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Uitgave drukkerij 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 / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 30 JULI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.30 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
U.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdag 28 juli vanaf 18.00 uur tot zondagmorgen
8.00 uur zuster v. d. Schoot telefoon 05752-1487
Vakantie zuster v. d. Schoot van zondagmorgen 30 juli
8 uur tot donderdag 10 augustus

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

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

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

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

Geboren: Frederika J. dochter van F. J. Klein Nenger-
man en J. W. Oosterink.
Ondertrouwd: J. D. Voortman en R. W. A. Hilferink;
O. Mfülder en R. H. Romville.
Gehuwd: J. M. Heitling en J. Lenselink.
Overleden: Regelink, Derk, echtgenoot van G. Ruesink,
65 jaar.

Agenda
12 augustus „Hoedenbal van de carnavalsver.

„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg

26 augustus Landdag Jong Gelre. Climax te
Lochem.

8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre
in Abcoude.

9 september Idem als 8 september.
10 september Idem als 8 september.

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.

NUTSFLORALIA BLOEMSCHIKCURSUS

De heer Vreeman jr uit Lochem heeft zich dit jaar be-
reid verklaard de bloemschikcursus te leiden. Op 2 en 9
augustus worden 2 lessen gegeven en 6, 13 en 20 sep-
tember en misschien nog een keer een 6e les.
Deze cursus is voor iedereen toegankelijk vanaf 15 jaar,
lid of geen lid van het Nut en daar er zoveel nieuwe in-
woners in Vorden zijn gekomen, moeten deze ook eens
deelnemen. De oude cursisten zijn natuurlijk ook weer
hartelijk welkom, daar er nu weer een andere en jonge-
re leraar komt zal deze een andere en moderne manier
van bloemschikken hebben. Zoals ieder jaar worden er
speciaal voor de cursisten aparte wedstrijden uitge-
schreven, waarvoor mooie prijzen beschikbaar worden
gesteld en door deskundigen gekeurd worden.
Men wordt verzocht een vaasje of bakje, bloemen en
een schaar mee te brengen. Voor opgave zie advertentie.

Fa Ponyers opende nieuwe zaak
Precies op tijd was vrijdagmiddag de nieuwe winkel van
de fa Pongers klaar, de gehele week was men druk
geweest de goederen naar de overzijde te brengen en
nieuwe artikelen bij te vullen. Zelfs de buren hielpen
een handje mee, wel een bewijs dat er in Vorden nog
gemeenschapsbanden bestaan.

Vrijdagmiddag om 15.00 uur verrichtte de moeder van
mevr. Grootbod-Pongers de officiële opening.

Aan de voorzijde van het pand heeft men, dankzij twee
grote etalages, een ruime doorkijk over de gehele zaak
die een oppervlakte van^a 100 vierkante meter heeft.

In de winkel heeft men de verschillende artikelen zeer
overzichtelijk uitgestald waar de gondola's mede debet
aan zijn. De artikelenbrange is zeer variabel. Onder
meer kan men bij de fa^fcpngers terecht voor artikelen

op huishoudelijk gebied, speelgoed, kunstnijverheidsar-
tikelen, koelkasten, wasautom., wasmachines, centrifu-
ges, souvenirs, etc. Voor het glas- en aardewerk is een
aparte ruimte geschapen. Als last but not at least wil-
len we de grote verscheidenheid van elektrische appa-
ratuur noemen.

Bloemen en cadeaus gaven op de dag van de opening
aan het geheel nog een apart tintje.
De kinderen beneden 12 jaar ontvingen zaterdagmor-
gen een leuke verrassing wat natuurlijk wel in de smaak
viel. ^

Het metselwerk werd^erzorgd door de fa Bargeman;
timmerwerk fa Ruiterkamp; schilderwerk schildersbe-
drijf Weustenenk; smidswerk smederij Lettink; elektra
en loodgieterswerk werd uiteraard door de fa Pongers
zelf verzorgd.

OMZETDALING BIJ WERKTUIGENVERENIGING
MEDO TE LINDE

De werktuigenvereniging MEDO hield in café van As-
selt te Linde haar jaarvergadering, die goed bezocht
was.

Nadat de voorzitter, de heer A. F. J. Waarle allen wel-
kom had geheten, speciaal de heer Borkus uit Groenlo,
werden de notulen voorgelezen door de sekretaris, de
heer H. Pelgrom. Deze werden onveranderd goedge-
keurd.

De heer Borkus van het boekhoudbureau der ABTB
uit Groenlo behandelde hierna de rekening en verant-
woording over het boekjaar l mei 1966 - 30 april 1967.

