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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 16 APRIL

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen Jongerendienst

10.30 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
's Morgens 10 uur en 's avonds 7 uur ds. J. D. te Win-
kel van Sassenheim (Z.H.)

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur _ 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

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

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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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 J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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: Miranda Henriet, d. v. J. W. Sloetjes en H. J.
Wassink; Astrid, d. v. G. J. Hogendoorn en J. G. Tret-
bar.
Ondertrouwd: A. H. Geurts en M. J. B. Greuters; W. J.
G. Dekkers en B. M. Heersink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Berendina Hendrika Klein Selle, 91 jaar,
weduwe van Jan Willem Groot Bramel; Anna Riemers-
ma, 77 jaar, echtgenote van Gerard Frederik' Willem
Bakker; Derk Jan Tiessink, 48 jaar, echtgenoot van
Dirkje Hendrika Eelderink.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN ZONDAG 16 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Talens bediening van de H. Doop
19.00 uur ds. van der Bruig

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Telefoon Groene Kruis 2079

van vrijdagmiddag 13.00 uur t/m maandagmorgen 8.00
uur zuster Carmiggelt, telefoon 6509

TELEFOONNUMMERS
Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 bij
geen gehoor 4184

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Andrea, Theodora, Maria d. v. Th. J. A. Lei-
sink en A. H. M. Mullink.
Ondertrouwd: A. J. Kloosterboer 23 jaar en A. W. Riet-
man 22 jaar.

GEVONDEN VOORWERPEN
Een paar zwarte glacé dameshandschoenen; een por-
temonnaie met inhoud; een duimstok.

VERLOREN VOORWERPEN
Een antieke broche.

KRANENBURG Jaarvergadering ABTB
Kranenburg - Vorden

De verleden week gehouden jaarvergadering van de
plaatselijke ABTB in zaal Schoenaker op de Kranen-
burg werd door een groot aantal leden bezocht.
Voorzitter de heer A. R. J. Zens begroette in zijn wel-
komstwoord speciaal de heer C. Bannink, direkteur
van de als nieuw lid toegetreden CLV „Ons Belang" te
Linde, terwijl hij later op de avond ook de G.A., pas-
toor Bodewes ofm kon verwelkomen.
De voorzitter gaf allereerst een overzicht van de gang
van zaken in de landbouw, waarbij hij als eerste de
akkerbouwgewassen besprak. De rentabiliteitsontwikke-
ling voor de akkerbouwgewassen, voornamelijk granen,
was de laatste jaren weinig bevredigend. Door de
weersomstandigheden werden er dan ook geen rekord-
oogsten behaald. Ook de vruchtwisseling zal zeker een
grote rol gaan spelen. Hakvruchten verdwijnen uit het
landbouwplan. Het is dan ook zo dat met de herbouw
van granen, vanwege het maar matig financieel resul-
taat, bepaalde knelpunten niet kunnen worden wegge-
nomen.
Met de veehouderij is het, aldus spreker, anders ge-
steld. De uitbreiding van de melkveestapel, alsmede 'n
grotere produktie per koe, leidde tot een stijging van
de totale melkproduktie. De richtprijs nam toe met 1,5
cent per liter; 32-33% en zal in het komende melkjaar
weer met 1% cent worden verhoogd. Het Nederlandse
vee en vlees heeft in het buitenlad een goede naam. Dat
dit de export ten goede komt is in 1966 weer gebleken.
Alhoewel vanwege het mond- en klauwzeer de grenzen
in 1966 geruime tijd gesloten bleven, konden in de 2e
helft van dat jaar wederom (goede prijzen worden ge-
maakt voor varkens- en kalfsvlees. Eind verleden jaar
brak wederom deze ziekte uit, doch doordat onze rege-
ring de entingen van varkens en rundvee snel liet uit-
voeren, werd deze epidemie tot een minimum beperkt,
hetgeen voor de export van groot belang was.
Over de pluimveehouderij was spreker niet optimistisch.
De rentabiliteitsontwikkeling is in deze sektor dan ook
onbevredigend. Nadat de voorzitter de wens had uitge-
sproken dat 1967 voor gezinnen en bedrijven der leden
een goed jaar mocht zijn, bracht sekretaris de heer H.
M. A. Helmink een keurig jaarverslag. Hieruit vermel-
den wij dat de afdeling thans 38 leden telt. Er werd
iedere maand een goed bezo^te ontwikkelingsavond
gehouden o.m. over rundveevoe^P^ (door de heer Nek-
kers) over hooi ventilatie (door de RLVD de heer Heu-
ker op Hoek) rector Bles over „godsdienst op het plat-

teland" etc. Ook werden diverse gekombineerde bijeen-
komsten gehouden met de gezamenlijke standsorgani-
saties. De penningmeester, de heer W. Wissink maakte
melding van een klein batig saldo, waarna de kaskom-
missie bestaande uit de heren A. Schotman en B. Bos
een gunstig verslag uitbrachten. Bij gehouden bestuurs-
verkiezing werd de heer H. M. A. Helmink als sekre-
taris herkozen.
Na een korte pauze werd door de geestelijk adviseur
een inleiding gehouden over de eenheid der kerken,
waarin de laatste jaren veel verbetering is gekomen.
De voorzitter dankte aan het slot van de avond voor
deze interessante uiteenzettingen en de goede opkomst.

BROMFIETS VAN VORDENAAR TWEEMAAL,
ONTVREEMD

Voor enige weken geleden werd de Batavus-bromfiets
van de Vordenaar J.B. die hij bij zijn verloofde op de
Wientjesvoort voor de ouderlijke woning had gestald,
's avonds ontvreemd. Alle naspeuringen van de politie-
autoriteiten bleven aanvankelijk zonder resultaat. Tot-
dat er verleden week een telefoontje van de Winters-
wijkse politie kwam, dat de brommer weer terecht
was en op het politiebureau aldaar kon worden opge-
haald.
J.B. trok zaterdag jl. met zijn zwager en de benodigde
paperassen naar Winterswijk om zijn bromfiets op te
halen. Wie schetste echter hun verbazing en die der
dienaren van de Hermandad, toen bleek dat de brom-
mer notabene onder het oog van de bevoegde autori-
teiten opnieuw was ontvreemd. Men ging dus noodge-
dwongen zonder Batavus weer Vordenwaarts. Gisteren
kreeg de gedupeerde Vordenaar bericht dat zijn ei-
gendom en de dief inmiddels beiden weer op het Win-
terswijkse bureau waren, de bromfiets werd bij B. thuis-
gebracht, de brutale een jongeman uit Winterswijk,
werd in arrest gehouden.

KRANENBURG ZONDER STROOM
Een groot 'gedeelte van de Kranenburg zat vrijdag en-
kele uren zonder stroom. Langs de Rijksweg worden
momenteel een aantal bomen, die gevaar opleverden
voor het steeds intensiever ^fcrdende verkeer, gerooid.
Hierbij viel een der bomen ̂ Bbij de boerderij ,,'t Ni je
Arve" (Wunderink) verkeerd en kwam terecht op het
lichtnet. P.G.E.M.-monteurs herstelden de breuk.

VORDEN
JONG GELRE (D BIJEEN

De afdeling dames van Jong Gelre hield een druk be-
zochte ledenvergadeirng in hotel „'t Wapen van Vor-
den" onder leiding van mej. T. Pardijs. Mevr. Esseling-
Kok uit Zwiep werd inzonderheid welkom geheten.
Medegedeeld werd dat op vrijdag 14 april te Almen de
ringvoorjaarsvergadering zal plaatsvinden en de pro-
vinciale bondsvergadering op 20 april a.s. te Arnhem.
De sportmiddag wordt op 22 april tegen de afdeling
Warnsveld georganiseerd met 's avonds als slot een sok-
kenbal in hotel „'t Wapen van Vorden".
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd inplaats van
mej. G. Rossel, welke niet herkiesbaar was, gekozen
mej. J. Kornegoor.
Mevr. Esseling-Kok vertelde vervolgens enige reisher-
inneringen over haar reis naar en verblijf in Amerika.
Door spreekster werden hierna enige prachtige dia's
vertoond over het huwelijk van prinses Beatrix en prin-
ses Margriet.
De presidente dankte mevr. Esseling hartelijk voor haar
bijdrage aan deze genotvolle avond.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Bij de Rijkspostspaarbank werd te Vorden en omlig-
gende bijkantoren in de maand maart jl. ingelegd
ƒ 68066,11 en uitbetaald ƒ 81753,54.

OUDJES GINGEN EEN DAGJE UIT
Een 47-tal verpleegden van het verpleeghuis „Het En-
zerinck" en van „Villa Nuova" maakten onder leiding
van het verplegend personeel ter onderbreking van de
lange wintermaanden welke zij achter de rug hadden,
met een G.T.W.-bus een uitstapje.
Van Vorden ging het regelrecht op Rotterdam aan waar
in de Euromast enige gezellige uren werd doorge-
bracht. Vooral de lift vond veel bijval bij de oudjes.
Van hieruit volgde de tocht naar Den Haag en Soest
(Koninklijk paleis). Na een stevig diner in „Eemhand"
werd de terugreis naar Vorden ondernomen.
Dat een en ander zeer op prijs werd gesteld door dit
gezelschap behoeft geen betoog.

Lampionoptocht
De Oranjevereniging Vorden zal, wanneer de ge-
boorte van het prinsenkind voor of met de nieuws-
berichten van 6 uur 's avonds bekend wordt, nog
diezelfde avond om half acht een lampionoptocht
organiseren.

De lampions zullen geheel kompleet en gratis,
mede door de steun van de Winkeliersvereniging
Vorden, aan de kinderen op het Marktplein wor-
den uitgereikt, zolang de voorraad strekt.

De beide muziekverenigingen hebben hun mede-
werking toegezegd.

Wordt de geboorte na 18.00 uur bekend, dan heeft
deze optocht de volgende avond plaats op dezelf-
de tijd.

We hopen, dat velen aan deze optocht zullen mee-
doen. De Vordenaren worden vriendelijk verzocht
terstond na het bekend worden van de blijde ge-
beurtenis, de vlaggen uit te steken.

Agenda
12 april Bijeenkomst Bond van Ned. Plat-

telandsvrouwen in de zaal van
hotel „'t Wapen van Vorden"

13 april Soos buurtver. Julianalaan e.o. in
café Bloemendaal om 7.30 uur

18 april Jaarvergadering carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal Schoen-
aker, aanvang 20.00 uur

22 april Openbare lesavond Nutsblokfluit-
en Melodicaclub in het Nutsgeb.

