder tot de heer
Bannink. verkreeg: deze het woord.

Boer worden
Spreker begon met te zeggen dat boer worden een. kwes-
tie van aanleg is. Ook de beroepskeuze spreekt hierbij
een woordje mee. Vooral aan de opleiding dient aan-
dacht te worden geschonken. De opleiding op een lagere
landbouwschool is thans heel anders dan vroeger. Men
dient blijvend kontakt te houden met het bedrijf. Tevens
moet men zorgen voor een goede algemene ontwikkeling.
Verder dient men ekonomisch te zijn ngesteld en weten
te werken met de begrippen grond, arbeid en kapitaal.
Ook dient men het navolgende te bedenken: a. Is er een
bedrijf dat ruimte biedt voor betalingen en vermogens-
vorming van de zoon i.v.m. de overname van het be-
drijf? b. Zijn er uitbouw- en moderniseringsmogelijkhe-
den? (Bestemmingsplan).

Boer zgn
Hierbij wees spreker op de kwestie van grond (voldoen-
de oppervlakte) op de arbeid die men volledig dient te
benutten alsmede op het kapitaal (voorzichtig zijn om
met te veel vreemd geld te werken). Wil men meer vrije
tijd door betere arbeidsverdeling dan dient men( de vraag
te stellen: „Hoe deze te verdelen". Wil men nog meer
verdienen dan normaal, dan dient men op te passen voor
slavernij. Deze tijd kan ook nuttig besteed worden door
tijd te geven aan het maatschappelijk- en kultureel le-
ven, terwijl ook de boerin van deze tijd haar deel op-
vraagt. De boerin heeft op een bedrijf een drieledige
taak t.w. een gezinstaak (opvoeding van de kinderen);
een huishoudelijke taak (woningkomfort) en een taak
om mee te werken op het landbouwbedrijf. Deze laatste
taak wordt volgens spreker wel wat minder.
Om boer te zijn dient men verder te denken aan: a. Kan
er voldoende rationeel worden gewerkt ? b. Levert het
bedrijf genoeg op voor de toenemende privébetaligen ?
c. Zijn boer en boerin samen ondernemingsgezind en d.
Was de opleiding voldoende en is er ondernemingsgeest
om een modern bedrijf aan te kunnen?

Boer bleven
Om boer te blijven is een sterke boerenstand nodig. Dit

kan men bereiken door: a. Rationalisatie; b. Door af-
vloeiing van boerenzoons en boeren en daarvoor in de
plaats moet komen industrievestiging. Voor Imdustrieves.
tiging is volgens spreker nodig een goede voorlichting,
beroepskeuze en opleidingsmogelijkheden en tevens een
ontsluiting van het platteland (wegenaanleg, ruilverka-
veling, streekverbeteringen, onderwijs, voorlichting, wa-
terleiding, gas en elektriciteit). Men dient de leefbaar-
heid van het platteland te verhogen door middel van
agrarische sociale voorlichting.
Bij de kapitaal voorziening in de landbouw dient men
te denken: a. Dat eigen ook rente moet oprbrengen;
b. Dat meer machines en dus meer investeringen nodig
zijn; c. Dat men gebruik dient te maken van loonwerk-
bedrijven; d. Dat gedacht moet worden aan vermogens-
vorming en geen krediet opnemen zonder zekerheid.
Het gevolg van een en ander is, volgens spreker, dat de
overheid nationaal, in EEG-verband en internationaal
moet vechten tegen prijsverstoringen op langere termijn
op de wereldmarkt.

Komende aan de grond en de gebouwen zei spreker dat
men de kultuurtechnische toestand van de grond moet
aanpassen aan de eisen van de moderne bedrijfsvoering,
aan moderne bedrijfsgebouwen en aan de beweeglijkheid
van het grondverker. Verder bepleitte spreker een sterk
coöperatiewezen met een gemeenschappelijke afzet.

Hierbij moet de markt coördinerend werken, dient men
vakbekwaam te zijn en ondernemingsgeest te bezitten,
terwijl de verwerking en de afzet van de landbouwpro-
dukten in goede handen dient te zijn. Tevens dient men
reklame te maken voor de produkten.
De boer dient vervolgens inzicht te hebben in het bedrijf
en moet het hoofd koel houden (zich niet op laten jutten).
Bij de groeiende bevolking in de EEG-landen wordt bij
de welvaart steeds gevraagd naar hoogwaardige voe-
dingsmiddelen. Er zal een verhoging moeten komen, van
fijnere voedingsmiddelen per hoofd.
MJen verwacht, aldus spreker, een verbruikstoename
door lagere prijzen in de landen waar nu de prijzen
het hoogst zijn. Het gevolg hiervan zal, naar de mening
van de spreker, zijn inkrimping van de winstmarges van
de tussenhandel.

Op deze inleiding volgde een leerrijke bespreking.
Bij het begin van de vergadering kon de voorzitter de
heer H. Groot Roessink als nieuw lid welkom heten, en
deelde verder mede dat gegadigden voor deelame aan
de kadercursus aan de Volkshogeschool te Eerbeek zich
voor 16 december a.s. bij een der bestuursleden kunmen
opgeven.

Volgende week: Kerstkrant „Contact"

ZWAARSTE VIS VAN HET JAAR
Door de hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" wordt
elk jaar een wedstrijd georganiseerd in de zwaarste vis
van het jaar.

Door in de Baakse Beek een brasem van 1340 gram te
vangen heft de heer W. Sessink jr momenteel de leiding
in deze kompetitie. De heer J. Borking die er in slaagde
een brasem van 1260 gram te vangen staat op de twee-
de plaats terwijl J. Fleming met een brasem van 1120
gram als derde staat geklasseerd.

Begin ook te sparen.
Sparen geeft voldoening!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

NAGEKOMEN SINT NICOLAASBERICHT
Wie Contact van de vorige week goed heeft gelezen,
heeft misschien gedacht: „Zou de goede Sint een paar
scholen in ons dorp hebben vergeten, of kwam de jeugd
daar niet voor een bezoek in aanmerking?"
Geen van beide veronderstellingen is juist. Natuurlijk
brachten! Sint en Piet op 5 december een bezoek aan alle
scholen, 's Morgens stond de kleuterschool „De Spring-
plank" op het programma. De 80 kinderen zaten bij
elkaar in één lokaal, helaas was er geen ruimte meer
beschikbaar om ook de ouders te laten meegenieten. De
Sint toonde zich uiteorst tevreden over de kinderen, de
leidsters en de school. Met grote voldoening bekeek hij
de prachtige werkstukken. Letterlijk zei hij: „Ga zo door,
jullie allemaal." Er werd veel gezongen en er was veel
plezier en elk kind kreeg een cadeautje.
's Middags ging de goedheiligman met zijn knecht naar
de school op 't Hoge. Van de kleintjes kreeg hij een bun-
del prachtige tekeningen aangeboden. Piet moest ze be-
waren, en sekuur inpakken om ze mee te nemen naar
Spanje. Alle klassen werden met een bezoek vereerd.

Ook hier was de Sint hoogst voldaan er werd dan ook
ruim getrakteerd. Zelfs het personeel werd niet vergeten.

OP KERSTPOST HOREN KINJ)ERZEGELS
Het jaar strompelt op zijn laatste benen. Het rept zich,
voor zover die stram geworden onderdanen reppen toe-
laten, naar de oudejaarsavond. Maar vóór het zover is
en we weer vette vingers kunnen halen aan besuikerde
oliebollen en buikige appelflappen, is er al het nodige
feestwerk verzet. Letterlijk, want het plaatsen van de
kerstboom, hoe feestelijk op zich ook, blijft werk. Wie 't
liefdevol bereiden van bouten geen werk noemt, heeft
nooit een huisvrouw op 24 december aan de arbeid ge-
zien. Ja, en dan zijn er de kaarten en kaartjes. Gelukkig
Kerstfeest - Voorspoedig Nieuwjaar. Miljoenen papieren
wensen, kleine en grote, mooie en foeilelijke, zwart-witte
en helgekleurde. Een baaierd van wenseni, niet te tellen!
En het worden er elk jaar meer, zeggen de posterijen.

U frankeert ze natuurlijk met kinderzegels, uw kerst-
en nieuwjaarskaarten. Ja, dat doét u toch ? Op uw kerst-
post horen kinderzegels, daar kunt u gewoon niet onder-
uit! Bij het warmste, huiselijkste feest van het jaar ho-
ren warme gedachten, gedachten aan kinderen voor wie
er ook Kerstmis en Nieuwjaar zal zijn, allicht, maar
anders, misschien toch wel minder warm en minder hui-
selijk. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat er nog zoveel
mensen zijn die vergeten kinderzegels op hun late de-
cemberpost te plakken*, die vergeten dat er kaarten
„voor het kind" zijn (héél mooie kaarten waar uw vrien-
den en kennissen in het buitenland bepaald gelukkig
mee zullen zyn).

Want natuurlijk is het een kwestie van vergeten, van er
in de drukte niet aan denken . . . .

Jjat zal u deze keer met overkomen. U bent er nu tijdig
aan herinnerd. Uw postkantoor heeft genoeg kinderze-
gels. En staat er een stand in de hal - dat geldt voor
meer dan 300 plaatsen - dan vindt u daar een keurkol-
lektie kaarten.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

14 december Bejaardenkring 14.15 uur in het
Nutsgebouw

14 december 3e Nutsavond in het Nutsgebouw
15 december Spelavond touwtrekver. Warken

in café Bruil
18 december Contactmiddag Vordense Honden-

club voor de jeugd in het Nutsgeb.
18 december Kerstfeest Herv. Vrouwengr. dorp
19 december Kerstfeest Jong Gelre in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"
20 december Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstmiddag voor de bejaarden en
Kerstavond voor eigen leden

22 december Jaarfeest CJV Wildenborch in de
Kapel

23 december Idem aan 22 december
24 december Advents- en Kerstzangavond in de

Herv. kerk georg. door „Excelsior"
6 januari Balavond met grote verloting van

de voetbalver. Vorden in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

8 januari Receptie en ontmoetingsavond ter
gelegenheid van het 150-jarig be-
staan van het Nutsdepartement
Vorden in het Nutsgebouw

13 januari Prinsenbal carnavalsver, „de Deur-
dreajers" in zaal Schoenaker

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.



Ibers
SUPIRMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Varkenspootjes 3
Ha m Hl il* <TP r s 3. 1 • l u l l l&SUl j'd 9 v

\k»al<t*tt\^

^HP^* Saucijzen soo
f^ j •'"£*** Een hele kilo voor 388

!̂iö|r Runderlappen soo
Malse riblappen soo
Een hele kilo voor 598

Rib- ot schouderkarbonade soo

stuks OO

stuks O O

on«gram £*m^J^9

OOPgram ^ m

QOAgram O4_O

gram IC/O

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade!

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

Achterbouten kant en klaar, in pc^ies v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
v

Bananen per kilo 89

Panklare koolraap 500 gram 29

Jonathan 2 kilo 75

Prima kleiaardappelen 5 kilo 89

Panklare boerenkool 500 gram + rookworst 1.39

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
Snij worst 150 gram 78 cent
Boterhamworst (in darm)

150 gram 64 cent

4 pakjes

margarine
slechts 99

Soepgroenten
2 blikjes

nu slechts

Pak mee dit voordeel!
49Tomaten puree 3 blikjes

Gebraden gehaktballen
5 stuks in blik 98

Zoute pinda's 300 gram 79
Druivensap l fles 119

Cacao
500 gram 189

Kerstkransjes 2 pakken 109
Chocoladehagel
rrifck of puur per zakje 85

Elk 2e zakje 59

Uit onze wijnafdeling!

Graves Supérieures
speciale aanbieding 295

Calidad-Sherry
extra lage prijs 398

Hotel thee 2 pakjes 10O
Discount koffie 500 gram 259

ruïne bonen een heel kilo et



Voor de vele blijken van be-
langstelling" ondervonden bij
ons huwelijk, betuigen wij
allen onze hartelijke dank.

G. H. Eggink
G. T. H. J. Bggink-

Groot Roessink
Vorden, december 1967
„De Boskamp" C 54

Voor de vele blijken van be-
langstelling en de vele ca-
deaus, ontvangen tijdens
ons 25-jarig huwelijksfeest,
betuigen wij onze hartelijke
dank.

J. F. van Ark
J. van Ark-Kluvers

Vordeni, december 1967
Zutphenseweg 53

Hartelijk dank voor de be-
toonde belangstelling bij ons
55-jarig huwelijk.
Wij hebben dit zeer op prijs
gesteld.

A. M. Jörissen
J. H. Jörissen-

ter Maat
Vorden, december 1967
Zutphenseweg 74

Langs deze weg betuigen
wij aan buren, familie en
bekenden voor het medele-
ven tijdens de langdurige
ziekte en na het overlijden
van onze geliefde vader en
grootvader

HENDRIK JAN
KOKENBLIK

en in het bijzonder aan het
verplegend personeel van de
verpleeginrichting Villa Nu-
ova alwaar hij enkele jaren
liefderijk verpleegd is onze
hartelijke dank.

Fam. G. Korenblik
Linde

Fam. T. Ruiterkamp
't Medler

Vorden, december 1967

Voor de vele bewijzen van
deelneming tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve zorgzame man en
vader

BEREND DIEDERIK
TEUNISSEN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
M. Teunissen-

Boersbroek
Vorden, december 1967
Decanijeweg 9

Daar het ons niet mogelijk
is persoonlijk afscheid te ne-
men van vrienden en beken-
den, doen wij het langs deze
weg. Ons toekomstig adres
is: Flat Loolaan no. 27-100,
Apeldoorn, tel. 05760-19528.

J. F. d'Aumerie
H. d'Aumerie.

Numans

Wegens vertrek uit de ge-
meente Vorden zegt onder-
getekende alle locale abon-
nementen en donaties op.

J. F. d'Aumerie
Vorden, Zutphenseweg 46

Hieuw en abnormaal
is de.

huishoud
RUIL

TELEVISIE* RADIO * BAND-
RECORDERS • TRANSISTORS
ELEKTRISCHE APPARATEN •
WAS AUTOMATEN * VERWAR-
MINGSAPPARATUUR* HAAR-
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

% Gratis toegang
t 't scheelt u handen vol

geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding

Te koop: Voor de Kerstda-
gen jonge vette kalkoenen.
D. A. Lenselink, E 20
telefoon 6671

Te koop: 2 dragende zeu-
gen aan de telling.
H. J. Hietveld, C 43
Hackfort

Te koop: KERSTBOMEN
ƒ l,— per stuk.
L. Wolsinig, 't Hoge 11
Vorden

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

TONNIE WESSELINK
en

hebben de eer u, mede namens wederzijdse u
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- j,
men huwelijk, waarvan de votrekking D.V. '
zal plaats vinden op dinsdag 19 december a.s. n
om 14.00 uur, in het gemeentehuis te Lochem.

X
X
X DINIE WOLFERINK

K
X
H
X
X
X
X
X
Xy
u Hengelo (Gld.), Noordink E 60
Q Loohem, Nieuwstadssteeg 8
n
X
X
X
X
X

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in
de Herv. kerk te Lochem, om 14.30 uur, door
de Weieerwaarde Heer ds. J. van Thiel uit
Hengelo (Gld.).

december 1967

Voorlopig adres: Nieuwstadssteeg 8, Lochem.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
„Alpha", Paasberg te Lochem.

X WILLEM EVERT HARMSEN* » TT7TT T Tm»W TJl'WTTHTinn TT A Tft'mjrdTJl'lhT « '

X
X
X

K JOHANNA MARGRITHA KORNEGOOR

X
hebben de eer u, mede namens wederzijdse W
ouders kennis te geven van hun voorgeno- i
men huwelijk op woensdag 20 december D.V. *
om 11.30 uur ten gemeentehuize te
Hengelo (Gld.).

X
X
W Hengelo (Gld.), Westerstraat 8
u Vierakker, Koekoekstraat 21

X
X
X
X
X
X

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in de
Herv. kerk te Hengelo '(Gld.) door de Wei-
eerwaarde Heer ds. C. Fortgene.

december 1967

Toekomstig adres: Berkenlaan 62,
Hengelo (Gld.).

Receptie van 13.30 tot 15.00 uur in
„Concordia" te Hengelo'(Gld.).

X

X
X
X
X

HENK REERINK
en
GERRIE WUNDERINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op donderdag 21 december a.s.
om 13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer ds. J. J. van Zorge.

Vorden, „'t Winkel" B 72
Vorden, Burg. Galléestraat 2
december 1967

Toekomstig adres: Insulindelaan 22, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit), Vorden.

X
X
X
X
X
Xs
X
X
X
X
X

AP BEEFTINK
en
JOKE AALDERINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te 'geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op vrijdag 22 decem-
ber a.s. om 13.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de Weieer-
waarde Heer ds. J. H. Jansen.

Warnsveld, Boggelaar l
Vorden, Almenseweg 52
december 1967

Toekomstig adres: Boggelaar la, Warnsveld.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur m café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit), Vorden.

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

|

l

i,

kx

Na een werkzaam en blijmoedig leven nam de
Here tot Zich, onze geliefde oom en oudoom

GARRIT WILLEM SCHOLTEN

oud 69 jaar.

Wij verliezen in hem een oom wiens belangstelling
voor ons wij zullen missen. Zijn bereidheid om te
sterven is voor ons een getuigenis.

Nichten en neven
en hun kinderen

Vorden, 10 december 1967

Heden nam de Here tot Zich in Zijn heerlijkheid,
mijn geliefde man

GARRIT WILLEM SCHOLTEN

in de leeftijd van 69 jaar.

Dat hij bereid was zijn Heiland te ontmoeten is
mij tot grote troost.

H. A. Scholten-Bijenhof

Vorden, 10 december 1967
Zutphenseweg 79

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 14 dec.
om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vorden
waarna om plm. 13.00 uur de begrafenis zal plaats
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

VOOR AL UW

kerstartikelen
Tafellakens
Servetten
Lopers
Crepepapier
Tafels tukjes
Kerstboomversiering
Elektrische kerstboomverlichting
Kaarsen etc.

NAAR „Jan Hassink"

Op zondagmorgen nam de Here tot Zich onze
geliefde broer en zwager

GARRIT WILLEM SCHOLTEN
echtgenoot van H. A. Bijenhof

Zijn rustig heengaan is ons tot troost.

Fam. Scholten

Fam. Bijenhof

Vorden, 10 december 1967

Na een kortstondige ziekte nam de Here nog on-
verwacht van ons weg onze lieve pleegvader en
opa

GARRIT WILLEM SCHOLTEN

in de leeftijd van 69 jaar.

Henk van de Peppel
Betsy van de Peppel-Vister
Freddy en Peter

10 december 1967

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

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Met grote droefheid geven wij u kennis van het
overlijden van onze oud mede-firmant en naaste
medewerker, de heer

G. W. SCHOLTEN

Zijn grote ijver en plichtsbetrachting zullen in
onze herinnering blijven voortleven.

Fam. H. J. Kerkhoven

Vorden, 10 december 1967
't Hoge 26

Met leedwezen geven wij u kennis van het onver-
wacht overlijden van onze oud-patroon

G. W. SCHOLTEN

Zijn beminnelijke persoonlijkheid was voor ons
allen een voorbeeld.

W. Oldenhave
C. Schouten
G. de Greef
H. Schouten

Vorden, 10 december 1967

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Kerstnr 'Contact'
Volgende week verschijnt Contact in kleur, wy
verzoeken de adverteerders en correspondenten
hun copy zo spoedig mogelijk te leveren, doch

UITERLIJK MAANDAG 18 DECEMBER 6 UUR
'S AVONDS.

Adverteerders die hun advertentie in kleur wen-
sen, gelieven dit op te geven. De mm prys wordt
dan slechts 2 cent verhoogd. Profiteer van deze
beslist geen kleuradvertenties meer aannemen,
zeer lage prijs. Maandagavond echter kunnen we

In de week van 25 t/m 30 december komt Contact
normaal uit. Wij verzoeken u echter om alle me-
dewerking daar wij in tijdnood zitten. In dit num-
mer verschijnen ook de nieuwjaarswensen welke

UITERLIJK 22 DECEMBER IN ONS BEZIT
MOETEN ZIJN.

De redaktie

achter SLRQ)IEII staat
17 JAAR ERVARING en dat is goed te merken

HET VOLLEDIGE OPFOKVOEDER

UT en Delfia waren de eersten die met volledig opfokvoer begon-
nen. Zij bleven de eersten. In zeventien zeer actieve jaren maak-
ten zij dit eerste opfokvoer tot een produkt, dat garant staat voor
de meest veilige en vlotte opfok die voor geld te koop is. Groei
is nu het volledig opfokvoer met de meeste ingebouwde ervaring.
En dat is goed te merken in het eindresultaat: EXTRA EIEREN! CO

OJ

*

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ?Q? (05754) 270

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Bezorgt u volgende
week uw advertentie
op tijd?

Wij ontvangen a.s. zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

tamme konijnen

W. Rossel
Hengeloseweg l „ Telefoon 1283 - Vorden



Onze openingsactie
met een keur van koopjes is 'n succes
en gaat door tot kerstmis!

Lees dit overzicht van artikelen
die concurrerend zijn in kwaliteit én prijs. En: profiteer ervan, nu het nog kan!