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzicht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)

ERGERLIJK VANDALISME
Aan de Insulindelaan alhier zijn waarschijnlijk door de
jeugd 4 a 5 jonge boompjes, die vorig jaar met zoveel
zorg door de dienst Gemeentewerken gepoot zijn, totaal
vernield.
Wordt het geen tijd, de ouders er in het algemeen op
te wijzen dat zij toch beter op de gedragingen van hun
spruiten dienen te letten, en dat zij, wanneer het hun
kinderen betreft, ook financieel aansprakelijk gesteld
kunnen worden.
Kan dit niet eens door de politie uitgezocht worden?
Juist in deze tijd waar door uitbreidingen van de ge-
meente zoveel houtopstand verdwijnt, moet elke inwo-
ner van onze gemeente m.i. medewerken dat ons fraaie
dorp zijn houtopstand niet nodeloos vernielt.

Een inwoner Insulindelaan H.W.

NIEUWE STIER AANGEKOCHT
De stierenvereniging „Delden" kwam ter bespreking en
bezichtiging van de nieuw aangekochte stier ten huize
van de heer B. Lebbink in een druk bezochte ledenver-
gadering bijeen.
De voorzitter mocht in het bijzonder welkom heten de
oud-leden t.w. de heren Rossel en Lebbink voor hun
blijk van medeleven in het wel en wee van de vereni-
ging. Medegedeeld werd dat de oude stier „Sjoert" via
de firma J. Boers & Zn aan de slachtbank was verkocht.
Besloten werd aan bovengenoemde firma voor hun ro-
yaliteit het zgn. kommissiegeld te verdubbelen, welk
besluit aller instemming had. Verder werd medegedeeld
dat van de heer H. A. J. Luiten te Lintelo (gem. Aal-
ten) was aangekocht de stier „Rob" welke in het Ned.
Rundveestamboek was opgenomen met b. Deze stier
was op 18 januari 1966 geboren. De prijs bedroeg
ƒ 1775,—. De leden waren over de nieuw aangekochte
stier, welke allen mooi van kleur vonden, hoogst vol-
daan. De vader van de nieuwe stier was „Robin" pref.
2e klasse en de moeder „Irene" stond ingeschreven in
het K.S. Het dekgeld over het boekjaar 1966 was vast-
gesteld op ƒ 6,50 per aandeel.
De nieuw aangekochte stier zal worden gestationeerd
bij de heer Scheffer tegen een vergoeding van ƒ 5,—
per dag. De heer Scheffer verzocht de leden met toch-
tige koeien 's zondags voor 's morgens 9 uur te komen.

Lenteboden!

WARNSVELD
NUTSOPERETTEGEZELSCHAP MET

. „DER VOGELHANDLER
Het twintigjarig bestaan van het Nutsoperettegezel-
schap Warnsveld is vorige week gevierd met een voor-
stelling waarop „Der Vogelhandier" van Carl Zeiler
werd gespeeld.
Der Vogelhandler had al eerder op het programma van
de operettegroep gestaan. De bezetting was nu geheel
anders dan de vorige maal, waaruit mag blijken dat
ook in Warnsveld wordt gestreden met de moeilijkheid
een operette goed te bezetten.
De moeilijkheden waaraan het Nutsoperettegezelschap
in Warnsveld in de Nutszaal het hoofd moet bieden zijn
langzamerhand wel bekend. Er is een uiterst slechte
akoestiek en er zijn toneeltechnisch geen mogelijkheden.
Alleen hierom al moet met waardering worden gespro-
ken over het resultaat dat steeds wordt geleverd.
De talrijke coupures waarmee moeilijkheden werden om-
zeild wettigen dat een vergelijk met een normale voor-
stelling niet mag worden gemaakt. Blijft over de vraag
wat het Nutsoperettegezelschap dan wel bracht. Het
antwoord is: een genoeglijke avond, een avond waarop
kon worden genoten van vaak goede zang, van muziek
door een - door de nood gedwongen . te klein orkest en
van veel grappige momenten.
Mag men zich toch aan een beoordeling wagen dan kan
worden vermeld dat vooral Tini Wijgers als keurvorstin
Marie zowel in zang als in spel voortreffelijk werk le-
verde. Van Arie Ruisink, die Adam de vogelkoopman
speelde, mocht men niets anders verwachten. Tonnie
Stein verraste in het duet met Christel (Tonnie Schoen-
aker), Piet Wisseborn was de - als altijd grappige - me-
dewerker, die echter wel wat te weinig vaart had mee-
gekregen. Jan Wilderink, die een dubbelrol speelde,
zorgde vooral in de rol van de hoflakei voor veel plezier.
Zijn mimiek was onnavolgbaar. Hij bewees weer eens
te meer dat met eenvoudige middelen het grootste ef-
fekt kan worden bereikt.

WANDBORD VOOR OPERETTEDIRIGENT
Bij de uitvoering van de operette „Der Vogelhandler"
werd de heer Willy Peters, aan wiens hard en vasthou-
dend werken te danken is dat de groep nog steeds be-
staat, welverdiende hulde (gebracht.
Namens „alle Warnsvelders" bood de heer Priester de
dirigent een delftsblauw wandbord aan, waarop de
plaats die de operette in Warnsveld inneemt in woord
en beeld was uitgebeeld.

HERENTEAM WW KAMPIOEN
Het herenteam van de volleybalclub WW is er in ge-
slaagd het kampioenschap te veroveren in de tweede
klasse van de afdeling Zutphen van de NeVoBo.
In een uiterst spannende wedstrijd werd een 2—O over-
winnning op het Brummense Bruvoc 2 behaald. De set-
standen waren respektievelijk 16—14 en 15—9.
Hierdoor werd 't kampioenschap alsmede automatische
promotie een feit.
Onze hartelijke gelukwensen.

Contact in kleur?
Volgende week wordt het feestprogramma voor
Nationale feestdag (l mei) bekend gemaakt.
Wij willen dan ook, indien het mogeUjk is en de
adverteerders meewerken, Contact in kleur druk-
ken.

Indien de advertenties in kleur moeten worden
gedrukt gelieve men dit vóór maandag a.s. op te
geven. Het advertentietarief wordt dan slechts
met 2 cent per mm verhoogd. Ook de normale
advertenties in zwart worden graag zo spoedig
mogelijk, doch uiterUjk dinsdag 12 uur by ons
bureau ingewacht.

De Oranjevereniging zit slecht by kas en door
medewerking van de adverteerders kunnen we
dan het feestprogramma ook in kleur drukken.

De redaktie.



CONCORDIA HENGELO (GLD.)

\''A ZATERDAG 15 APRIL

dansen
Orkest:
„THE MOODCHERS'

De bestelde kaartjes voor de avond van Gert Tim-
merman op 26 mei, gaarne afhalen vóór zaterdag
a.s.

Vloerbedekking
problemen?

Geen nood!
WIJ HEBBEN 5 TROEVEN IN HANDEN

Ploeg-tapijt
een 100% wol'len tapijt met een eigen
sfeer.

Weston-tapijt
een 100% wollen tapijt van Deens
fabrikaat.

Geen snijverlies van muur tot muur.

Parade-tapijt
een tapijt van wol en haargaren met
mooie kleuren.
En leverbaar op 130 en 380 cm breed

Safari
een langharige Bouclé van zuiver
haargaren.
Prachtige kleuren, ook voor uw trap en
gang.

Intertel
een zeer zware haargaren Bouclé
dichtgeweven en in deze prijsklasse
nog niet geëvenaard.

WILT U EEN TAPIJT MET JARENLANG
WOONPLEZIER ?

KIES DAN TAPIJT UIT ONZE

troeven kollektie
UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL(05752)13 14

Te koop: RUIME 5-KAMERWONING TYPE X
BNG. Bouwjaar 1965. Degelijke olie CV, diverse
extra voorzieningen, ƒ 42.500,— k.k.
Event. met garage op 40 meter van woning.

Blijvend mooi en vrij uitzicht. In overleg spoe-
dig leeg te aanvaarden. Hypotheek van BNG mo-
gelijk.

J. H. LAMME, De Boonk 9 te Vorden. Voor af-
spraak telefoon 05752 - 1746

no. 24FEUILLETON

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Ik ben de laatste die haar zou willen verontrusten,
dokter. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik niet inzie
hoe een bezoek van oude vrienden haar kan verontrus-
ten.'
Het gezicht van de arts kleurde. Toen zei hij vol sar-
casme: ,U wenst met mij van opinie te verschillen,
Miss Gordon?'
Jeanie zei niets. Als hij haar van subordinatie wenste
te beschuldigen, dan zou zij hem zijn gang laten gaan.
Toen de dokter zag dat ze zijn vraag niet wilde beant-
woorden, zei hij kortaf: ,U hebt mijn orders. Ik ver-
wacht dat ze gehoorzaamd worden.'
,Ja dokter.' Jeanie stond op. ,Is dat alles?'
Ze wisselden een lange blik.
,Dat is alles, Miss Gordon.' Hij zweeg even en voegde er
toen aan toe: ,Ik zou willen zeggen dat uw optreden
vrij brutaal is.'
,Ja, dokter,' zei Jeanie weer.
Toen ze de deur achter zich sloot, bemerkte ze tot haar
verbazing dat ze trilde. Ze was niet bang voor de man,
maar er was iets in hem dat haar een rilling bezorgde.
Ze was er meer dan ooit van overtuigd dat er in Miss
Julie's huis op de heuvel dingen gebeurden, die niet in
de haak waren. Maar hoe kon ze Dr. John daarvan
overtuigen? Had Dr. Metzroff op een of andere manier

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 16 APRIL, 8 UUR:

JUDITH
met: Sophia Loren, Petre Finch, Jack Hawkin:,

TOEGANG 14 JAAR

Empo Rijwiellabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor haar
kantoor

flinke typiste
Voor deze funktie zal
een heel goed salaris
betaald worden, maar
het is beslist
noodzakelijk dat sollici-
tanten één of meer ja-
ren ervaring hebben.

Leeftijd: niet beneden
18 jaar.

Sollicitaties: vóór 19 april a.s. aan
ons adres Enkweg 17, Vorden

EMPO

Sportmode '
Heinzelmann sweaters

velours en badstof. Nieuwste mode-
kleuren. Ideale vrijetijdskleding.

Grote keuze bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.

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

de tabletten uit haar tasje kunnen nemen? En hoe zou
Dr. John op zo'n beschuldiging reageren? Hoe dan ook
ze zou het hierbij niet laten. En dan te denken dat
sommigen verwachtten dat Dr. Metzroff tot directeur
van Hawthorne zou worden benoemd!
De volgende ochtend stond Jeanie in de ontvangsthal
van een nieuw kantoorgebouw en keek naar de naam-
lijst. Ze vond het nummer van het kantoor van Rechter
Graham en stapte in de lift. Ze moest dit snel doen
voor ze nog van gedachten veranderde.
De secretaresse zei dat de rechter op kantoor was en
dat ze hem binnen een paar minuten kon bezoeken.
Jeanie, die zich de moed al voelde ontzinken, hoopte dat
ze niet lang zou behoeven te wachten.

Gelukkig duurde het nog geen vijf minuten voor de se-
cretaresse aankondigde dat Rechter Graham haar kon
ontvangen.
,Hallo, Jeanie!' Rechter Graham stond met zijn hand
naar haar uitgestrekt op en keek haar glimlachend aan.
,Dat is een genoegen. Ik kan me de tijd niet herinneren
dat we elkaar voor het laatst zagen.'
,Ik geloof dat het de blindedarm was,' zei Jeanie en
ging zitten in de stoel die hij haar aanwees.
,Ik ben bang dat ik een lastige patiënt was,' zei Rech-
ter Graham lachend. ,Ik was er niet aan gewend ziek
te zijn.'
,U was niet zo moeilijk. Ik heb wel ergere patiënten ge-
kend.'
,Je bent een goede verpleegster; dat wilde ik maar e-
ven zeggen.' Hij ging zitten en keek haar nadenkend
aan toen hij vroeg: ,Is er iets dat ik voor je kan doen,
Jeanie?'
Jeanie draaide er niet omheen. ,U was vroeger zo'n
goede vriend van Miss Julie Woodward.'

KOEKF
VOOR
UJND

VEE
DE VETVERHOGENDE RUNDVEEKOEK

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

WESSANEN WORMERVEER

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK

„'t Verfhuis" J. M. Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

Adverteren heeft pas effekt,
wanreer u regelmatig hieraan deelneemt

Wat een voordeel!
f^r 86 et voor

95 et voor
84 et voor
76 et voor

Zegelkorting
75 et — 10% „
70 et — 10% „
42 et — 10% „
59 et — 10% „

100 gram Spar^^ee van
1 pak Spar theezakjes van
2e blikje varkensvlees van
2 rollen Spar eierbeschuit van
l rol Spar choco's van 125 et voor 110 et — 10%
l pak Spar sprits van 89 et voor 80 et — 10%
200 gram rumbonen van 100 et voor 89 et — 10%

l zak hagelslag melk of puur 10 CENT GOEDKOPER
Bij 4 flessen Spar bier l BIERGLAS GRATIS!

150 gram gekookte ham van 119 et voor 87 et — 10%
150 gram tongenworst van 104 et voor 81 et — 10%
150 gram gekookte Geld. worst . . . van 81 et voor 69 et — 10%

20% zegelkorting op l litersfles koffiemelk!
20% zegelkorting op l blik Spar spercicbonen!

l blik mandarijnen van 124 et voor 98 et — 10%

REMMERS

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Nieuwstad 58

Zutphenseweg 41

Telefoon 1379

Telefoon 1281

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Löftogt,
B. van Hackfortweg 81

Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels

naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipiüs, ZutDhen
Laarstraat 5

damesbrillen

Siemerink's optiek
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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden
,Dat ben ik nog, hoop ik, hoewel ik haar niet veel meer
zie. Ik heb haar niet meer gezien sinds Dr. Metzroff
haar behandelt. Hij schijnt te denken dat ze voor een
vrouw van haar leeftijd te veel doet.' De rechter glim-
lachte bij de herinnering. .Misschien wond ze zich wel
eens wat te veel op over die schaakpartijen.'
.Gelooft u dat werkelijk? Ik bedoel dat de bezoeken van
haar vrienden haar geen goed deden?'
De rechter voelde dat er meer achter die vraag school,
maar hij had geen idee wat het kon zijn. Hij zei vrien-
delijk: ,Het kan mogelijk zijn. Ik ben geen medicus, dus
weet ik er niet veel van. Miss Julie schijnt hem volko-
men te vertrouwen; tenminste dat zei ze de laatste
keer dat ik haar sprak. Ze zei dat hij de pijn van haar
arthritis had weggenomen, iets dat nog geen andere
dokter gelukt was. Dr. Metzroff zegt dat het neuritis
is en dat de andere doktoren er niets van af wisten.'
,Hoe heeft hij die pijn gestild?'
Rechter Graham keek verbaasd; hij had niet het flauw-
ste idee waar Jeanie heen wilde. ,Ik zou het niet weten,'
zei hij toen. ,Jij weet daar beslist meer van af dan ik.'
Hij zweeg even en ging toen verder: ,Ik weet alleen dat
toen ik haar de laatste keer zag, zij wat meer op haar
gemak scheen. Ik heb wel meegemaakt dat we kaartten
of schaakten en het spel moesten onderbreken omdat
de pijn zo hevig werd. Michael gaf haar wat om de pijn
te verminderen, maar ze zei dat het snel uitgewerkt
was. De behandeling van Dr. Metzroff werpt meer re-
sultaat af.'
Jeanie haalde even haar schouders op. ,Ik geloof van
niet. Miss Julie's hart is niet sterk; Michael gaf haar
altijd het zwakste verdovingsmiddel om aan de veilige
kant te blijven.'

Rechter Graham keek het ernstige meisjesgezicht aan

en begon iets te vermoeden. Hij vroeg rustig: ,Wat, be-
doel, je precies, Jeanie?'

Inplaats van hem te antwoorden, zei ze: ,Ik veronder-
stel dat ik het niet behoor te vragen, maar ik dacht
dat u indertijd Miss Julie's zaken behartigde en dat ze
een testament heeft gemaakt waarbij ze het grootste
deel van haar geld aan een liefdadig doel naliet. Ik
vraag me af waarom ze dat testament heeft veranderd.'
Jeanie hield de adem in. Zou het 't gewenste effect
hebben? Ze zag de verbazing over Rechter Grahams
gezicht komen - hij scheen trouwens hevig geschrokken.
Hij zag er onaangenaam verrast uit; en zo voelde hij
zich ook. Hij vroeg zich af hoe Jeanie iets van dat ver-
anderde testament afwist - maar nu dat zo was, kon hij
het wel openlijk met haar bespreken.

.Jeanie, ik zou hier niet over praten, als ik jou was. Ik
begrijp niet hoe het is uitgelekt. Miss Julie moet er zelf
over gesproken hebben. Je weet dat Miss Julie zo nu
en dan iemand in dat grote huis laat inwonen. Op het
ogenblik zijn dat mevrouw Monski en Dr. Metzroff. Ze
hebben de leiding zo volkomen overgenomen en het
scheen dat Miss Julie zo dankbaar was, dat ze hun iets
wilde nalaten. Het is niet zoveel, in aanmerking nemend,
wat ze bezit, maar toch wel een flink bedrag. Ik heb
geprobeerd haar duidelijk te maken dat ze wat overijld
handelde en heb haar aangeraden nog wat te wachten,
maar ze sprak over haar leeftijd en dat er van alles
kon gebeuren; dus wilde ze het geregeld hebben. Later
belde ze met me op en vroeg me haar te bezoeken. Ze
zei dat ze iets met me wilde bespreken. Ik ging er-
heen maar men liet me niet binnen. De verplegster zei
dat ze niet gestoord mocht worden. Toen heb ik gepro-
beerd haar te bellen, maar zonder succes.'

(wordt vervolgd)
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VITRAGE IS DE
MAKE-UP VAN
UW WONING

Uw woning is niet af zonder vitrage.
Juist die ragfijne accenten zorgen

voor sfeer, filteren het licht en geven uw interieur iets
beslotens. Maar welke vitrage kiest u voor uw vensters?
Moeilijk? Inderdaad, want er is véél keuze. Vitrage zonder
en met lood band-zoom voor mooi afhangen. Vitrage in
terlenka. Vitrage inwit of ecru. En dan al die kwaliteiten, al
die eigenschappen zoals wasecht, krimpvrij, lichtecht, snel
droog en noem maar op. Eigenlijk kunt u maar 't beste eens
met de vakman komen praten. Wij geven u graag een eerlijk
advies. Wij kunnen u wellicht veel (woon)wijzer maken.
En voor een advies rekenen we niets l

wij maken u graag ••wegwijs

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

H.H. trekpaarden en ponyfokkers
Aangekocht de zesjarige vos bles
Haflinger hengst
AMBASSADEUR HFK 9
met witte staart en manen, nationaal
en provinciaal hoog bekroond.
Dekt, bevrucht en fokt extra best.

Ook hebben wij de bekende Belg.
keur stamboek en premiehengst
kleine maat vos bles kampioen 1965
en 1966
GAMIN VAN DE KOLK K 2621

Tevens de vos bles reserve-kampioen
LEON VAN ROZA no. K 2581

WIJ KOMEN MET DE GENOEMDE
HENGSTEN BIJ U AAN HUIS

Belt u dus even
05753-7295 Hengelo (G)

H. Scheiier
Varsel F 50 — Hengelo (Gld.)
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BENNY LANGELER
en
MIMI EGGINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op woensdag 19 april a.s. des
namiddags 14.00 uur ten
Vorden.

Kerkelijke inzegening om
Ned. Herv. kerk te Vorden
Heer ds. J. J. van Zorge.

Doetinchcm, Klootsermastraat
Vorden, Elshof 3
april 1967

gemeentehuize te

14.30 uur in de
door de

63

Toekomstig adres: Regelinkstraat
Hengelo (Gld.).

Weleerw.

7 a,

A
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geven u kennis van hun voornemen op maan- V
dag 24 april om 16.00 uur in het gemeente- W
huis te Vorden in het huwelijk te treden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Inplaats van kaarten

GEORGE DEKKERS
en
INEKE HEERSINK

X
n Vorden, april 1967
ft Zutphenseweg 27

X
X
X

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in hotel
„De Konijnenbult" te Vorden.

ZATERDAG 15 APRIL

met medewerking van
DE CASANOVA'S

aanvang 7.30 uur.