Elektrisch koken
ELEKTRISCH FORNUIS

B.B.C. 4-plaats waarvan l snelkookplaat, oven met
thermostaat, zonder afdekpl. ƒ 375,— Openingsprijs ƒ 325,—

ELEKTRISCH FORNUIS
4-plaats, waarvan twee snelkookplaten. De oven met thermos-
taat, keuzeschakelaar en 'grill heeft tevens een glazen deur en
binnen verlichting. In het bedieningspaneel is een tijdklok inge-
bouwd waarmee de bak- of kooktijd ingesteld kan worden.
Fornuis kompleet met opberglade, braadslede en afdekplaat

ƒ 568,—
Tijdelijk gratis elektro grillspit of een waardebon van ƒ 60,—

Affwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN
AFWASAUTOMAAT

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

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

Wasautomaten
MARIJNEN

5 kg volautomaat luxe ƒ 1099,— Openingsprfls ƒ 879,—
MARIJNEN

5 kg volautomaat ƒ 999,— Openingsprijs ƒ 779,—
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

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

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,—

Openingsprjjs ƒ 680,—

Koelkasten-diepvries
KOELKAST

130 liter tafelmodel merk B.B.C. ƒ 298,—
Openingsprfls ƒ 235,—

DIEPVRIESKIST
„Esta" met een inhoud van bijna 300 liter

Openingsprfls ƒ 669,—

BROODROOSTER
ƒ 22,95

KOFFIEMOLEN
ƒ 17,50

STRIJKIJZER
„Erres" van ƒ 32,50

Openingsprijs ƒ 16,95

Openingsprijs ƒ 12,95

Openingsprijs ƒ 25,—

Radio en televisie

Voor de kerstdagen
SMEEDIJZEREN KAARSENHOUDER

voor aan de wand, met 2 kaarsen ƒ 3,95
KANDELAAR

smeedijzer met één kaars ƒ 1,95

KERSTBOOMVERLICHTING
„Philps" vanaf ƒ 8,15

Bak- en braadartikelen
KOEKEPAN B.K. zware uitvoering geëmailleerd ƒ 8,95
KOEKEPAN „Tefal" vanaf ƒ 14,90
FRITUURPANNEN vanaf ƒ 7,25
BRAADPAN ovaal, ideaal voor kip, vis, vlees vanaf ƒ 16,25
POFFERTJESPAN ƒ 5,75
BRAADSLEDEN vanaf ƒ 12,95
SATEHPENNEN ƒ 1,90
APPELBOOR roestvrij ƒ 0,95

EEN RUIME SORTERING BAKARTIKELEN EN ANDERE
MES STAAN VOOR U KLAAR ONDER AIS

'NIEUWE MELITTA ALUMINIUM BAKVORMEN

TELEVISIE IN ZWAR-WIT OF KLEUR?

Bent u van plan een televisieapparaat te kopen of is uw oude
toestel niet meer zo best?

VRAAG DAN VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE BIJ U
THUIS IN KLEUR OF ZWART-WIT

De Philips kleurentelevisie staat demonstratieklaar in onze
zaak.

PHILIPS TELEVISIE
zwart-witt 59 cm beeld

TELEFUNKEN TELEVISIE
59 cm beeld

PLATENSPELERS
„Philips" zonder versterker vanaf

PLATENSPELER
met versterker

ƒ 699,—

ƒ 690,—

ƒ 89,50

ƒ 169,50

Huishoudelijke artikelen
PERSONENWEEGSCHAAL

^fervermogen tot 125 kg ƒ 18,50 Openingsprijs ƒ

WASBOX
„Carmen" een royale wasbox voor de vuile was

Openingsprijs ƒ
FLUITKETEL

koper verchroomd, inhoud 2 liter Openingspr^s ƒ
KOOKWEKKER

„Stella" ƒ 12,95 Openingsprijs ƒ
PEDAALEMMER

„Gerda" plastic, royale inhoud ƒ 9,75 Openingsprijs ƒ

NOTENKRAKER vanaf ƒ

HAPJESPRIKKERS plastic vanaf ƒ
TONICSTAMPERS ƒ
KURKENTREKKERS ƒ

DRAAGBARE RADIO
„Philips" kompleet met batterijen ƒ 99,—

Openingsprijs ƒ 69,50

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

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

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

Gereedschap

12,50

11,95

9,95

6,25

1,95
1,20
0,50

0,45

Elektrische apparaten
STOFZUIGER

„Erres" Jumbo ƒ 182,—
SCHEERAPPARAAT

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

SCHEERAPPARAAT
„Philips" met verende scheerhoofden ƒ 59,95
min ƒ 10,— openingspremie.
Bovendien tondeuse gratis Openingsprijs

HAARDROGER
„Erres" „Rosetta" ƒ 69,50 Openingsprija

BROODROOSTER
automatisch

Openingsprijs ƒ 142,—

ƒ 73,60

ƒ 49,95

ƒ 39,—

ƒ 39,95

Glas- en aardewerk
SERVIESKOMBINATIE

60-delig, bestaande uit tafel-, thee- en ontbijtservies ƒ 198, —
GLASSERVIES

„Leerdam" kristal 30-delig met bierglas op voet ƒ 98, —
LIMONADEGLAZEN 6 stuks met fruitdecor ƒ 3,75
BOWLGLAASJES 6 stuks ƒ 1,20
PORTGLAS ook voor vruchtensap ƒ 0,60
BIERGLAS op voet ƒ 0,90
COGNACGLAS ƒ 0,70
DESSERTSCHOTEL „Duralex" ƒ 0,60
COMPOTESCHAALTJE „Duralex" ƒ 0,60

HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN

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

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 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

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

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

Openingsprijs ƒ 4,95

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT KERSTMIS EN ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT

VERDIEN EEN KLEURENTELEVISIE!
(ruim ZO andere mooie prijzen)

U behoeft voor de zegelactie uw keus niet te beperken tot bovenstaand koopjesoverzicht, maar u kunt kiezen uit het
hele assortiment artikelen:

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.,VERLICHTING,TELEVISIE,RADIO,GEREEDSCHAP,IJZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.
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Reklamedagen !
MAANDAG LGV6T 500 GRAM

DINSDAG ben 3 KI 500 GRAM

WOENSDAG üPeKlBPPen 500 GRAM

DONDERDAG U 6 H B K t 500 GRAM

VRIJDAG verse worsi 500 GRAM

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- en schouderkarbonade *
500 GRAM ••

Doorregen varkensrollade $
500 GRAM ••

Runderrollade, vanaf *
500 GRAM ••

/.UlirKOOI 500 GRAM

Fijne rookworst «. <»AM
Heerlijke koffie «. «,»*„
H3IHK33S 100 GRAM

Boterhamworst .«.««AM
Margarine s PAK
Rundvlees ™ ™™ vanaf

Bestel uw kerstrollade vroegtijdig s.v.p.

170
198
15O
198
225

>45
!2O
>48

25
75

125
50
30
84

248

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Voor de a.s. feestdagen
l fles frambozenbessen met jonge jenever ... 345
l sierkaraf zoete rode wijn 495
l fles f rambozenbessen literskruik 198
l f les advocaat Krielkip 475
Litersblik ananas 98
Kerstkransjes 250 gram 69

Kerstpudding in lantaarnverpakking
met kaarsjes 79
l kg pak witte patentbloem 59
l jampot knakworst 79
l blik nieuwjaarsrollen 395

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Hilf erink Wolsink
't Hoge 3

Vereniging Vrijzinnig Herv.
Kerstfeest
woensdagavond 20 december om 7 u.
in het Nutsgebouw met de kinderen
van de zondagsschool.

Het bestuur

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook met buitenlandse tekst)

Boek- en kantoorboekhandel

99„Jan Hassink

kaarsen
O.A. ASP-HOLMBLAD (DEENS)

IN 13 KLEUREN EN DRUIPVRIJ

„DE OLDE MEULLE
J. M. VAN DER WAL & ZN . Gedipl. drogist

Algemene Nederlandse
Bouwbedrijfsbond

Verzilvering vakantieöonnen
op zaterdagmorgen 16 december van
10.30 tot 11.30 uur bij

G. J. VOORHORST
Berend van Hackfortweg 22, Vorden

Te koop gevraagd: Een in
goede staat verkerend giei»
vat van 500 liter.
B. Wunderink, D 126, Vor-
den, telefoon 3735

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

SPECIAALZAAKOran ever. Vierakker-Wiclmiond
Dansen
ZATERDAG 16 DECEMBER
in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker. Aanvang 7.30 uur.

Muziek „THE EVENENG STARS"

Het bestuur
G. W. Eijerkamp

Vorden
tel. 1386

T Knielaarzeni in suède en leer met rits.

KOM ZE PASSEN BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

Verhuisd:
J. A. Norde
van Burg. Galléestraat 10 naar

Wilhelminalaan 5
Voor al uw verzekeringen

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

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5* tel. 1567
Vorden

Koopt bij onze
adverteerders

Voor de a.s. feestdagen
een keurkolleklie

KOSTUUMS

WINTERJASSEN

CARCOATS

KOLBERTS

PANTALONS

voor heren en jongens

RAADHUISSTR.. VOROEN

A.S. WOENSDAG 20 DECEMBER
NA 11.30 UUR GESLOTEN

Mode voor mannen

St Nicolaasactie
Zij die nog waardebonnen hebben,
kunnen deze nog uitbetaald krijgen
tot

zaterdag 23 dec.
na die datum is geen uitbetaling
meer mogelijk.

U kunt dit doen bij de sekretaris, de
heer D. Boersma, Dorpsstraat, Vor-
den. Denkt u er wel aan uw puzzle-
formulier mee te nemen.

Het bestuur

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
Telefoon 1365

Bezorg uw advertentie voor de Kerstkrant s.v.p. vroegtijdig

Heden overleed te Apeldoorn onze zuster, schoon-
zuster en tante

M. SMIT-HAVERKAMP

op de leeftijd van 71 jaar.

Uit aller naam:
G. Haverkamp

Vorden, 13 december 1967
Ruurloseweg 31

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 16 dec.
om 12.00 uur op de Oosterbegraafplaats te
Amsterdam.



keer comfort met
SHELL-BUTAGAS

lÜTAGAS

Een permanente tentoonstelling van comfort
in de nieuwe winkel van GEMS - VORDEN

J Comfort bij de veranderde SHELL-butagasfles, waar]^SLEUTELS
OVERBODIG zijn, dankzij de nieuwe superhandige aansluiting.
Dit is van deze tijd, comfort = gemak dient de mens!

2 SHELL-BUTAGAS in de grote blauwe fles met 13 kg inhoud.
Gaat langer mee: dat is UW voordeel en UW comfort.

3 Comfort: alle typen bijpassende kooktoestellen voor SHELLBUTA-
GAS vindt u op onze permanente tentoonstelling in de nieuwe
winkel.

Alle guldens, besteed voor aankoop van kooktoe-
stellen, tellen mee b\j de GEMS-zegelaktie waarbij
u een

kleurentelevisie
en vele andere praktische prijzen kunt verdienen

Deze aktie gaat door tot Kerstmis

De volgeplakte zegelkaarten kunt u deponeren in
de ca 1,50 m hoge blauwe

shell-butagasfles
die op bijgaand plaatje vóór de nieuwe winkel
staat.

Gems voor:
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, GLAS, AARDE-

WERK, PORSELEIN, ELEKTRISCHE APPARATEN, VERLICHTING, TELEVISIE, RADIO, GE-

REEDSCHAP, IJZERWAREN, LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, KEU-

KENS EN S H E L L B U T A G A S

GEMS VDRDEN

voer wél met

RUNDVEEKOEK O.a.

BasisKoeK
B3SISK06K fosfor

BOVÉkoek
Koek 18

Antikopziektekoek

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138 e - Telefoon 05752-6781 - Vorden

WESSANEN WORMERVEER

i^y- zonnig
wonen met

Ct>luseen
JL

Een hele kunst? Hele^kl niet! U zetzo'n prach-

tig C plus één zelfbouwmeubel zomaar in elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies I)
Blaren in uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: geld. Geld. dat u vlotweg
even verdient. ^^

BUREAU MINISTRE - origineel teak, verstelbaar
bovenblad 130 x 60 cm f IQ ft _
(inmahonie f 165.-) •**«,

zelfbouwmeubelen

Verkrijgbaar bij

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

Mooie sortering:

KAARSEN EN KANDELAARS
KERSTBOOMVERSIERING
TAFELSTUKJES
KERSTKLOKKEN
KERSTKAARTEN ENZ.

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Usvereniging Wildenborch
Ledenvergadering

Vrijdagavond 15 december om 8 uur
in de kapel.

Indien het juiste aantal leden niet aanwezig is,
wordt om 8.30 uur de vergadering heropend en is
ieder besluit bindend.

Het bestuur

VOOR GLAS-, SCHILDER- EN BEHANGWERK

Schildersbedrijf
Greuters

v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN . TELEFOON 1208

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

MARTENS
Wapen- en Sport hanürl

Betaling
abonnementsgeld
Vóór l januari 1968 kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op gironummer l 20 58 67
t.n.v. drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden of
per bank Coöp. Raiffeisenbank, Vorden, of ten
kantore drukkery Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

Op veler verzoek loopt het abonnement nu van
l JANUARI 1968 T/M 31 DECEMBER 1968

Wij hopen u hiermede van dienst te zjjn geweest.

Het abonnementsgeld hebben wij zo laag mogelijk
gehouden, vergeleken btf andere weekbladen. Een
verhoging was echter ook dit jaar niet te vermjj-
den door de hoge portokosten e.d.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT NU
ƒ 8,— PER JAAR.

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden
door onze kwitantieloper, de heer Koop, dan komt
er 30 cent inkassokosteii by.

Voor kwitanties welke na l januari 1968 door de
post worden aangeboden komt 75 cent inkassokos-
ten hij.

De redaktie

Doe uw kerstinkopen in Vorden



Donderdag 14 december, des
morgens 8 uur begint de feest-
verkoop in onze verbouwde
en gemoderniseerde zaak.

In onze nieuwe zaak tonen
wij u
een grote sortering

^ cyclamen
* azalia's
* groene- en
* bonte planten
* en verse snijbloemen

Wij nodigen u vriendelijk uit voor een bezoek aan onze gemoderniseerde winkel

Onze specialiteit
bruids bouquetten

opgemaakte
bakjes

Een literblik „Bridge

Et

j »

ES

cadeau!
Bij aankoop van f 5,- aan boodschappen

Geldig van donderdag tot en met zaterdag

Een pakje margarine

cadeau!
Bij aankoop van elk pakje

iglo vissticks
10 stuks van 1.55 voor f 1,39
14 stuks van 2.15 voor f 1,99

Chiquita bananen
1ste soort

79
per heel kilo

Onze grote sortering
navelsinaasappelen

een klasse apart!

Een delicatesse!

Sleeoasperges
superkwaliteit

1 9Qper blik l»fcV

Promeer hiervan

Export kwaliteit!

Oix oranges
3 kg (met gratis draagtas) 1.69

70 cent

Ananas

Bieten
per blik van 59 voor

extra kwaliteit, grote pot

49

39

Peren op sap
heel blik van 1.10 nu voor

Doperwten
.Bridge" middelfijn" van 95 voor

89

79

Voor elk kind dat met moeder meekomt winkelen een lolly gratis

Grote keuze
binnen- en
buitenlandse delicatessen

Alle soorten
noten - visconserven - zuidvruchten

Export kwaliteit!

GOLDEN DELICIOUS

Met gratis een draagtas!
3 kilo1.48

l DERKSENGroente - Fruit - Bloemen
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1 334



Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECLALITfi'S

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

C.P.Hipius,Zutphen
Laarstraat 5

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfond•
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

WEG MET DIE MODDER
maak er snel en goed en
goedkoop iets moois
van met onze
VERHARDINGS-
MATERIALEN
Zwarte mijnsteen en
roodgebrande mijnsteen.
Vraagt gratis deskun-
dig advies.

Zoerink . Vorden 05752-6813

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

voor de a.s. feestdagen

kalkoen haantjes tamme konijnen
verder alle soorten wild

W. ROSSEL
Hengeloseweg l - Telefoon 1283 . Vorden

Wie goedkoop wil eten moet de
poelier niet vergeten.
S.v.p. vroegtijdig bes'allen

Leden van de
Winkeliersvereniging

Hebt u nog bonnen over, wilt u deze
dan inleveren bij boekhoudbureau
Klein Lebbink.
Volle pakjes van 100 stuks, kleinere
eenheden worden niet teruggenomen.
Tot en met vrijdag 22 december, dan
wordt de aktie afgesloten.

Het bestuur

VRIJDAG 15 DECEMBER

Speiavond
Touwtrekvereniging

in café Bruil te Warken. Aanvang
7.30 uur.

SCHIETEN, BALGOOIEN,
SJOELEN

Peut Restaurant

VORDEN

Telefoon 05752 -1519

een werkster
en een

flinke kracht
voor de automatiek

Tevens gevraagd:

flink meisje
voor keukenwerkzaamheden

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 TJUR

Druipkaarsen
2 in doos 30 cm lang

11,25

Kerstboomstandaard f 3,65

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Jaarfeest C. I.V. Wildenborch
Op 22 en 23 december.

Opgevoerd wordt het toneelspel

Erik en Irene

AANVANG 19.30 UUR IN DE
KAPEL WDLDENBORCH

Rubberlaarzen
steeds voldoende voorraad.

bijpassende
Bama haarsokken
voor warme en droge voeten

Wullink's Schoennandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Klompen?

Kluvers!

Nel Bond v. Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Kerstmiddag
op woensdagmiddag 20 december om
2.15 uur in café-rest. „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

Minder validen kunnen gehaald en
gebracht worden. Opgave bij me j.
Meinen, Julianalaan l, telefoon 1641

Kerstavond
voor eigen leden aanvang 7.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

5UIVER — 100%

wollen dekens
ALS EXTRA AANBIEDING

f 38,50
f 49,50

Sierspreien
MET LEACRIL VULLING EN
VOULANTS

2-persoons vanaf f 39, 5O

EEN ECHTE KERSTAANBIEDING

Matrassen
POLYETHER MET GEBORDUURD
BOVENBLAD EN 11 CM DIK

1-persoons 80 x 190

ook in 2-persoons

f 54,50

ELEKTRISCHE DEKENS

AaBe WOLLEN DEKENS

PLAIDS

VEREN KUSSENS

Per GTW
NAAR DE

landbouwtentoonstelling
in de RAI
TE AMSTERDAM

op woensdag 17 januari.

Vertrek 's morgens om 8.30 uur.
Terug 's avonds pun. 8 uur.

Reis. en entreekosten ƒ 9,50

Opgave bfl
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP tel. 1386 of
b\j de heer HARREN, VOORST

Kerst
BOEKEN
POCKETS
LOPERS
LAKENS
SERVETTEN
KLOKKEN
ALL. FOLIE ENZ.

DRUPPELVANGERS
CREPEPAPIER
FLITTER BAND
KAARTEN IN VELE
SOORTEN
KAARSEN
ENZ.

Het adres

Boek- en kantoorboekhandel

FA HIETBRINK

Deze advertentie is geldig
van 14 tot en met 27 december
8 flessen prikkellimonade voor 100 CENT — 10%
l blikje soepballen — 20% ZEGELKORTING

Haantje 800 gram voor slechts f 2,39
200 gram schouderham nu 98 cent
Elk 2e pak Spar koffie 50 CENT GOEDKOPER
Krentebrood ovenvers slechts 98 CENT
500 gram Marie biscuits 99 CENT — 10%

Bij elke 3 gulden boodschappen,
een sinaasappel gratis!

Blikken haringfilé 3 HALEN - 2 BETALEN

3 blikjes leverpastei nu voor 99 cent
BÜ 10 gulden wijn (naar keuze) l FLES JUS D'ORANGE GRATIS ! ! !

l blik aardbeien 10 CENT GOEDKOPER !
l blik stukjes ananas 10 CENT GOEDKOPER!
l blik kersen op sap 25 CENT GOEDKOPER!

14, 15 en 16 december:

l kg golden delicious appels 49 CENT PER KILO
29 CENTl KILO UIEN

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vogelvoederhuisjes

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Telefoon 1385

PETROLEUM
BESTELLEN?

1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper

Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

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

Autobenodigdheden
VOOR DE AUTOWASBEURT

flacon Valma Wash and Shine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons Openingsprijs ƒ 9,76

SPECIAAL WINTERPAKKET VOOR AUTO-BEZITTERS

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

Openingsprijs ƒ 11,25

PECHPAKKETINHOUDEND

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

Hobbysets
SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM

inclusief poetsvacht; lappenschijf; staaldraadborstel; messen-
slijphulpstuk; slijpsteen; schuurschyven; rubber steunschijf met
as en bevestigingsas. Alles in een sterke GRATIS koffer

Openingsprijs ƒ 95,—

BOVENDIEN EEN WAARDEBON VAN ƒ 7,50 EXTRA

EEN PRACHTIGE COMPLETE ERRES HOBBYSET

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

Openingsprjjs ƒ 79,—

Geldig tot Kerstmis

Gems-Vorden
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750 jaar Nut in Vorden
Over enkele weken, om precies te zijn op maandag 8 januari, zal het Nutsdepartement
te Vorden haar 150 jaar bestaan herdenken. Een jubileum waaraan men niet zo maar
voorbü kan en mag gaan want het Nutsdepartement heeft ongetwijfeld een belangrfo'ke
bijdrage geleverd aan de kulturele ontwikkeling van de Vordense dorpsgemeenschap.

Zo zullen vele verenigingen in Vorden met dankbaarheid terugdenken aan de tjjd dat z\j
tegen een luttele vergoeding in het Nutsgebouw terecht konden om daar hun aktiviteiten
te ontplooien. Maar wat is dankbaarheid verzuchtte de huidige voorzitter, de heer
H. Wesseolink. Het is helaas zo dat nu het Nut zich financieel niet of nauwelijks zonder
subsidie kan bedruipen, we de verenigingen niet meer zien. Dat vinden we jammer,
maar het is nu eenmaal zo. Overigens laat het bestuur zich hierdoor niet uit het veld
slaan en blijft zjj gewoon doorgaan de Vordense gemeenschap haar diensten te bewijzen.

Om enkele voorbeelden uit recente jaren te noemen. De fraaie Nutskleuterschool „De
Kroezestulp" die enkele jaren geleden in gebruik is genomen, de oprichting van de
ijsbaan (ontsproten aan het brein van de heer Wesselink) en de laatste mededeling van
ca l maand geleden dat de Nutsspaarbank binnenkort een fraai nieuw kantoor zal
krijgen.