Bij eventuele geboorte Oranjekind

op deze avond

MET EEN GRATIS
ORANJEBITTERTJE
VOOR IEDEREEN

't Wapen van Vorden

Heden nam de Here, geheel onverwacht, uit ons
midden weg onze inniggeliefde man en papa

DERK JAN TIESSINK

in de ouderdom van 48 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

D. H. Tiessink-Eelderink
Henna

Vorden, 10 april 1967
B 32

De begrafenis zal plaats hebben op donderdag 13
april om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden nam de Here, geheel onverwacht, uit onze
familiekring weg, onze geliefde broer, zwager,
neef en oom

DERK JAN TIESSINK

in de ouderdom van 48 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Hengelo (Gld.): Fam. G. Momberg
„ Fam. J. G. Ruesink

Warnsveld: Fam. H. J. Broekgaarden

Vorden: Fam. B. Wesselink
„ Fam. H. J. Tiessink
„ Fam. M. Regelink

Zelhem: Fam. J. Eelderink

Hengelo (Gld.): Wed. G. Esselenbroek

Vorden: Wed. D. W. Mellink

Vorden, 10 april 1967

'k Heb nu veel meer vrijheid
van beweging
Met kleine kinderen is de fiets werkelijk een
uitkomst I Je kunt „gaan-en-staan" waar je wilt.
't Spreekt natuurlijk vanzelf, dat geen mens
z'n kind op een oude, gevaarlijke fiets
meeneemt l Hun (en onze) veiligheid is zo'n
soepel rijdende, nieuwe fiets waard !
En waar heb je groter keus dan bij

Bromfietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG VORDEN

Onze
weekreklame!

GROTE BLIKKEN ANANAS

DIVERSE SMAKEN JAMS

BLOOKERS CACAO

MULTIKO KOFFIEMELK

MAGGI GROENTESOEP

A.J.P. PUDDING

CAPUCIJNERS

VANILLESUIKER

CHOCOLADEHAGELSLAG

VRUCHTENHAGELSLAG

TABAC TOILETZEEP

slechts "79

deze week per pot 69

per pak a 500 gram 139

per litersfles 129

2 zakjes voor 108

3 pakjes voor 59

litersblik 59

10 zakjes voor 39

2 x 200 gram voor 98

2 x 200 gram voor QQ

3 stukjes van 125 et voor 89

Zolang de voorraad strekt
Bij 2 pakken Climax koffie
pracht kop en schotel gratis!

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST

PALINGWORST

PAARDEROOKVLEES

250 gram voor 89

150 'gram voor 79

150 gram voor 98

Bij elk kilo suiker
23 rolletjes snoep voor 89 cent

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

kalverblok
A. R. HEUVELINK

Eikenlaan D 138 E - VORDEN - Telefoon 05752-6781

Te koop: Gebruikte brom-
mers, Zündapp, Sparta,
Zündapp K.S. 100, Batavus,
Berini, enz.
J. Th. Slotboom, B 98,
Hengelo (Gld.)

Te koop: Eetaardappelen.
B. Besselink, Kerkhofweg
Vorden

Biedt zich aan: Nette werk-
ster, telefoon 1895

Te koop: Rietmatten, zo
goed als nieuw en puntleg-
nesten. W. A. Eskes,
Vierakkerse Schoolweg 14,
(post Vorden)

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. A. J. Bargeman
„'t Stroo" Vorden

TROUW en
VIRLOVINGS-

O r a n je ver. Vierakker Wichmond

ZATERDAG 15 APRIL IN HET
ST. LUDGERUSGEBOUW TE
VIERAKKER.
Aanvang 7.00 uur.

MUZIEK: „THE LOLITA'S
onder leiding van E. te Loo.

Siemerink
Zutphenseweg

MERCIER GEZINSFIETS,
met de auto mee te nemen,
voor groot en klein, kom-
pleet m. lamp ƒ 229,50.
EMPO - VORDEN

Te koop: Enige mooie dra-
gende varkens N.L.
H. J. Graaskamp, Nieuw
Wenneker, Vorden

Te koop: Dragende stamb.
koe uitgeteld 15 april of 'n
nieuwmelkte beide van bes-
te produktie. H. W. Mullink
D I5ö, telefoon 6784

ledere week aan te bieden:
1-dags kuikens en op be-
stelling- 8-weekse hennen.
A. Blikman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

HOOI EN STRO
vanaf 1000 kg aan huis
bezorgd.
Koopt nu bierbostel

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Zoerink Vorden 05752-6813

•••••••••••••«•••••c

NATUURLIJK,

BABY-KLEDING
is onze specialiteit! Maar
lang niet de enige. Onze
tweede specialiteit is bijvoor-
beeld betaalbare baby-kle-
ding. Een derde is complete
uitzetten. En zo kunnen we
nog heel lang doorgaan,
maar we doen het liever an-
ders:

PDATIO We hcbben Cen

Uil H l lo exemplaar van
ons boekje „Kleine Wereld"
(de tweede herziene druk)
voor u klaar gelegd. Daar
staat alles en alles in. Komt
u het even halen?

Luth
Nieuwstad - Vorden

N. J. EDENS
tandarts

AFWEZIG
van 20 april t/m
26 april

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van Dftke
Hengelo (Gld.) Spreekuur
dgls. van 9-10 uur beh. zat.

Te koop: Voederbieten.
L. E. Steenman, B 5,
Vorden

Te koop: Z.g.a.n. kolencon-
vector merk E.M. Jaarsma
„Claudius". J. G. Vlogman,
P. Paulus Potterstraat 67,
Zutphen

Kinderdriewielers en auto-
peds. Grootste keuze bij
EMPO in de showroom.



GEVRAAGD ZO SPOEDIG MOGELIJK

een flinke jongen
om opgeleid te worden in magazijn
en winkel. Speciaal groente-afdeling.
Leeftijd 16 a 17 jaar.
Geboden wordt: hoog loon, 5-daagse
werkweek, gezellige sfeer en pret-
tige werkkring

J. Lens
SUPERMARKT . WARNSVELD
Hellenkamp 2, telefoon (05750) 4872

Extra aanbieding!
Profiteer van onze extra aanbieding
op donderdag 13 april, vrijdag 14
april en zaterdag 15 april! ! !

ƒ 2,75
ƒ 0,70
ƒ 0,60

Let op onze dagaanbiedingen in
onze zaak !

Slagerij van Dijk
Rijksstraatweg 80 - Tel. 6660 - WARNSVELD

Een Verolme hoed staat u beter!
Maison
Verolme-
van Leeuwen
WARNSVELD
Rijksstraatweg 66
Telefoon 4913

Fa E. Bobbink
Bonendaal 6 Telefoon 4377 — Warnsveld

VOOR AL UW ARTIKELEN OP
HUISHOUDELIJK GEBIED

Ruime keus in

KOELKASTEN
WASMACHINES EN
CENTRIFUGES

Shell Service Station

Warnsveld
BENZINE — OLIE — DOORSMEREN

AUTO-ACCESSOIRES

Maak gebruik van onze zelfbedieningswasplaats

(Met alle hulpmiddelen en shampoo ƒ 1,50
per 15 minuten)

RIJKSSTRAATWEG 123 TEL. 05750-3536

W.VerhaapSZn
Rijksstraatweg 91 - Warnsveld - Telefoon 2293

Wartburg dealer

Wij geven u gaarne alle inlichtingen
over de nieuwe WARTBURG

Prijzen vanaf I O l OU,"

Dranken bestellen?

Schaapveld bellen!
Voor Warnsveld
Tel. 5824 - Rijksstraatweg 36

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

GRAAG TONEN WIJ U ONZE
FANTASTISCHE KOLLEKTIE

vesten
pullovers
rokken

. vele modellen in diverse kleuren

Deze week op bovenstaande artikelen

dubbele animozegels

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

DE SUBLIEME BROMMER
ZONDER WEERGA

U vindt hem bij ons. Plus een prettige fi-|
nanciering. Plus een service waar je „U"

| tegen zegt. Puch van ƒ. 750,- tot ƒ. 995,-

Bromfietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG VORDEN

»

restanten li.li/s
T MODDg^M

f5,75
KORT

nu
LANG MODEL

nu f 7,75

ET BEUGEL

V O R D E N

NOG AF TE GEVEN, ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT DE
VOLGENDE SOORTEN

poolaardappelen
Noordelingen, Pimpernel, IJsselster,
Bintje, Gele Eigenheimers, Libertas

Firma J. W. Albers
TELEFOON 1232

*££>*-
.

LAATSTE GELEGENHEID

SPECIAAL VOOR LEZERS UIT WARNSVELD

Ben! u al abonnee van Contact?
Zo niet . . . geef u dan op als abonnee v. h. blad met 't

plaatselijke Warnsveldse en Vordense nieuws en de

wekelijkse aanbiedingen der winkeliers.

Voor slechts f 5,- bent u geabonneerd
tot en met 31 december 1967!

Stuur onderstaande bon aan drukkerij Weevers, Nieuw-

stad 12, Vorden of bezorg deze by de heer Talens,

Bonendaal 15 of de heer Verolme, Rijksstraatweg 66.

Bon
Naam

Adres

Woonpl.

wenst zich te abonneren op Contact. Hg/zij betaald per giro/kwitantie.

Laat u deze kans
niet voorbijgaan!

VIVO-PRIJSVOORDEEL!

BLOEMENAARDE
2 zak

KOFFIEMELK
literfles

APPELMOES
literblik

JUS D'ORANGE
fles

AARDBEIEN OP SAP
literblik

0.78

1.49

0.65

0.

1.49
Geldig van 12-19 april 1967

VIVO KRUIDENIERS:

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

U vindt een geweldige collectie bij:

RAADHUISSTR., VORDEN

DXDC

Ik f iets óók weer l
'k had nooit gedacht dat ik de
fiets niet kon missen ... Maar in
de stad gaat 't meestal vlugger
en... parkeerlast heb ik niet
meer. Én... ik voel me nog
stukken fitter ook l Waar ik die
pracht-fiets kocht?
Natuurlijk bij

Rijwiel- en bromfietshandel

W. Klumpenhouwer
v/h W. Oldenmenger

Rijksweg 39-41 - Telefoon 3781
Warnsveld

Te koop: EetaarduppHrn
Pimpernel en Surprise-.
B. Rouwenhorst, C 22,
Hackfort

Te koop: Volkswagen, bil-
l i j k i ! prijs. Berend van
Hackfortwog 62, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. A. G. Schotman
D 124, telefoon 6737

Te koop: 8 r.b. nieuwmelkte
koeien, 20 tot 26 liter melk
per dag en goede melklijs-
ten. Veehandel Vlogman,
Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

Te koop: Prima kinder-
fietsje 5-9 jaar. Hackfor-
terweg 15, Wichmond

Goggo 400 cc heeft 23000
km gelopen, in prima staat
ƒ 250,—. Dak moet uitge-
deukt worden. Langwerden
Kerkstraat 11

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel en Surprise bij
R. Rouwenhorst, C 120,
Vorden

Te koop: Huishoudkachel
en eetaardappelen.
H. Hesselink „Spieker"
B 74, Vorden

VERSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. ROSSEL - VORDEN

Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS

Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

„Contact" wordt in
3300 gezinnen gezien
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Rotan, goedkoop en praktisch!
Keurmerk voor rotanprodukten ingesteld

Rotan- en pitrietmeubelen hebben in de na-oorlogse tijd
de markt heroverd. Dit is grotendeels te danken aan
het feit dat de vormgeving van deze meubelen zich aan
de hedendaagse smaak heeft aangepast. Anderzijds ligt
de prijs gunstig.