Wanneer we bovendien de notulen van de verschillende
vergaderingen eens doorbladeren (vanaf de oprichting
zijn alle notulen met ledenlijsten bewaard gebleven) dan
valt het op hoeveel kunstenaars van allerlei aard gedu-
rende de vele jaren hun weg- naar het Nutsgebouw heb-
ben gevonden om de Vordenaren een stukje kuituur te
brengen. Maar wat uit de diverse notulen ook opvalt is
dat de gemeenschap deze kulturele bijdragen, blijkbaar
niet helemaal op haar juiste waarde weeft te schatten,
want het bezoek aan de Nutsavonden valt over het
algemeen tegen. Een schrale troost is evenwel dat niet
alleen het Nut te lijden heeft van bv. het medium televi-
sie maar vele verenigingen en instellingen hebben hier
last van.

Oprichting

Toen Nederland zich enigszins herstelde van de schok-
ken die het te verduren had gehad van de Franse over-
heersing (de tijd van Napoleon) werd in Vorden het
Nutsdepartement opgericht, waarbij men? al dadelijk het
oog op de ontwikkeling van het volk gericht had.

Namen uit die tijd zijn: P. A. C. Hugenholz; T. van
Reen; B. F. W. baron van Westerholt; H. Nijland; J.
Ensink; J. W. Mellink; J. H. Bruinier; J. H. Gallée en
H. Stroman.

Al direkt na de oprichting van het departement werd de
bibliotheek opgericht, die momenteel nog steeds een be-
langrijk onderdeel van de Nutsarbeid vormt. Een jaar
later was het departement klaar met de oprichting van
de spaarbank. Dat het volk behoefte had aan een veilige
belegging van de dikwijls zeer zuur verdiende 'guldens
blijkt uit de volgende annecdote:
Een boertje uit Borculo die zijn geld bij zich thuis on-
veilig waande, verzocht aan een geacht ingezetene uit
Vorden het voor hem te bewaren, waartoe hij hem be-
reid vond. Na jaren kwam hij het geld weer terug haleni
en betuigde met tranen in de ogen zijn dank voor de
goede bewaring en gaf nog een krentemik daarbij ca-
deau. Aan rente werd door de eenvoudige landbouwer
niet gedacht!

Tekenklasse

Zo omstreeks de jaren 1830-1835 werden een zondags-
school en een 'tekenklasse opgericht. Vooral de handte-
kencursus bleek in de smaak te vallen. Bijna alle am-
bachtslieden te Vorden uit die tijd hebben deze cursus
'gevolgd. De bouwkundige tekenklas werd in 1878 in het
nieuwe gebouw ondergebracht.

Van latere datum zijn de handwerkcursus, de gymnas-
tiekcursus en de bewaarschool. Boze tongen spraken in
die tijd van een „bezwaarschool".

Nutsgebouw

Onder voorzitterschap van ds. Kampheuve Greving werd
in 1878 het Nutsgebouw (gesticht. De ontwerper van dit
gebouw was de heer H. A. Weenink en de aannemer de
heer Ohr. Pasman.
Deze ds. Kampheuve Greving bleek overigens een enor-
me bijdrage te hebben geleverd aan het Nutsdeparte-
ment te Vorden, want gedurende 57 jaar is hij lid ge-
weest, waarvan 32 jaar als voorzitter. Zijn lijfspreuk
was alijd: „Men leve niet voor zich alleen, doch ook
voor 't Nut van 't Algemeen.

Voorzitters

Nu we toch een voorzitter genoemd hebben willen we ze
allemaal de revue laten passeren. Opmerkelijk is hierbij
dat gedurende 150 jaar Nut in Vorden, het departement
in al die jaren slechts elf voorzitters heeft gehad, waar-
van er 2 maar 2 jaar zitting hebben gehad. Wel een be-
wijs dat de voorzittershamer met liefde werd gehan-
teerd.
De elf voorzitters waren: B. F. W. van Westerholt 1818
—1826; H. Westendorp 1826—1828; Van Hoboken 1828
—1830; J. H. Gallée 1830—1842; Jhr. van Panhuys 1842
—1859; ds. Kampheuve Greving 1850—1891; J. H. Gal-
lée 1891—1897; P. Gallée 1891—1918; W. F. van Mourik
1918—1941; C. Lulofs 1941—1945; H. Wesselink vanaf
1945 tot op heden.

Andere grote namen

Behalve de hierboven genoemde name van voorzitters
heeft het Nut nog andere grote namen gekend. Zo bv.
de heer Schutte die rond de eeuwwisseling als leider van

de zangklas en van de handtekenschool furore maakte.
Waarschijnlijk zullen de oudere Vordenaren zich de le-
gendarische mr. Krebbers herinneren. Hij was in die tijd
de ziel van de leesbiblotheek, terwijl hij de leden vaak
aangenaam met zijn voordrachten heeft beziggehouden.

Eeuwfeest

Het 100-jarig bestaan van het departement werd in 1918
op waardige wijze gevierd. De bekende dichter-schrijver
H. J. Krebbers droeg enige schetsen voor, terwijl in de
notulen het optreden van het Zutphens Gemengd Dubbel
kwartet met veel waardering werd genoemd. Ook het
Vordens strijkorkest „Euphonia" oogstte veel sukses.

Bioscoop

Tijdens een op 7 april 1920 gehouden vergadering wordt
door de sekretaris opgemerkt dat de zangcursus 25 meis.
jes en 14 jongens telt. Dat het aantal leden is vermin-
derd wijt men aan het voetbalspel! De meeste bioscoop-
nummers uit die tijd bestonden uit natuuropnamen en
oorlogstaferelen.

Ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige
voorzitter, de heer W. F. van Mourik, besloot de verga-
dering de deuren tussen de kleine en grote Nutszaal te
veranderen, zodat één grote ruimte gevormd kon wor-
den. In 1923 werd gestart met de floraliatentoonstelling.
De kleuterschool telde dat jaar reeds 43 leerlingen. Dat
het met deze school niet altijd rozegeur en maneschijn
was, bewijst de volgende zinsnede uit een jaarverslag
van 25 maart 1924:

„Met de fröbelschool
ziek en 't geld op, al

droevig gesteld, de juffrouw
;nde!"

Toch is alles later weer op zijn pootje^^echt gekomen.
In 1927 werd het Nutsdepartement voo^^en bedrag van
ƒ 5500,— eigenaar van de voormalige Uloschool. O.ni.
werden hierin de tekenscholen, gymnaj^^k en leesbiblio-
theek ondergebracht. De dertiger jarJ^Berliepen rustig
zonder schokkende g^^rtenissen. Gemirende de oor-
logsjaren bleef het de«Hfc?jient onverminderd doorgaan
met het organiseren vanr>utsavonden etc.

Na-oorlogse periode

Wanneer we het over de periode na de tweede wereld-
oorlog hebben, dan springen hier dadelijk twee namen,
naar voren waarmee het hedendaagse Nut in Vorden
nauw is verbonden.
Dat is in de eerste plaats de heer H. Wesselink, die sinds
1945 de voorzittershamer met een dergelijk élan han-
teert dat dit zowel vriend als vijand (voor zover hij die
heeft) respekt afdwingt. Steeds staat hij op de bres om
de belangen van het Nut zonodig met „harde taal" te
behartigen, waarbij hij nimmer het belang van de ge-
hele dorpsgemeenschap uit het oog verliest.

Al treed zij in het openbaar dan niet zo vaak op de voor-
grond als de voorzitter, toch moet in één adem de sekre-
taresse van het departement, mevrouw M. C. van Mou-
rik-Spoor genoemd worden. Gedurende meer dan 20 ja-
ren is zij de grote figuur achter de schermen. Dat haar
verdiensten voor het Nut in het algemeen niet onopge-
merkt zijn gebleven, bewijst de ridderorde (Oranje Nas-
sau) waarmee zij in 1959 is onderscheiden. Ook is
mevrouw Van Mourik erelid van de landelijke Mij tot
Nut van 't Algmeen.

Beide bestuursleden achten het nu zo langzamerhand
tijd geworden om plaats te maken voor jongeren. Tij-
dens één der laatste ledenvergaderingen werd dit reeds
door de voorzitter gesuggereerd. Voor de Nutsleden t.z.t.
geen gemakkelijke taak om voor waardige opvolgers
te moeten zorgen.

Nutsavonden

De vele Nutsavonden die na de oorlog werden gegeven
varieerden zeer van bv. een optreden van Georgette Ha-
gendoorn tot een reisje in d cockpit van de heer A. Vi-
ruly toe. In de jaren 1950 was er ieder jaar een optre-
den van da. Langstraat, die zijn toehoorders altijd zeer
wist te boeien en te ontroeren.

Gedurende een aantal jaren is het Nut een tafeltennis-
club rijk geweest. De cursussen Engels en beeldhouwen
vielen, omstreeks 1954-1955 goed in de «maak. Zoals
reeds in de aanhef is vermeld was één der hoogtepunten
uit de na-oorlogse tijd de ingebruikneming van de Nuts-
kleuterschool „De Kroezestulp" op l mei 1962. Dat het

Nut het jeugdwerk ook een warm hart toedraagt wordt
bewezen door het feit dat het departement reeds enkele
jaren een eigen blokfluit- en melodicaclub rjjk is.

Plannen voor de jubileumavond

Op maandagavond 8 januari zal dan het 150-jarig be-
staan officieel worden herdacht. Om 7 uur 's avonds
worden dan de genodigden en de leden onder aanbiedng
van een kopje koffie in het Nutsgebouw welkom geheten.
Tegen acht uur hoopt het bestuur op bijzondere wijze
enkele fragmenten uit de oprichtingsvergadering op te
voeren, waarna een overzicht over het 150 jaren Nuts-
werk zal volgen. Hierna zal gelegenheid worden gege-
ven aan hen die dat wensen, het woord te voeren. Onder
het genot van een konsumptie hoopt men dan hierna
persoonlijke kontakten te vernieuwen met Nutsleden van
elders die ongetwijfeld op deze avond aanwezig zullen
zijn. Het geheel wordt aangevuld met piano en vioolspel
van het duo Nosserut & Soeters.

Huidige bestuur

Het huidige Nutsbestuur wordt gevormd door de dames:
mevrouw v. Mourik-Spoor; mevrouw Wullink-Lebbink;
mevrouw Haverkamp-Boschlo en mejuffrouw A. Schel-
tens, terwijl de volgende heren in het bestuur zitting
hebben: H. Wesselink; E. Bakker; G. W. Eyerkamp; W.
Klein Lebbink; J. V. Plas; K. H. de Vries en mr J.
Rombach.

SHELL
h aard olie

P K
De beste brandstof voor uw oliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

6EBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

NIEUWIMEGELING VAN HET ONTWIKKELINGS-
EN SANWnNGSFONDS VOOR DE LANDBOUW
VOOR DE BEDRIJFSBEËINDIGING

Gericht
effekt.