Een gretige aftrek van deze soort meubelen is er oor-
zaak van geworden dat er naast kwalitatief goede ro-
tanmeubelen massaprodukten aan de markt zijn geko-
men van een vaak ondefineerbare kwaliteit. Immers in
de tijd van schaarste direkt na de oorlog werd steeds
naar „meer" gevraagd, terwijl men nu prijs gaat stel-
len op „beter".

Een verheugend initiatief van bedrijven die geheel ach-
ter hun produkten staan, welke moeten worden gemaakt
in fabrieken die voldoende bedrijfstechnisch zijn geoutil-
leerd om kwaliteitsprodukten te maken en over de
kennis en wetenschap beschikken om de technisch juis-
te produktiemethoden toe te passen en die goed op de
hoogte zijn met de eigenschappen der te verwerken
materialen.

Verheugend ook voor de konsument, die waar voor zijn
geld verlangt. Mocht er toch nog een klacht zijn, dan
kan hij die indienen bij de Centrale Bond van Meubel-
fabrikanten, postbus 100, Heemstede.

De Nederlandse konsument is „kwaliteitsbewust" aan
het worden, ook ten opzichte van rotanmeubelen. Hij
verlangt nu een garantie, die bij naamloze massa-arti-
kelen niet wordt gegeven.

Het is daarom verheugend dat een aantal bedrijven in
Noordwolde - bakermat en belangrijk middelpunt van
de rotanindustrie - het initiatief hebben genomen tot
het instellen van een Rotankeur Noordwolde, een kwali-
teitsmerk voor produkten van rotting, teen en pitriet.

Het rood-blauwe etiket, met op het rode gedeelte in gou-
den letters het woord ROTANKEUR en op het daaron-
der gelegen blauw gedeelte in witte letters de naam
NOORDWOLDE, zal op de betreffende produkten wor-
den aangebracht.

Gebruik van rotanmeubelon

Het goede meubel uit rotan of pitriet, dat kwaliteit
paart aan hedendaagse vormgeving, zal op vele manie-
ren toepassing kunnen vinden voor gehele of gedeelte-
lijke meubilering. Voor kleinbehuisden zijn er in rotan
ideale oplossingen, evenals voor tienerkamers. Rotan
in kombinatie met metaal schept weer andere mogelijk
heden.

De huidige produktie in Nederland ligt tussen 5 en 6
miljoen gulden per jaar, waarvan in 1966 voor een be-
drag van ƒ 911.000,— werd geëxporteerd, vooral naar
Duitsland en België.
Het ROTANKEUR NOORDWOLDE zal er ongetwij-
feld toe bijdragen dat de kwaliteit van deze meubelen
over de gehele linie zal worden opgevoerd en ook dat
komt de konsument weer ten goede.

VOKDEN

De Juliaiialaan heelt weer wal!
Onder dit motto werd op de jaarlijkse ledenvergadering
van de buurvereniging Julianalaan het besluit genomen
om maandelijks een „Soos"-avond in te stellen.

Nadat de voorzitter met een toepasselijk woord de ver-
gadering geopend had, gaf de sekretaris een overzicht
van het afgelopen jaar, terwijl uit de gegevens van de
verhinderde penningmeester bleek dat er een behoorlijk
voordelig saldo was.

In verband met vacatures en aftredingen werd het be-
stuur als volgt samengesteld. De heer Wolsink voorzit-
ter; Van Tuijl, sekretaris en Stokkink penningmeester
bijgestaan door de dames mevr. Pardijs en mej. A.
Burger.

Goed voor
het gehele

De binnengekomen stukken bevatte o.m. een verzoek
van bewoners van de Stationsweg om lid te kunnen
worden van de buurtvereniging. Eenstemmig werd dit
door de leden toegejuichd zoals dat ook al aan de orde
is geweest ten aanzien van Wilhelminalaan en Enkweg.

Het opstellen van het program voor 1967 ging gepaard
met een geanimeerde discussie waarbij vooral de wens
naar voren kwam iets meer voor de jeugd te doen,
speciaal voor de groep 12 tot 16 jarigen. Dankzij toe-
zeggingen van autobezitters werd besloten voor deze
groep een midgetgolfwedstrijd te organiseren op een
baan nabij Beekbergen met tevens bezoek aan de Loe-
nense waterval. Voor de groep beneden 12 jaar staat
een bezoek aan een bekende speeltuin enzovoort op het

program. De jaarlijkse feestavond werd vastgesteld op
10 november a.s. bovendien werd een kommissie o.l.v.
de heer Burger benoemd om met eigen krachten enige
variatie in het verloop van de avond te brengen. Dat
deze buurtvereniging in een behoefte voorziet bleek
weer eens duidelijk uit het feit dat de algemene wens
van de leden uitgaat naar wat vaker kontakt als alleen
op de feestavond. Resulterend in het besluit dat op 13
april a.s. en zo het slaagt maandelijks een „soos"-avond
in te stellen in het intieme buurtcafé Bloemendaal.

De bedoeling van deze soos is de avond geanimeerd
door te brengen met een spelletje, dansje of gesprekje
waaraan het eenieder vrij is daaraan deel te nemen of
i,iet. Voorwaar een gezond maal ter afwisseling van
het dagelijks avondje televisievoer.

Bij de rondvraag deed het bestuur de toezegging kon-
takt op te nemen met de gemeente om d.m.v. bijv. gele
trottoirbanden de uitritten in de smalle Julianalaan vrij
te houden. Waarna de voorzitter deze vruchtbare ge-
animeerde vergadering kon sluiten.

LAATSTE NUTSAVOND WAS FILMAVOND

Het Nutsbestuur heeft er goed aan gedaan om de laats-
te Nutsavond in dit winterseizoen in het teken van film
te zetten.
De aanwezigen hebben dan ook weer genoten van de
prachtige natuurfilms welke door de Essofilmmaat-
schappij werden vertoon w.o. de zeer mooie ,,De water-
vogels".
's Middags werden enige leuke kinderfilms gedraaid
voor de leerlingen van de lagere scholen waaronder te-
kenfilms. Het gebouw was bijna te klein om al deze
kinderen van een plaatsje te voorzien.
Medegedeeld werd dat op dinsdag 25 april a.s. de voor-
genomen bollentocht zal plaatsvinden.

SPELERS VAN VORDEN IV BRACHTEN
TWEEMAAL EEN REUZEKRENTEBROOD

Voor de spelers van Vorden IV was er afgelopen week
veel werk aan de winkel. Zowel bij de fam. Huetink
als de fam. Pardijs was het gezin onlangs uitgebreid
met de geboorte van een dochter. Aangezien de beide
vaders deel uitmaken van Vorden IV hebben de overige
spelers een reuzekrentebrood aangeboden, welke geste
zeer op prijs werd gesteld.

JAARVERGADERING BOND MERCURIUS
AFDELING VORDEN

Voor de jaarvergadering die de afdeling Vorden van de
Bond Mercurius in hotel „'t Wapen van Vorden" be-
legde, bestond maar matige belangstelling. De vergade-
ring stond onder voorzitterschap van de heer J. Stok-
kink. Ter nagedachtenis van het dit jaar overleden lid
de heer D. Klein Bramel werd een minuut stilte in
acht genomen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer G. J
Golstein, bleek dat de afdeling momenteel 55 leden telt
Penningmeester M. Wolsink maakte gewag van een ba-
tig saldo. Bij de bestuursverkiezing werden de heren
J. Stokkink en H. J. Willems bij akklamatie herkozen
Voorts werd de heer H. Broekgaarden tot bestuurslid
gekozen. Tot leden van de kaskommissie werden be-
noemd de heren H. Wonnink en A. Bargeman.
Verder werd er van gedachten gewisseld over het pro-
gramma 1967-1968 waarbij o.a. de te houden feestavond
aan de orde kwam. Beslissingen werden er echter nog
niet genomen. De distriktsbestuurder, de heer J. Luttje,
hield hierna een praatje over de werkeloosheid en an-
dere aktuele vraagstukken.

BREDEVOORT l — VORDEN l 2—0

Deze, door beide ploegen, slecht gespeelde wedstrijd,
werd op verdiende wijze door de thuisclub gewonnen.
Voor de rust was Bredevoort het meest in de aanval
doch het bleek al spoedig dat de ploeg kampte met een
gebrek aan schutters. Hetzelfde kan van Vorden ge-
zegd worden want ook de geelzwarten brachten er aan-
vallend weinig van terecht. De geelzwarten speelden
deze middag met J. Arfman voor de geblesseerde J
Besselink, terwijl A. Nijenhuis, die vorige week een
been brak, in de voorhoede door H. Dostal vervangen
werd.
Na plm. 25 minuten viel het eerste doelpunt. Een hoge
voorzet werd geheel onnodig door Arfman binnen het
strafschopgebied weggestompt, hetgeen penalty bete-
kende die onberispelijk door de Bredevoort-aanvoerder
werd ingeschoten. In de tweede helft was Vorden wat
sterker, doch tot goed gerichte schoten kwam men niet
Tien minuten voor tijd werd het 2—O opnieuw door een
strafschop. De rechtsbMten van Bredevoort struikelde
nl. over de benen var^A Nijenhuis. De scheidsrechter
meende dit met een i^rafschop te moeten bestraffen«

VORDEN 2 — REUNI 3 0—1

Deze ontmoeting is door de gelukkigste ploeg gewon-
nen. In de eerste helft speelde de thuisclub met de
wind in de rug en kreeg over het algemeen de beste
kansen. Zo slaagde de^fcuni-aanvoerder Hassink er tot
tweemaal toe in de b^JPij een doorbraak nog juist tot
corner te verwerken. De thuisclub had pech toen de
bal uit een voorzet van Hengeveld door Velhorst tegen
de paal werd gekopt. Vlak voor de rust overkwam Leu-
sink aan de andere kant hetzelfde toen een hard schot
via de vuisten van de uitstekend spelende doelman Me-
yer tegen de paal belandde. In de tweede helft vormden
de gasten de betere ploeg en waren zij iets sterker.
Kansen ontstonden er evenwel aan beide zijden. Na 'n
half uur viel het enige doelpunt toen de Reuni links-
buiten via de binnenkant van de paal scoorde.