Ministeriële

rsterkt streven naar struktuurverbeterend

verleend

De minister van Landbouw en Visserij heeft zijn goed-
keuring gehecht aan een nieuwe regeling van het ont-
wikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw voor
de bedrijfsbeëindiging. De nieuwe regeling treedt l jan.
1968 in werking en komt in de plaats van de reeds
enige tijd geschorste bedrijfsbeëindigingsregelingen I
(maandelijkse vergoeding) en II (uitkering ineens). In
vergelijking met de oude regelingen zijn er belangrijke
verschillen, die samenhangen met het versterkte streven
van het fondsbestuur en minister Lardinois naar een
•groter struktuurverbeterend effekt van de regeling, met
behoud van het sociale aspekt.

De verschillen hebben in hoofdzaak betrekking op de in
aanmerking komende agrarische ondernemers, de over-
dracht van de grond van beëindigende bedrijven aan de
Stichting Beheer Landbouwgronden en de uitkeringen.

In aanmerking komende ondernemers

a. Hoofdberoep: Aanvragers tot deelneming aan de re-
geling moeten hun hoofdberoep in de landbouw hebben.

b. Leeftijdsgrens: Aanvragen voor bedrijfsbeëindiging
zijn niet langer gebonden aan een leeftijdsgrens.

c. Bedrijfsomvang: De minimum-bedrijfsomvang van de
in aanmerking komende bedrijven is niet langer gekop-
peld aan een minimum fiscaal inkomen uit het land-
bouwbedrijf van ƒ 2500,—, doch wordt voortaan bepaald
aan de hand van een objektiever maatstaf volgens een
puntentelling. Artikel 9 van het bestuursbesluit geeft
een puntenwaardering, afhankelijk van de bedrijfsfakto-
ren, oppervlakte, bouwplan en veebezetting. Om voor
beëindging in aanmerking te kunnen komen, moet het
bedrijf een omvang hebben, overeenkomende met ten-
minste 2000 punten.

Het fiscale maximum (bovengrens) dat in de laatste
drie jaren een totaal fiscaal zuiver inkomen van niet
meer dan gemiddeld ƒ 8000,— per jaar bedroeg, is ver-
hoogd tot gemiddeld ƒ 10.000,—.

Overdracht van grond

Voortaan zal ook buiten ruilverkavelingsgebieden de
grond in principe tegen de verkeerswaarde a. d. Stich-
ting Beheer Landbouwgronden moeten worden overge-
dragen.. De SBL kan de grond dan gebruiken, hetzij

voor uitruil om daarmede de ruilverkavelingsbelangen
te dienen, hetzij voor andere doeleinden van openbaar
nut; daaronder is begrepen het beschikbaar stellen van
kompensatiegrond in gevallen, waarin eigenaren grond
voor dergelijke doeleinden hebben moeten afstaan. In-
dien de grond zich daartoe niet zou lenen, kan de SBL
van de eis tot overdracht aan haar ontheffing verlenen,
in welk geval, zoals voorheen, de eigenaar zelf een ge-
gadigde mag zoeken.

Uitkeringen

a. De maandelijkse uitkering van de oude regeling I en
de uitkering ineens van de oude regeling II zijn voor de
leeftijdsgroep van 50 - 65 jarigen vervangen door een
kombniatie van beide. De maandelijkse uitkering be-
draagt ƒ 140,— bij beëindiging op 50-jarige leeftijd,
verhoogd met ƒ 7,— voor elk jaar boven de 50-jarige
leeftijd. Voorbeeld: bij beëindiging op 60-jarige leeftijd
bedraagt de maandelijkse uitkering ƒ 140,— plus (10
maal ƒ 7,— ) — ƒ 210,—.

b. Deze uitkering is waardevast, d.w.z. gekoppeld aan
het indexcijfer voor het levensonderhoud.

c. De uitkering boven de 65 jaar is vervallen, in verband
met reeds bestaande algemene voorzieningen (AOW).

d. Om overeenkomstige redenen (AWW) behoudt de
weduwe van een na de beëindiging overleden landbouwer
niet langer de aanspraak op de uitkering, die haar echt-
genoot na zijn 65-jaar zou hebben ontvangen. Zij ont-
vangt voortaan de halve uitkering tot aan het jaar,
waarin de overleden echtgenoot de 65-jarige leeftijd
zou hebben bereikt.

e. Naast de maandelijkse uitkering ontvangt de beëindi-
ger een uitkering ineens, die direkt verbonden is met de
bedrijfsomvang en de leeftijd van de beëindiger. By be-
ëindiging op 50-jarige leeftijd bedraagt de uitkering voor
een bedrijf met een omvang, overeenkomende met 2500
punten ƒ 5000,—, welk bedrag met ƒ 1000,— voor elke
500 punten oploopt tot maximaal ƒ 20.000,— voor bedrij-
ven met een omvang van 10.000 punten of meer. Voor
elk jaar dat de beëindiger ouder is dan 50 jaar wordt het
bedrag- der uitkering met 5|% verminderd; tot een mini-
mum van 30% bij beëindiging op 64-jarige leeftijd of
ouder.

Voorbeelden bij bedrijfsomvang met 4000 punten:
uitkering op 50-jarige leeftijd (100%) = ƒ 8.000,—
beëindiging op 55-jarige leeftijd:
uitkering — 75% van ƒ 8.000,— =: ƒ 6.000,—
beëindiging op 64-jarige leeftijd:
uitkering = 30% van ƒ 8.000,— — ƒ 2.400,—
Bij bedrijfsomvang met 8000 punten:
uitkering op 50-jarige leeftijd (100%) rr ƒ 16.000,—
beëindiging op 60-jarige leeftyd:
uitkering = 50%, van ƒ 16.000,— = ƒ 8.000,—
beëindiging op 64-jarige leeftijd:
uitkering = 30% van ƒ 16.000,— — ƒ 4.800,—

f. By beëindiging op 65-jarige leeftyd of ouder krijgt
men nu geen maandelijkse uitkering (men geniet immers
AOW), doch wel het minimum (=: 30%) van de uitke-
ring ineens.

g. Bij beëindiging vóór de 50-jarige leeftijd wordt even-
eens geen maandelijkse uitkering verstrekt, doch wel de
volle uitkering ineens (100

Duur van de regeling

De regeling geldt voor onbepaalde tijd. In artikel 19 is
evenwel bepaald, dat wijziging of intrekking van de re-
geling - behoudens bijzondere omstandigheden - zes
maanden van tevoren zal worden bekend gemaakt.

GESLAAGDE GEKOMBINEERDE FEESTAVOND
RATTI, DASH EN KPJ

De leden van de sportvereniging Ratti, de volleybalver-
eniging Dash en de KPJ jongeren hebben in zaal Schoen-
aker op de Kranenburg op bijzonder geslaagde wijze ge-
zamenlijk feest gevierd.

Het was voor het eerst dat de besturen van genoemde
verenigingen besloten om niet elk apart, maar nu een
gekombineerde feestavond te beleggen, waardoor men»
zeker was van een volle zaal

De voorzitter van Ratti, de heer J. Lucassen, sprak na-
mens de drie verenigingen een kort welkomstwoord. Hij
was verheugd over de 'grote opkomst en hoopte dat deze
vorm van samenwerking haar vruchten zou mogen af-
werpen voor het verenigingsleven. Hij sprak de wens uit
dat hierdoor meer samenwerking zou ontstaan en men
ook meer begrip zou krijgen voor eikaars clubverband.

Hierna amuseerde men zich op de dansvloer, waarbij de
„Wanderers" voor de muzikale begeleiding: zorgdenu

Er werd nog een geslaagde verloting gehouden. Ook
Sint Nicolaas vereerde de feestgangers met een bezoek.

Verschillende aanwezigen moeeten nog voor de Sint ver-
schijnen, zij kregen, al naar gelang hun gedrag, een re-
primande of kompliment. De populaire jeugdleider
van Ratti, broeder Canutus ofm, ontving namens de
Ratti-senioren een mooi cadeau.

Het was al in de kleine uurtjes toen de feestvierenden
afscheid van elkaar namen. Deze avond zal in de toe-
komst zeker herhaald worden.

Nü visitekaartjes bestellen!
Drukkerij Weevers - Tel. 1404

Speciale kerstaanbieding:
* Dames-

* Heren- en

* Kindercontectie



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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 7

KORT BEGRIP
Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionnage, „Abwehr" genaamd,
is op jacht naar het dochtertje van een joodse chemicus, die de duitsers willen
dwingen tot medewerking ten behoeve van de duitse oorlogsvoering en wel door
zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken. Toen Martin bij het huis van de
verzetsman, Adri van Ulzen, foto's maakte van een zwartgelokt meisje, ontmoette
hij Lia van Beinum. Hij en Lia worden verliefd op elkaar. Als Van Ulzen merkt
dat Martin een duitser is die voor Hitler werkt, terwijl hijzelf, evenals Lia, deel-
neemt aan het verzet, is het conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin,
in opdracht van zijn chef, Dr Gloede, er achter komen waar zich het joodse
meisje bevindt. Bij Van Ulzen is Martin, als gevolg van zijn ontmoeting met Lia,
het spoor bijster geworden. In het huis van Ir Van Mastrigt was het kind wel,
maar is met zijn onbekende helper ontkomen. Daarna hebben we kennis geno-
men van Lia's verhaal aan haar vriendin Reina. Toen Martin vroeg, welk kind
ze tijdens hun eerste ontmoeting bij zich had, zei Lia: Patricia van Ulzen. Dat
was niet waar: Martin heeft nagegaan en vastgesteld dat Van Ulzen geen kinde-
ren bezit. Gevolg: hun eerste ruzie. Intussen is voor het eerst de figuur lan
Kubizek, Hauptsturmführer SS, genoemd. Martin kende Kubizek al van tijdens
de oorlog in Normandië. Bij een bombardement op diens auto is Kubizek blijk-
baar niet omgekomen, in het nu volgende deel houdt Martin, samen met Fraulein
Ingrid, huiszoeking bij Van Ulzen. Hij vindt een bloemengroet met een kaart van
Kubizek, aan Lia. Vervolgens raakt hij in gevecht met een SS'er van Kubizek
en wordt tenslotte door Gloede aan de tand gevoeld aangezien het geduld van
de chef ten einde is. Hij wil dat Lia wordt gevangengenomen. Met chemische
middelen moet Lia worden gedwongen antwoord te geven op de vraag waar zich
het kind bevindt. Zo staat Martin voor een verschrikkelijke keuze: Lia gevangen-
nemen betekent haar verliezen. Lia behouden betekent overlopen naar de illega-
liteit en dus verraad aan duitsland.

Martin trok de parka vóór hem omhoog. Het machinegeweer lag
nu onzichtbaar op de voorste bank, naast Sigi. Martin hoopte vurig
dat het niet gebruikt zou worden. Hij haatte de oorlog en het doden.