RATTI l — LOCHEM 3 l—4

Ratti heeft de kleine kans op het kampioenschap niet
kunnen benutten en moest in het bezoekende Lochem 3
met l—4 haar meerdere erkennen. De gasten, die al
geruime tijd aan kop gaan, zullen nu zeker binnenkort
de kampioensvlag kunnen hijsen.
Het was overigens een goed gespeelde wedstrijd, waar-
bij de groenwitten vooral in de eerste helft het zwaar-
tepunt op de aanval legden. Al in de eerste minuten
werd het Lochemse doel hevig onder vuur genomen,
maar het geluk was niet met de Rattianen, een vrije
trap van J. Schoenaker keilde rakelings over de lat,
terwijl een indirekte vrije trap ook naast ging. De aan-
vallen die de tegenpartij hierna ondernam konden door
doelman Huitink worden onderschept. In de 40e minuut
toen Ratti ook de vleugelspelers veel in de aanval be-
trok, werd de score geopend, bij een schermutseling
voor het Lochemse doel tikte Lichtenberg de bal naar
Rutgers, die feilloos inschoot l—0. Nadat nogmaals een
unieke kans was gemist, en een meningsverschil tussen
beide grensrechters en de arbiter over de speeltijd, was
bijgelegd, brak de rust aan.

Na de thee pakte Lochem anders uit. Reeds na 5 minu-
ten lag de gelijkmaker in het net door een prachtig
schot van linksbinnen H. Bertink, die over de languit
liggende Ratti-doelman laag inknalde l—1. Het tempo
bleef hoog en de aanvallen der gasten werden talrijker.
Een kwartier voor tijd werd een misser in de Ratti-ver-
dediging met een gaaf doelpunt van midvoor B. Schoon-
beek afgestraft l—2. Ratti gaf het niet op en reageer-
de met felle tegenaanvallen, een verassende omhaal van
T. Lichtenberg werd door doelman Udink echter uitste-
kend gehouden, terwijl een kogel van Vreeman ook ter-
nauwernood over de lat kon worden getikt. Aan de
andere kant stelde Schoonbeek de Lochemse zege vijf
minuten voor het einde veilig door te profiteren van
;en te snel uitlopen van de Ratti-keeper l—3. Een over-
reding der Rattianen werd vlak voor het eindsignaal

met een penalty afgestraft l—4, met welke stand het
einde kwam.

B. NIJENHUIS HEEFT DE LEIDING

Voor het clubkampioenschap van de damvereniging
DCV werden vrijdagavond twee wedstrijden gespeeld
t.w. Smeenk—Wiersma l—1; en Van Dflk—Breuker
0—2.

De stand in groep A luidt momenteel: 1. B. Nijenhuis
4 gespeeld 6 punten; 2. A. D. Smeenk 5-6; 3. en 4.
B. Breuker en H. Klein Kranenbarg 4-5; 5. S. Wiersma
5-5; 6. J. J. van Dijk 5-4; 7. J. Oukes 4-2; 8. J. F.
Geerken 3-1.

In groep B werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Roozendaal—W. Wassink O—2; Esselink—A. Wassink
O—2; Leunk—Jansen 2—0; Hesselink—Hoenink 2—0;
Wansink—Offereins 2—0; Ter Beest—Hulshof l—1.

DAMKAMPIOENSCHAP DISTRIKT OOST

In Vorden werden drie wedstrijden gespeeld in de strijd
om het persoonlijk damkampioenschap gewest Gelder-
land distrikt Oost.

In de hoofdklasse moest Nijenhuis (DCV) het onderspit
delven tegen H. Onnink (ADC). D. C. Moekassen (DIO)
verloor van H. Wentink (ADC). De wedstrijd in de
eerste klas tussen B. Smeenk (DCR) en C. Nengerman
(ZDV) eindigde in een overwinning voor Smeenk.
In Doetinchem werden de volgende wedstrijden ge-
speeld :

Eerste klas H. Bruggink (Vadac)—H. Bouwhuis (DIO)
0—2; H. J. Heebink (WDV)—W. Walgaard (ZDV) O—
2. Tweede klas H. J. Groen (ZDV)—H. Meurs (ZDV)
0—2; W. Hogewind (De Schijf)—E. J. Diersen (DCH)
2—0.

De stand in de hoofdklasse luidt momenteel als volgt:
1. en 2. H. Onnink (ADC) en H. Wentink (ADC) 1-2;
3. B. Nijenhuis (DCV) 2-2; 4. en 5. G. van Drumpt
(DVD) en D. C. Moerkasan (DIO) 1-0.

Eerste klas 1. en 2. W. Walgaard (ZDV) en B. Smeenk
(DCR) 2-4; 3. en 4. H. Bruggink (Vadac) en H. Bouw-
huis (DIO) 2-2; 5. en 6. C. Nengerman (ZDV) en H. J.
Heebink (WDV) 2-0.

Tweede klas 1. H. Meurs (ZDV) 2-4; 2. W. Hogewind
(De Schijf) 2-3; 3. H. J. Groen (ZDV) 2-1; 4. E. J.
Diersen (DCH) 2-0.

H. ZIEVERINK BILJARTKAMPIOEN
„DE ZON" 2 KAMPIOEN IN DE C KLASSE

De Vordense biljartvereniging „de Zon" heeft de laatste
tijd verschillende lauweren geoogst in de biljartkompe-
titie van „de IJsselkring".

H. Zieverink van „de Zon" l (A-klasse) is verleden
week kampioen geworden in de hoofdklasse libre van
„de IJsselkring". Hij bleek in een uiterst spannende
finale de sterkste van het viertal dat tot de eindstrijd
was doorgedrongen. De beslissing om de tweede plaats

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

zal deze week vallen in café Sesink te Baak. De vier
finalisten (H. Krijt van KOT Wichmond, H. Rutten
van de Engel te Steenderen, H. Zieverink van „de Zon"
Vorden en H. Dieks van Excelsior te Baak) waren
overgebleven uit de voorronden, die in café Krijt en
Sesink waren gehouden. Hoezeer deze spelers aan el-
kaar gewaagd waren bleek wel uit het eindresultaat,
waar de heren Rutten, Krijt en Dieks evenveel punten
behaalden. De resultaten van deze finale waren:

H. Dieks—H. Rutten O—2; R. Krijt—H. Zieverink O—2;
H. Dieks—R. Krijt 2—0; H. Rutten—H. Zieverink 0—2;
H. Krijt—H. Rutten 2—0 en H. Zieverink—H. Dieks
2—0.

Inmiddels boekte ook „de Zon" 2 een prachtig sukses
door als eerste te eindigen in de bondskompetitie voor
de C-klasse; dit gebeurde tijdens een spannende wed-
strijd in café Schoenaker op de Kranenburg tegen
Kranenburg 2, waar de nieuwe kampioenen uiteraard
geducht in de bloemetjes werden gezet en er hevig werd
gespeechd. De Vordenaren behaalden het kampioen-
schap met 121 punten, met een grote voorsprong op
nummer 2 den Elter 2 (112 punten).

„De Zon" 3 eindigde in het totaalklassement op de 5e
plaats met 86 punten; de beide Kranenburgse verte-
genwoordigers Kranenburg 2 en 3 (café Schoenaker)
deden het dit seizoen bepaald slecht. Zij gingen geregeld
stuiverdje wisselen in de tweede kompetitiehelft en
eindigden in het klassement op de laatste plaatsen met
beiden 46 punten.

In de A-klasse waren de Vordense teams niet zo best
op dreef; „de Zon" l dat het in het begin van de kom-
petitie uitstekend deed, zakte af naar de achtste plaats
met 66 punten. Kranenburg l, dat al geregeld in de
onderste regionen zweefde, werd hier hekkesluiter met
60 totaalpunten.

In café Schoenaker werd ook de strijd uitgevochten om
het kampioenschap libre van de C-klasse; deze spitste
zich vooral toe tussen de heren Te Brake en Brokken.
Laatstgenoemde werd uiteindelijk kampioen na een bar-
ragepartij. De resultaten waren hier:

Th. Schoenaker (Kranenburg)—A. Hartman O—2; H.
Brokken—A. Hartman 2—0; Th. Schoenaker—A. ter
Bogt 2—0; A. ter Bogt—H. Rutten (jr) 0—2; Th.
Schoenaker—J. te Brake O—2; H. Brokken—H. Rut-
ten 2—O en J. te Brake—H. Rutten 2—0. Barage J. te
Brake—H. Brokken O—2.



Al de voortreffelijke Simca-
modellen zijn volop
verkrijgbaar bij

Automobielbedrijf TRAGTER
Zutphensweg - Vorden

Telefoon 05752-1256

Vakkundige service

Dealer voor Vorden en omgeving
SIMCA

Kom eens langs en maak vrijblijvend 'n proefrit

SIMCA10OOL SIMCA 1OOO.Ï SIMCA 1000

„Klein en groot", vier deuren, Ook als station-car te gebrul- Met 52 PK krachtbron en een Het meest luxueuze model
uniek in goedkope prijsklas- ken. Zakelijk en representa- topsnelheid van 132 km/uur. van de klasse. Met slaap-
se. tief. stoelen.

SIMCA 13001 SIMCA 13O1 1501 SIMCA1301 1501 l . SIMCA1301 1501

Ruimste auto in de klasse. Representatieve auto van Ruime, economische (1301) Nieuw subliem raspaard,
Lage prijs. Economisch in ge- klasse. Met 1300- en 1500 cc of pittige (1501) wagen met uitgerust met alle denkbare
bruik. motor. frans esprit. luxe.

SIMCA1301 15011

6-persoons familie-auto of 'n
zeer ruime laadvloer.

SIMCA1301 15O1>/iKKï-ii);::

Een fraai contour rond een
luxueuze combi-uitvoering.

SIMCA1000 <-OII|M'

Sportief en elegant ontwerp
van de Italiaan Bertone.

W
SIMCA

Een veelheid van
goed doordachte
modellen in elke be-
taalbare prijsklasse.
Soepele regeling
van inruil en finan-
ciering. Uitstekende
service in onze mo-
derne werkplaats.
Komt U eens langs
in ons bedrijf en
maakt U eens een
geheel vrijblijvende
proefrit in de Simca
van Uw keuze.

Profiteer van de
hoge spaarrente!

WIJ VERGOEDEN VOOR:

direkt opvraagbaar spaargeld
spaargeld met 6 maand opzegging
spaargeld met 12 maand opzegging

RAIFFI NBANK
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1252 — Postgiro 862923
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Bromf ietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

veilige
opfok met
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Fokkamel

en
kalverblok
A. R. HEUVELINK

Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER

GEVRAAGD:

meisje
in de huishouding voor dag of dag
en nacht.

Slagerij Jansen
Burg. Galléestraat 42 - Vorden

maak van
uw huis een

wóónkasteel
om van te dromen, om .in te wonen
om kasteelheer (of-vrouw)
te zjjn in het zelf verkozen
wooninterieur.

HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

Hel Binnenhuis
FA A. POLMAN
Dorpsstraat 22, Vorden
Telefoon (05752) 1314

Adverteerders:
wanneer u de oranje vereniging wilt
steunen (en dat wil toch iedereen!)
plaatst dan in het komende nummer
van „Contact" uw advertentie
in kleur!

IN ALLE SOORTEN HEBBEN WIJ

NU REEDS VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist



Even voor de Parijse Salon van vorig jaar kwam Simca
met zijn „01" modellen voor het voetlicht. Modellen, die
op eenvoudige wijze waren verwerkelijkt: zonder veel
ingrijpen in mechanisch opzicht kregen de wagens door
een verlenging van 21 centimeter totaal een gans ander
profiel, een profiel, dat aanmerkelijk aantrekkelijker
was om aan te zien. De langere neus en de langere kof-
ferruimte 'geven de wagen aanzienlijk meer „gezicht",
het lijkt een auto van „een klasse groter" te zijn. Blijk-
baar kan de Westeuropese smaak zich nog steeds niet
(of is het wellicht reeds „niet méér") aanpassen aan
estetica-normen, die door funktionaliteit zijn ingegeven.

Want de verlenging van de Simca's, hóe ontegenzegge-
lijk fraai ook, kan bezwaarlijk funktioneel genoemd
worden: aan de voorkant is met de mötorkapverlenging
geen enkel belang gediend, terwijl die aan de achterkant
slechts een kofferruimtevergroting tengevolge had, ver-
groting van een koffer, die ook voorheen reeds zó ro-
yaal van dimensies was, dat geen zinnig mens er een
klacht over kon uitspreken . . . Badinage a part, de
wagen is er ontegenzeggelijk fraaier, volwassener op
geworden. En de kofferruimte-afmetingen zijn thans
waarlijk oneuropees, iets wat toch weiereens handig
kan zijn.

Jammer is, dat de wijzigingen aan de Simca slechts
uiterlijkheden betreffen. Met name het geluidsniveau
van de motor had naar onze smaak wat geringer mogen
zijn. Natuurlijk zou het onzin zijn een heel nieuwe mo-
tor, of een in serieuze mate gewijzigde krachtbron te
wensen, en mag het evenzeer onrealistisch genoemd
worden te menen, dat een motor in een wagen van déze
prijsklasse geheel onhoorbaar zou zijn, maar toch, een
beetje minder luid stemgeluid, met name in de hogere
toerenregionen, zou hoogst welkom zijn geweest. Het
raffinement, waarvan de rest van de wagen getuigt,
vraagt hier eigenlijk om. De krachtbron is dezelfde die
nu al zovele jaren de Simca modellen voortbeweegt, een
uitermate robuuste motor met een vijfmaal gelagerde
krukas, die qua betrouwbaarheid en levensduur zijn spo-
ren reeds lang heeft verdiend. Hij draait plezierig
„rond" en is voor wat toeren helemaal niet bang. In
kombinatie met de volledig gesynchroniseerde vierver-
snellingsbak doet hij de wagen bepaald niet tot de
langzaamste in zijn klasse behoren. De bepaald vinnige
accelartie merkt men vrijwel niet, motor en versnel-
lingsbak doen bepaald stil hun werk. Om een of andere
reden, die we eerlijk gezegd niet helemaal zó vinnig,
als we geleerd hebben van de Simca 1501 te mogen
verwachten, gelijk ook een vergelijking met de vorige
door ons geteste Simca 1500 (niet meer dan 50 kilo lich-
ter, dus daar zit het óók niet in!) leert. Of de wagen nu
nog niet helemaal ingereden was (ruim 7500 km op de
teller) of dat er een andere oorzaak was - we konden
er niet achter komen. Desondanks mogen de acceleratie-
cijfers bepaald niet on-imposant worden genoemd, en
kunnen ze een vergelijking met vrijwel alle andere wa-
gens in deze prijsklasse met gemak doorstaan - temeer
altijd in deze rangschikking belanden zullen vanwege
hun afwerking - de geteste Simca is een GLS, en dien-
tengevolge in veel gevallen zeer belangrijk luxueuzer

van uitmonstering dan de wagens, die voor eenzelfde
prijs van de hand gaan.

Onze testwagen was voorzien van een op de transmis-
sietunnel geplaatste pook, die voor een meerprijs van
ƒ 140, — verkrijgbaar is. Goed in de hand liggend en bij-
zonder plezierig schakelend is deze pookversnelling zijn
(geringe) meerprijs ten volle waard. Over de weglig-
ging kunnen we kort zijn. De uitstekende eigenschap-
pen hiervan bij een Simca mogen bekend worden ge-
acht. Dit is voornamelijk te danken aan de manier waar-
op de starre achteras is gelokaliseerd; de reaktiekrach-
ten worden door middel van een Panhardstang in dwars-
richting en twee stellen van twee reaktiearmen in
langsrichting opvangen, hetgeen een van de beste (en
bepaald niet goedkope) manieren is om een starre ach-
teras op te hangen. De besturing werkt iets te indi-
rekt - vinden wij, hij is minder direkt dan bij onze test
1500 van twee jaar geleden. Niet veel, de 1501 is nog
steeds een wagen die men haarscherp langs allerlei ob-
stakels kan sturen. Overigens heeft deze wat indirekte
besturing weer voordelen tijdens parkeermanouvres:
zonder al te vel kracht te moeten aanwenden, draait men
met het grootste gemak kleine gaatjes in. De remmen
zijn uitstekend, de pedaaldruk is acceptabel en remver-
lies door fading treedt, zelfs na enkele elkaar snel op-
volgende „noodstops" niet op.

Bepaald weldadig doet de bijzonder nauwkeurige inte-
rieurafwerking aan. Hierin blijkt overduidelijk dat deze
Simca de aanduiding GLS niet voor niets achter zijn
naam heeft staan. Om met het enig mogelijke puntje
van kritiek te beginnen, de overigens voortreffelijk ge-
plaatste snelheidsmeter is niet erg nauwkeurig af te le-
zen. De schaalverdeling verspringt met twintig kilome-
ter tegelijk en mede door de zeer dikke naald is het
moeilijk te weten of men nu 50 of 60 kilometer per uur
door de stad rijdt. Voor de rest echter niets dan lof wat
het interieur betreft. De stoelen zijn van een soort waar-
in men zonder veel moeite lange ritten kan „verwer-
ken". Ze bezitten ruim voldoende verstelbaarheid naar
achter en zijn uitgevoerd als slaapbanken, zodat ook
de rugleuning naar wens ingesteld kan worden. De
bekleding van de stoelen en de achterbank is van een
prettige, niet glijdende en goed ventilerende soort kunst-
leer. Het dashboard is mooi strak uitgevoerd, de plaat-
sing van de meters en bedieningsorganen is goed ge-
kozen. Het dashboard is bekleed of bespoten met een
antireflektielaag, zodat het bij duisternis niet weerspie-
gelt in de voorruit. Een woord apart verdienen de dash-
bordkastjes (ja twéé) die wanneer ze worden geopend
van binnen automatisch worden verlicht, een detail dat
veelal slechts op aanzienlijk hoger geprijsde automo-
bielen wordt aangetroffen. Men treft in deze Simca
wanneer men bedenkt, dat die prijsklassegenoten niet
trouwens veel meer lichtjes aan die min of meer exklu-
sief zijn in deze klasse. Wat denkt u bijvoorbeeld van:
licht bij openen van de kofferruimte, twee interieurlicht-
jes, die óók aangaan wanneer het achterportier wordt
geopend en een tot nu toe slechts in Italië gebruikelijk.
waarschuwingslampje voor stadsverlichting.

EN UITOVERGENOMEN UIT AUTOVISIE VAN
20 JANUARI 1967

De, een groot oppervlak schoonhoudende, ruitenwissers
bieden keus uit twee snelheden en uiteraard is de wa-
gen in het bezit van ruitensproeiers, die echter niet al
te igemakkelijk te bedienen zijn. De knop, die met de
voet bediend moet worden, zit wat erg ongemakkelijk
hoog op de wielkast gemonteerd.

De ruimte in het interieur is voor een wagen van der-
gelijke buitenafmetingen bijzonder groot, ook als de be-
stuurder een man met wat lange armen is en zjjn stoel
volledig naar achteren heeft geschoven, hebben de ach-
terpassagiers nog voldoende ruimte over voor hun be-
nen. De achterbank is komfortabel voor twee personen
die dan nog bovendien gebruik kunnen maken van een
inklapbare armsteun, maar een beetje krap bij gebruik
door drie personen.

Het geluidsniveau in de wagen is zeer acceptabel, iets
dat we bij Franse wagens bepaald wel eens minder
hebben gezien. Ongetwijfeld heeft men bij Simca grote
hoeveelheden igeluidsabsorberend materiaal in deze 1501
gestopt.

Slechts het motorgeluid doet zich boven de 5000 toeren
horen, daaronder is de motor bepaald stil. Het windge-
ruis dat te verwaarlozen is over het algemeen, veran-
dert in een uiterst onaangename fluittoon wanneer een
van de venilatieraampjes wordt geopend. Gezien de
goede ventilatiemogelifkheden in deze wagen, niet in de
laatste plaats gerealiseerd door een wérkelijk efficiënt
afzuigsysteem (dat men op andere auto's weieens min-
der goed werkend ziet), zal de behoefte zo'n raampje
te openen zich slechts zelden doen voelen.

Onze testwagen stond op conventionele diagonaalbanden
van Kléber-Colombes, die zelfs op de alleronaange-
naamste wegdekken geen geluid doorgaven aan het in-
terieur. We vermoeden dat de overigens uitstekende
wegligging nog sterk verbeterd zou kunnen worden met
behulp van radiaalbanden, die als het ware voor deze
bijna neutraal sturende wagen zijn geschapen. De ve-
ring van de 1501 GLS is komfortabel, de wagen helt
bij snel genomen bochten slechts een weinig over.

Voor diegenen die op persoonlijk komfort gesteld zijn
is de Simca 1501 GLS een goede keuze. Het is bij uit-
stek een automobiel voor het maken van wat langere
reizen. Door de vrij hoge vier, kan met betrekkelijk
weinig toeren van de motor toch een redelijk gemiddel-
de gedraaid worden. Een gemiddelde als dit heeft
slechts zin in een auto, waar het realiseren van zo'n
gemiddelde gevaarloos mogelijk is; waar zowel op het
stuk van besturing en wegligging als remmen voldoende
reserves aanwezig zijn, en heeft bovendien slechts zin
als men in die auto ook metterdaad in alle komfort
langere ritten kan volhouden. Welnu . zo'n auto is deze
Simca!