Ze werden niet gevolgd, maar het was altijd mogelijk dat iemand
hen voor was geweest. Hij was vol aandacht voor de ruitjesnek
van de chauffeur vóór hem. Alsof hij uit dit lijnenspel vermocht af
te lijden, waar het kind nu was. Bij Lia en Reina thuis had hij niets
verdachts opgemerkt, - geen spoor, geen enkel teken waaruit men
zou kunnen afleiden dat daar ooit een kind had gelogeerd. Op het
Ministerie van Landbouw misschien? Onwaarschijlijk, daar waren
zoveel mensen, licht dat er iemand z'n mond zou voorbijpraten.
Van Mastrigt? Maar Van Mastrigt z'n vrouw zat allang in het be-
vrijde zuiden. De ingenieur verbleef nu hier en dan daar. Dagenlang
hadden ze gepost vóór zijn woning, zonder gevolg. Toen hadden ze
de woning doorzocht, ook vergeefs. Zoals 'n hond z'n smerige visi-
tekaartje achterlaat, zo had Ir Van Mastrigt alleen maar kranten
achtergelaten, en wat voor kranten! „Volk en Vaderland" van Mus-
sert; „Zwart front" van Arnold Meijer en de „Deutsche Zeitung in
den Niederlanden". Alsof zo'n knaap „Trouw" niet zou lezen, en
„Je Maintiendrai"; „Het Parool"; „Het Volk" en „Vrij Nederland".
En dan die zaak met de vallende luchter! Om je te bedoen! Hij
hoopte dat er niet geschoten zou moeten worden. Stel je voor dat
er 'n kind gedood zou worden . . . Hij keek naar de ruitjesnek van
de chauffeur en hoorde de stem van z'n vader, de Hollander, woor-
den zeggen, uit het boek Samuel: „Zoals uw zwaard vrouwen van
hun kinderen heeft beroofd, alzo zal ook uw moeder onder de
vrouwen van kinderen worden beroofd . . ." Z'n vader had hem bij
de Bijbel opgebracht.
„Waarom doe je dat?" had z'n moeder vaak verwijtend uitgeroepen,
voordat ze van hen wegging naar Amerika, „altijd die Bijbel! Er is
toch genoeg goede duitse lektuur?"
En het onveranderlijke antwoord van de vader: „Mijn volk vergaat,
omdat het geen kennis heeft. En de woorden van de Bijbel zal hij
nooit kunnen verliezen, want deze keren nooit leeg terug, ze zijn:
„een reuk des levens ten leven en - een reuk des doods ten dode!"
Links en rechts in de autoruiten wenkten de seinen, bruuske be-
wegingen: de ogen van Dr Gloede, lichtend als sterren! Het geduld
van Dr Gloede was een onzichtbaar peilglas, communicerend met
het twijfelachtige succes tot nu toe in de zaak van de Joodse che-
micus, Léon Chabot.
„Gebruik zijn dochtertje als gijzelaarster, 't is de enige mogelijkheid
die we nog hebben. Hij weigert hardnekkig, maar z'n dochtertje zal
ons helpen hem gewilliger te maken!"

„Zouden we hem, chemisch, niet tot medewerkign kunnen brengen,
zonder het onschuldige kind?"
En het bijtende antwoord van Dr Gloede: „Het is dus ogenschijn-
lijk al zo met ons gesteld, dat wij niet meer in staat kunnen worden
geacht een persoon te vinden? Dit is toch bijzonder komisch, meine
Herschaften. Een persoon is toch geen speld. En wij hebben tot nu
toe iedere speld gevonden, - ook al maakt de liefde blind, mein
Hauptmann! Is dit niet volkomen onwaardig aan het grote genie
van onze geliefde, jeweetwel?"
Martin drong zich in de blinde hoek van de DKW.
Sigi knikte. „Gestapo" zei hij sober.
Martin antwoordde: „Een Horch. Een stomme auto om te volgen".
De straat waar Van Ulzen woonde! Ze reden het huis met normale
snelheid voorbij, het park voorbij, de kazerne, een straat en nog
een straat waar een tram reed. Het begon ook nog te regenen. Voor-
bij de tram trok Sigi uit alle macht aan het stuur, gierend op twee
wielen regelrecht op de poort van de kazerne aan. Een tweede ruk
aan het stuur, de DKW scheurde de steeg in, rakelings langs de
muur. Hij drukte twee keer kort en een keer lang op de claxon.
Hij reed in volle vaart naar de stalen deuren van een loods. Op het
laatste moment gingen die open, - en dicht. De Mercedes stond aan
het andere einde. In het halfdonker wisselden Martin en een man
van zijn lengte van plaats. Sigi reed met de DKW de weg terug.
Aan de andere kant reed de Mercedes uit, richting stad.
Ingrid reed snel en zeker. „Ben je gevolgd op weg naar hier?"
Martin, liggend op de achterbank, antwoordde bevestigend.
„Hoe liggen de feiten?" wilde ze weten.
Martin gaapte.
„Slaap je, kunstenaar?"
Hij zei: „Nee, Ingrid! Ten eerste: het huis is zonder onderbreking
geschaduwd. Theoretisch gesproken moet 't kind er zijn. Van Ulzen
en z'n vrouw worden intussen op de Kommandatura vastgehouden.
Een schertsverhoor. Ten tweede: mejuffrouw Lia van Beinum, die
jij verdenkt, werkt niet voor de Gestapo. Op alle trefwoorden van
hen, als: beminnenswaardig, harmonie, planeet, Mattheus, aarde,
reageerde ze volkomen normaal. Geen schijn of schaduw van een
wachtwoord. Ze is kien! dat geef ik direkt toe. Ongelofelijk vlug,
kan onmiddellijk van thema of kleur veranderen, als een cameleon.
Ik heb gedacht: ze neemt je te grazen, man. (Terwijl hij sprak
dacht hij: en ze neemt me te grazen! Straks is het kind bij haar
thuis, terwijl ik haar hele huis heb mógen doorzoeken). Nee, Ingrid,
heus, ze heeft een werkelijk goed karakter. Het is een schat. Zo
zijn er maar enkelen."
„Jaja", deed ze Dr Gloede na: „De liefde maakt wel blind, mein
Hauptmann."
Zij zette haar muts recht op het kortgeknipte haar, dat zwart was
en glanzend. Ze was van dezelfde lengte als Adri van Ulzen's
vrouw. Ze had donkerblauwe ogen, in een heel blank gezicht. De
zwarte Mercedes kon voor die van Adri doorgaan, maar Adri kreeg
geen benzine meer. Een puzzle voor de buren.
Ingrid stuurde tot vlak voor de achterdeur. Ze opende het portier,
stelde zich zo op, dat hij ongezien zou kunnen blijven. Zij volgde
met een hoedendoos. Kijkend door een kier van doos en deksel zag
ze links en rechts gordijnen bewegen van reeds wildgeworden bu-
ren. De regen viel nu in stromen uit de lucht.
Ze sloot de deur achter zich af. „Nu, - zei ze - laten we beginnen!"
Ze liet hem voorgaan bij de trap, maar zo, dat hij haar rakelings
moest passeren.
Hij kon ha^^iiet ontwijken, maar terwijl hij in vier sprone>«^^e
trap oprenöBpacht hij: „Ik moet mijn liefde voor Lia beschJSi^i.
De geschiedenis van|^iag moet zich niet herb^Bku Er zijn er ge-
noeg voor haar gevall^^ Voor haar, die meester^y op de vierkante
meter is. Linden van de Gestapo in Bratislava: hij rustte in vrede.
Vergeten wij Bjela ^•tonow niet. Zijn zwakh^ÉL voor het door
haar gezongeja lied bflR een zwakheid tot de doGB. De rcstenvan
zijn lichaanjB^cgt men - worden door stroming en getijden i'fflP'
voerd van Renesse tot Texel. Naamloze helden - zolang hun wer-
kelijke naam door hun respectievelijke diensten niet wordt vrijge-
geven. Ingrid is gevaarlijk als de zee. Laat Lia oppassen voor haar."
De slaapkamer van Van Ulzen. Sombere helderziendheid van be-
wust geworden instinct dat roept: „Niet hier, niet hier! De logeer-
kamer". Wie leidt onze schreden?
Hij legde de prullemand op de vloer. De groet op het kaartje van
de bloemist was gesteld in het duits. Gericht aan Fraulein Lia van
Beinum: „Hartelijke gelukwensen met je verjaardag, meine Liebe.
Hoop dat de bloemen die ik je hierbij laat bezorgen mijn gevoelens
beter tot uitdrukking zullen brengen dan tijdens ons laatste samen-

zijn in „Der Manager" mogelijk was. Steeds denkend aan onze af-
spraak, je toegenegen: lan Kubizek."
De mededeling drong als een injektienaald in Martin's hersens. Hij
stond als verdoofd te staren op de woorden: „meine Liebe". Eén
ogenblik voelde hij zich eindeloos moe, - maar reeds voelde hij een
woede in zich branden op een wijze, die hij sinds zijn opleiding niet
meer had gekend. Hoc graag was hij in razende vaart, als „Eile tut
Not" naar haar toegevlógen, om de waarheid uit haar te sleuren,
de waarheid over Kubizek. Gezegende kaart! En godverloren ogen-
blik: dat Lia van Beinum een afspraak heeft doen maken met
Hauptsturmführer lan Kubizek, die de gorilla van de Gestapo
wordt genoemd! „Stets unserer Verabredung gedachtig, dein erge-
bcnen: lan Kubizek".
In de kamer dreef een chemische geur. Met een smetteloos witte
/ukdoek tussen zijn tanden, en de handen geschoeid, tot de bereid-
heid van rustig en efficiënt onderzoek, opende hij laden, opende en
sloot - en zag in een spiegel de dodelijke bleekheid van zijn gezicht.
En de stem bij het raam, de stem die steeds scherp gefluisterd had
van verraad, en die de naam van Kubizek uit zijn lippen had ge-
spuugd, zwol aan tot het rumoer van een onweer. Martin hield de
handen aan zijn oren, maar desondanks hoorde hij de donder van
Dante's woorden: „In het midden van de reis onzes levens. Kwam
ik tot mezelven. In een duister woud . . ." De resten van orchideën,
symbolen van het verraad, zij zullen naijverig worden bewaard,
dacht hij, - bewaard tot de dag van het oordeel. Een toorts zal ik
ontsteken, zoeklichten langs de sluippaden van Lia's bestaan, het
brandpunt van stralen richten op Kubizek. Mompelend liep hij
Adri's studeerkamer in, sloot de deur met de toppen van z'n
vingers, - trad in een reflex terug. Naast hem drong de dolk in het
hout. De arm, die hij als afweer hief, klemde zich in een voortge-
zette beweging om de hals van de aanvaller. In de slag, die dodelijk
had kunnen zijn, ontlaadde zich de chemisch niet bedwongen woe-
de.
Ingrid stond naast hem. De soldaat droeg de zwarte uniform van
de SS. Ingrid legde het lichaam behoedzaam op de vloer: „Idioot!"
siste ze, „je had hem bijna doodgeslagen. Had hem aan mij over-
gelaten. Wat bezielt je? Hallo, kunstenaar! Help me. Hem binden.
Wij nemen hem mee naar Dr Gloede."
Hij knikte toestemmend. Hij stond bij het raam en speurde met de
Zeis Tele door het zij raam, raam na raam, van elke kant van het
huis, nam hij.
Zij stak de papieren terug in de uniform. „Hij is van Kubizek" zei
ze.
Hij knikte. „Hij is alleen", voegde hij er aan toe. „Voorhoede of
wacht. Wij gaan. Hier is minder dan een spoor." Hij knerste met
de tanden: „Als hij wakker wil worden, kan hij net zoveel krijgen
als hem lust."
„Nee!" antwoordde zij „hij is mijn gevangene. Ik ga met hem spe-
len. Als een kat met de muis!" Het regende zacht.

Dr Gloede. Een kleine, belachelijk uitziende man, achter een enorm
bureau, op een stoel die te groot is voor zijn korte beentjes. Als hij
opziet van zijn papieren is hij niet belachelijk meer. Het voorhoofd
hoog en gewelfd. De kin gebogen. Dwingende kracht er uit van dit
gezicht. Het merkwaardigst zijn z'n ogen, de ogen van Dr Gloede,
lichtend als sterren. Men zou er voor willen vluchten, maar men
wordt er door vastgehouden.
Hij keek Martin onderzoekend aan. In gedachten somde hij op: hij
heeft het zachte haar van een kunstenaar, van een musicus, hij is
zacht van natuur, maar hij wéét het. Daarom is hij een vermetele,
agressief toegrijpende man. Hij gelooft niet in onze onfeilbare je-
weetwel. De voorhoofdrimpels van een realist.
„Hebt u een foto van het kind, van Raquel Chabot, mein Haupt-
mann?"
Martin legde de foto van Lia met het kind vóór Dr Gloede op tafel.
„Ah! Kijk eens aan! Dit is ene lieve vrouw, mein Hauptmann Van
Anreh. Een vrouw, die echter de Abwehr van Schellenberg lelijk
dwars heeft gezeten. Hoe verblindend charmant, ja, verblindend
zeker!" Gloede bedekte de foto met zijn hand, eerst geheel, dan
gedeeltelijk, deel na deel bedekte hij met de hand.
„Wat ziet u, heer doctor?" vroeg Martin.

(wordt vervolgd)

Kerstnr 'Contact'
Volgende week verschijnt Contact in kleur. Wij
verzoeken de adverteerders en correspondenten
hun copy zo spoedig mogelijk te leveren, doch

UITERLIJK MAANDAG 18 DECEMBER 6 UUR
'S AVONDS.

Adverteerders die hun advertentie in kleur wen-
sen, gelieven dit op te geven. De mm prijs wordt
dan slechts 2 cent verhoogd. Profiteer van deze
zeer lage prijs. Maandagavond echter kunnen we
beslist geen kleuradvertenties meer aannemen.

In de week van 25 t/m 30 december komt Contact
normaal uit. Wij verzoeken u echter om alle me-
dewerking daar wij in tijdnood zitten. In dit num-
mer verschijnen ook de nieuwjaarswensen welke

UITERLIJK 22 DECEMBER IN ONS BEZIT
MOETEN ZIJN.

De redaktie

JAARVERGADERING AR KIESVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Lenselink hield
de AR kiesvereniging Nederland en Oranje maandag-
avond in zaal Boersma haar jaarvergadering.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter verkreeg
de sekrearis, de heer J. W. Brummelman, gelegenheid
zijn jaarverslag uit te brengen. Hieruit stippen wij aan
dat de vereniging thans 101 leden telt. Er werden diverse
bestuursvergaderingen gehouden terwijl de samenwer-
king tussen de plaatselijke CHU kiesvereniging en de
AR kiesvereniging nog zeer goed te noemen is, hoewel
van een samengaan nog steeds geen sprake is. Spreker
dankte de beide AR leden van de raad voor hun beleid
in de raadsvergaderingen.

De penningmeester, de heer H. Slofstra, kon niet anders
dan een/ nadelig kassaldo mededelen, mede een gevolg
van de tussentijdse verkiezingen in februari 1967.
Na gehouden verkiezing werden inplaats van de aftre-
dende bestuursleden t.w. de heren H. Robbertsen en A.
J. Smeenk benoemd de heren Haanschoten en B. Heijenk.
De kontributie werd van ƒ 8,— verhoogd tot ƒ 10,— per
lid per jaar. Op het winterprogramma staat een spreek-
beurt van drs Smit uit Zutphen in de maand januari

en een te houden door mejuffrouw Van Leeuwen, in fe-
bruari beide in samenwerking met de CHU.
Na de pauze werden diverse onderwerpen behandeld,
vooral wat het gemeentelijk beleid betrof. Tevens ver-
zocht men in het weekblad Contact voortaan de datum
van de te houden raadsvergaderingen onder de agenda
op te nemen. Hieraan zal worden voldaan.
De voorzitter dankte de aftredende bestuursleden voor
hun werk in dienst van de vereniging verricht.
De heer Smeenk ging voor in dankgebed.

lPORTffiEU
DAMMEN
VERRASSENDE NEDERLAAG VAN HET
TWEEDE TIENTAL VAN DCV
Het tweede tiental van DCV dat tot dusver in de kom-
petitie slechts één verliespunt heeft geïnkasseerd (10—
10 tegen Brummen) heeft vrijdagavond in de thuiswed-
strijd tegen Ons Genoegen I uit Almen een onverwachte
nederlaag geleden. Het werd 11—9 voro de bezoekers.
Almen behaalde de eerste winstpunten doordat Huisjes
van Roozendaal won. De Vordenaar stond al spoedig
2 schijven achter, maar door een blunder van Huisjes
leek de Vordenaar de beste papieren te hebben maar
een vergissing in het eindspel kostte Roozendaal toch
de punten O—2.
Leunk behaalde tegen Maalderink al direkt een schijf
winst, hetgeeni voor de Vordenaar voldoende bleek de
partij in zijn voordeel te beslissen.
Aan bord drie kon Wansink het tegen de geroutineerde
Loman niet bolwerken. Tot het middenspel een gelijkop-
gaande strijd; danig in het nauw gebracht maakte Wan-
sink in de 38e zet een fout, hetgeen hem tot opgeven
dwong.

Hulshof speelde tegen Wassink een sterke partij. In het
eindspel verkreeg Hulshof een schijf winst, brak door
naar dam en behaalde de zege. Hierdoor was de stand
4—4 geworden.
Hoewel Hoenink tegen Heyink aardig partij gaf moest
hij in het eindspel toch zijn meerdere erkennen.
Hesselink moest het opnemen tegen Koetsier. De Vorde-
naar gaf Kranig partij doch moest in het eindspel een
schijf offereni, hetgeen de volle winst voor Koetsier be-
tekende.

Esselink speelde tegen Schoneveld voorzichtig, nam geen
risiko's zodat Schoneveld geen gelegenheid werd gebo-

den zijn bekende zetjes te lanceren. De partij eindigde
in remise.
Aan bord l speelde Ter Beest een sublieme partij tegen
Berkenbosch. En hoewel Berkenbosch al het mogelijke
deed, kon hij niet verhinderen dat Ter Beest in het eind-
spel een dam maakte om daarna de partij in de volle
winst om te zetten.

Borden 9 en 10 eindigden reglementair in remise.
DCV II heeft thans 11 punten uit 7 wedstrijden) en staat
daarmee 2 punten achter op Lochem. Donderdag gaat
DCV II op bezoek bij DVD II uit Doetinchem.
DCV I speelt vrijdag thuis tegen Winterswijk.

Betaling
abonnementsgeld
Vóór l januari 1968 kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op gironummer l 20 58 67
t.n.v. drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden of
per bank Coöp. Raiffeisenbank, Vorden, of ten
kantore drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

Op veler verzoek loopt het abonnement nu van
l JANUARI 1968 T/M 31 DECEMBER 1968

Wij hopen u hiermede van dienst te zyn geweest.

Het abonnementsgeld hebben wij zo laag mogelijk
gehouden, vergeleken bü andere weekbladen. Een
verhoging was echter ook dit jaar niet te vermij-
den door de hoge portokosten e.d.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT NU
ƒ 8,— PER JAAR.

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden
door onze kwitantieloper, de heer Koop, dan komt
er 30 cent inkassokosten bij.

Voor kwitanties welke na l januari 1968 door de
post worden aangeboden komt 75 cent inkassokos-
ten bij.

De redaktie

Doe uw kerstinkopen in Vorden

VOLLEYBAL

DASH I — WILHELMINA IV 1—2

Na enkele weken rust vervolgden de Dash-heren de vol-
leybalkompetitie met een zware uitwedstrijd in Zutphen
tegen Wilhelmina IV; de Zutphenaren wonnen op het
nippertje met 2—1.
Dash was in de eerste set prima op dreef. Wel kon de
tegenpartij na de opslag een voorsprong opbouwen, maar
door het sterk aanvallende spel van de Vordenaren was
men op eeni (gegeven moment weer gelijk 7—7. Dash
rook de overwinning en deed er een schepje bovenop.
Na d opslag boekte men een puntenwinst van 8, waar-
door de rollen meteen omgedraaid waren. In de laatste
minuten kon Wilhelmina nog goed bijkomen maar het
werd toch 15—13 voor Dash.
De tweede partij was het spelbeeld gewijzigd. Wilhelmi-
na nam van meet af aan de leiding en kwam ver voor
te staan 6—O en 8—0. Dash stond op een puntental van
6 toen de tegenpartij haar aantal bijeen had, eindstand
15—6 voor Wilhelmina IV.
De laatste set moest de beslissing brengen- en tot vlak
voor het einde was het nog onzeker wie met de zege
zou gaan strijken. Eerst leidde Dash daarna Wilhelmina.
Bij de stand 14—13 vroeg de Dash-aanvoerder time-out
aan maar door een mivserstand floot de arbiter even
later af, toen de doorspelende Zutphenaren hun 15e
punt scoorden. Eindstand 15—13.
De eerstvolgende wedstrijden voor de Dash-heren zijn:
15 december Dash I—Hercules II en Set-Up V—Dash I.

TOUWTREKKEN

MEDLERSE TOUWTREKKERS NAAR EERBEEK

Het kontakt tussen de touwtrekverengingen van 't Med-
ler en EHTC uit Hall-Eerbeek blijkt steeds beter te
worden. Nadat de EHTC'ers onlangs bij de Vordenaren
op bezoek waren en daar een pittige voetbalwedstrijd
met 8—5 wonnen gingen nu de Medler touwtrekkers
naar Hall-Eerbeek.
De Vordenaren verschenen ditmaal voor het eerst in
de spiksplinternieuwe tenue's met op de nel-oranje shirt
de naam van de vereniging geborduurd. Dit stimuleerde
het elftal vna 't Mledler schijnbaar zo goed dat zij al
vrij spoedig in deze return voetbalwedstrijd de leiding
konden nemen door een doelpunt van H. Groot Roessink.
Een afstandsschot van de thuisclub bracht de stand op
gelijke voet. In deze stand kwam tot de rust geen ver-
andering.
In de 14e minuut van de tweede helft bracht een mis-
verstand in de Medlerverdediging de thuisclub de leiding
maar weer was het Medler dat terugsloeg 2—2. Een
kwartier voor het einde kon de EHTC-midvoor de stand
op 3—2 in hun voordeel brengen.
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