Zojuist ontvangen
PRACHT KOLLEKTIE

herenschoenen
in nieuwe voorjaarsmodellen

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Vitrage
is het visitekaartje van uw woning en
vormt een voornaam onderdeel van het
interieur.

ONZE KOLLEKTIE

TERLENKA MARQUISETTE
TERLENKA VOILE
TERLENKA STORES (gedessineerd)

(met of zonder) loodveter geven u het
bewijs, dat onze vitragegordijnen ook
uw woning gezelliger en fleuriger
maken.

Ploegstolfen
Boussacsloflen

deze twee keurkollekties gordijnstoffen
houden wij voor u voorradig.

UW HELE WONING LIJKT FLEURIGER
EN GEZELLIGER MET DEZE
KLEURECHTE (wij staan voor 100%
garant) GORDIJNSTOFFEN

En weet u wat ook zo belangrijk is?

Uw gordijnen worden vakkundig
gemaakt.

R.K. Kleuterschool
Kranenburg-Vorden

Aangifte van leerlingen
voor het nieuwe schooljaar 1967-1968
kan geschieden op:

MAANDAG 17 EN DINSDAG 18 APRIL
A.S.
's middags van 3.30 tot 3.45 uur
's avonds van 7.00 tot 7.30 uur aan
school

De kinderen moeten vóór 1 oktober a.s. 4 jaar oud
zijn. Trouwboekje meebrengen s.v.p.

De hoofdleidster,
Mej. L. Wolbert

Bij geboorte
van het prinsenkind

oranjesoezen
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

ploegstoffen
verkrijgbaar bij:

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
1 FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL (05752 ) T 3 14

PROFITEER VAN ONZE UNIEKE
AANBIEDING

kinderstoelen
normale prijs ƒ 52,50

nu f45,50
UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

SCHEREN WORDT U
GEMAKKELIJK GEMAAKT

Inruil aktie!
Philips
scheerapparaat met verende scheer-
koppen, ingebouwde tondeuse,
handig snoer, alles in stevige
cassette. Prijs ƒ 79,50

met inruil f 67,-

Remington SeleSic
scheerapparaat. Groot scheeropper-
vlak, verstelbaar voor zacht of diep
scheren, óók in cassette.

ƒ 98,50
ƒ 25, —

Kompleet
Inruil oud apparaat

Nu f 73,50
Nieuw

Remington speciaal slechts f 55,-
HEREN,
KOMT U ZE EENS PROBEREN

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

HuSh Puppies
passen meteen,

zitten lekker,
lopen licht!

Mocca- en caramelgebak
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Tess:
f 34,90

verkrijgbaar bij:

Jansen 't Schoenenhuis
DORPSSTRAAT — VORDEN

POTGROND

ROODSTEEN BLOEMPOTTEN

GEDROOGDE KOEMEST

BLOEM- EN GROENTEZADEN

Kerkstraat 13 — Telefoon 1385

DEPOT LOENENZADEN

BONDSCAMPING EN WATERSPORTCENTRUM

„IJsselstrand"
DREMPT (bij „Zwarte Schaar")

* Alle watersporten en vissen
Kantine - volledige kampwinkel
Prima sanitair en douches
Nog enkele seizoenplaatsen tegen
het lage voorintekentarief ƒ 195,—
(15-4 - 15-10, all in)

* Zeer grote stacaravan, 6 bedden,
te huur!

INL. A. WOLBERT, TEUBENWEG 9, KEYENBORG
TELEFOON 05753-1582 OF 1271

In voorraad
gaas, draad, spijkers en krammen,
isolatoren enz.

Motto puntdraad, tijdelijk ƒ 30,— per
500 meter.

Alfa Laval melkmachine-onderdelen
PAM benzine

A. F. Wiggers
LINDE

GEVRAAGD:

handig meisje
voor bedrijf of huishouding.

Spitaalstraat 3 — Zutphen — Telefoon 05750-3745

Alleen vrijdag en zaterdag

200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
200 gram ontbijtspek
500 gram rookworst

K Hit11 1 Ijl Dorpsstraat

60
100
100
175

KRANENBURG

R.K. BOUWVAKARBEIDERSBOND „ST. JOSEF"

In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield de plaat-
selijke afdeling van de R.K. bouwvakarbeidersbond ,,St.
Josef" haar jaarlijkse bijeenkomst, welke onder leiidng
stond van de heer H. Steenbreker. Deze verwelkomde
in zijn openingswoord speciaal de heer H. Rijpert uit
Doetinchem, distriktsbestuurder.

Op zeer bevattelijke wijze gaf de heer Rijpert hierna
een uiteenzetting over enkele aktuele onderwerpen; hij
behandelde o.m. de ziekte- en ongevallenwet, welke
m.i.v. l april jl. diverse wijzigingen onderging. Zo zal
de werknemer bij ziekte niet zelf meer aangifte behoe-
ven te doen, doch dient dit door de werkgever te ge-
schieden bij het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid.

Spreker attendeerde ook in het bijzonder op de vele na-
latigheden, te laat melden etc. waardoor veel narig-
heden worden veroorzaakt (geen uitkeringen of te laat
etc.). Hij besprak ook de minder rooskleurige toestan-
den in de bouwwereld t.a.v. de werkeloosheid, waarmee
evenwel ook andere bedrijfstakken te kampen hebben.

De heer Steenbreker dankte de spreker aan het slot
voor zijn leerzame uiteenzettingen. Spreker deelde mede
dat de afdeling alhier dit jaar 15 jaar bestaat; zij res-
sorteerde echter eerst 5 jaar onder Zutphen en werd
daarna als aparte afdeling opgericht. Nadat aanvan-
kelijk 5 leden toetraden is dit nu uitgegroeid tot 24 le-
den. Doordat er altijd veel belangstelling voor hot werk

der afdeling is geweest zal men het bestuur moeten uit-
breiden. De heer Steenbreker, die behalve het waarne-
mend voorzitter ook nog andere taken vervuld, zal
dan enigszins worden ontlast. Er zijn reeds enkele kan-
didaten bereid gevonden, welke in een aparte VIM
ring zullen worden gekozen.

Nadat in de rondvraag nog enkele vragen waren be-
antwoord, werd tegen half 11 deze geanimeerde en
leerzame avond besloten.

OPRICHTING JEUGDKOMMIXSIK S.V. RATTI

Naar aanleiding van in het bestuur naar voren
men vragen en de grote aanwas van jeugdleden, word
vrijdagavond jl. ten huize van de heer Lichtenberg een
jeugdkommissie opgericht.
Deze kommissie heeft tot taak de belangen van de
jeugdleden te kunnen behartigen. De voornaamste pun-
ten van de eerste bijeenkomst waren o.a. de training,
deelneming in de junioren- en pupillenkompetitie en de
plannen voor sport- en spelmiddagen, wanneer do kom-
petitie stil ligt.

Het bestuur, bestaande uit de Eerwaarde broeder Ca-
nutus (voorzitter), B. Overbeek (sekrctaris), B. Hoebink
(penningmeester) en de heren J. Vreeman, T. Lichten-
berg en H. Baakman (bestuursleden) hoopt hierdoor
de jeugd tegemoet te komen in een goede onderlinge
verstandhouding.

VORDEN

KINDERBESCHERMING IN NEDERLAND KOMT
MILJOENEN TEKORT

De subsidie van de overheid aan de kinderbescherming
in ons land moet ieder jaar met ruim twee miljoen gul-
den door giften van particulieren worden aangevuld om
dit werk zo goed mogelijk te laten verrichten.
De opbrengst van de vorig jaar hiervoor gehouden kol-
lekte bedroeg ruim 600.000 gulden.

Dit houdt in, dat de Kinderbescherming in Nederland
ook dit jaar weer bijna anderhalf miljoen gulden tekort
komt, nog afgezien van de miljoenen, die nodig zijn
voor de vernieuwing en verbetering van tehuizen.
Het geld dat door de Kinderbescherming moet worden
bijeengebracht is bestemd voor de partikuliere vereni-
gingen, stichtingen en instellingen, die op dit terrein
werkzaam zijn. Het betreft werk ten behoeve van ruim
40.000 Nederlandse kinderen, die op een of andere
manier de hulp van de Kinderbescherming nodig heb-
ben.

Om dit tekort van ruim twee miljoen gulden aan te vul-
len houden de gezamenlijke Nederlandse Kmderbe-
schermingsinstellingen - van alle gezindten en ruim 400
in getal, voor dit doel verenigd in de Stichting „SA
KOR" - jaarlijks een nationale inzameling.
Deze kollekte wordt dit jaar gehouden van maandag 17
tot en met zaterdag 22 april a.s.

In deze week zal op onze gehele bevolking^ een beroep
worden gedaan het werk van de Kinderbescherming fi-
nancieel te steunen. Aan u de keus uw bijdrage te vol-
doen aan één der vele kollektaniten of uw „offer" over
te maken op giro 40 40 40 van de Stichting „SAKOR"
te Utrecht.

GEVONDEN VOORWERPEN

l regenbroek no. 110; l zilveren sigarenschaartje; l
bruin-lederen damesportemonnaie met knipsluiting,
waarin buskaartjes en ƒ 0,40; l paar blauwe wollen
handschoenen; l paar bruine wollen handschoenen; l
zwarte wollen handschoen; l zijden damessjaal waarop
bloemmotief; l blauwe dameshoed; l kunstlederen,
donkergrijze herenhandschoen; l bruingele, zijden da-
messjaal; l lichtbruin plastic damestasje met hengsel;
l diplomatentas, waarin toiletbenodigdheden; l paar
bruine gevoerde lederen motorhandschoenen; l crème-
kleurig dienblad met handvaten; l rode wollen das; l
rechter donkerblauwe kindervuisthandschoen; l bank-
biljet van ƒ 10,—; 2 paar blauwe handschoenen; l
zwartbonte big; l roodzwart geblokte parapluie; l VW
wieldop met sierring; l grijze pontemonnaie waarin
ƒ 2,50; l blauwe regencape in etui; l sleutelring waar-
aan 3 sleutels en afbeelding „Beatle groep"; l hamer
merk „Beddinghaus"; l reservewiel met band v. vracht-
auto; l paar bruine glacé dameshandschoenen; l bruin
groene sjaal; l bruine damesportemonnaie met dubbe-
le knipsluiting; l paar blauwe wollen meisjes vinger-
handschoenen waarin zakdoek.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Flamingo behang, fantastisch!
Alle papieren zijn voorgeverfd, dus geen verkleuring. Plaktafel en
gereedschap in bruikleen. Alles wordt thuisbezorgd.

Drogisterij „De Olde Meulle" j. M. van der wai & zn