Hij deelde mede dat dit boekjaar voor de vereniging niet
bepaald gunstig- was verlopen; in vergelijking met het
vorige boekjaar daalde de omzet van ƒ 55.000,— tot
ƒ 49.975,—, terwijl er ook een verlies werd genoteerd
doordat de kosten en lasten dit jaar hoger waren dan
vorig jaar. Het verlies was volgens spreker echter niet
alarmerend en kon van het reservefond worden afge-
boekt. Er zal echter in de toekomst niet te ontkomen
zijn aan een redelijke aanpassing van de tarieven voor
de verrichte werkzaamheden.

Vervolgens werd een overzicht gegeven van de gewerk-
te uren met daarbij een vergelijking van het voorgaande
boekjaar.

De kontrolekommissie bracht hierna een goedkeurend
verslag uit.

Bij de bestuursverkiezing werden de beide aftredende
heren H. Pelgrum en E. Gotink herkozen. Inplaats van
de aftredende en niet herkiesbaar gestelde heer W. A.
Lichtenberg werd in de raad van kommissarissen ge-
kozen de heer A. G. Schotman. Aan het scheidende lid
werd dank gebracht voor de samenwerking gedurende
een reeks van jaren.

De voorzitter deed in zijn slotwoord een beroep op de
leden om zoveel mogelijk de eigen vereniging bij werk-
zaamheden in te schakelen. Hij dankte het personeel
voor de verleende medewerking, de heer Borkus voor
zijn uiteenzetting en het bestuur en leden voor de goe-
de samenwerking.

AFSCHEID MEJ. A. OOSTERINK

Mejuffrouw A. Oosterink, die ongeveer 20 jaar geleden
haar werkzaamheden is begonnen als gezinsverzorgster
en daarna als kraamverzorgster heeft voorgezet, heeft
per l juli een andere funktie aanvaard.

Er zijn ongetwijfeld veel moeders (en kinderen), die
zeer goede herinneringen hebben aan zuster „Leida".

Het bestuur van het Groene Kruis geeft een ieder daar-
om gelegenheid persoonlijk afscheid van haar te nemen
waarvoor wij u verwijzen naar de advertentie in dit
blad.

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf maandag 31 juli tot en met 14 augustus gaan
met vakantie de bakkerijen Kerkhoven en Voskamp.
Vanaf 31 juli tot en met 5 augustus bakkerij van As-
selt.
Door de meerdere drukte wordt in bovengenoemde pe-
riode geen brood bezorgd. Werk dus allen mee en haal
uw brood zelf even. Ook de bakkers hebben hun vakan-
tie broodnodig. Zie advertentie.

, (JARDIAAN S. RIDDER OFM
DIREKTEUR INTERDEKENALE WERKGROEP

Er bestaan plannen om in Oost-Gelderland voor het
katholieke volksdeel een interdekenale pastorale werk-
groep op te richten, waarbij voor de funktie van direk-
teur van het nieuwe instituut is gedacht aan pater S.
Ridder ofm, gardiaan van het Minderbroedersklooster
op de Kranenburg, die als teamleider kan optreden en
bovendien een coördinerende taak tussen dekenaten,
werkgroep en diocesaan pastoraal centrum zou hebben.

l u verschillende dekenaten in ons land is men er toe
overj;1 ecialisten aan te trekken. Voor het eerst
gebeurt dat nu door vijf dekenaten tesamen t.w. van
Zutphen, Zevenaar, Terborg, Groenlo en 's Heerenberg.

De werkgroep zal worden gevestigd op een centraal
punt in Oost-Gelderland; van dit punt uit zullen de le-
den van de groep de geestelijken in de dekenaten waar
nodig terzijde kunnen staan en stimuleren. Ook op het
gebied van de liturgie denkt men aan een specialist,
evenals op het terrein van de jeugdzorg, aan een theo-
loog, die bovendien werkzaam zal kunnen zijn op oecu-
menisch gebied en aan een specialist op het gebied van
het bedrijfsleven.

Voor deze specialistische funkties zijn de namen ge-
noemd van pater O. v. d. Barselaar ofm te Vorden, pater
W. van Luyn sbd te 's Heerenberg, pater dr. S v. d.
Klei ofm te Vorden (die momenteel voor een studiereis
in Amerika is) en pater R. van Dooren sbd te 's Heeren-
berg. De dekens uit Oost-Gelderland zijn tot dit initiatief
gekomen omdat het algemeen verschijnsel van de schaal-
vergroting grote behoefte aan samenwerking, speciali-
satie en aan een demokratisch, kollegiaal beleid mee-
brengt. Bovendien maakt het afnemend aantal priesters
en de veroudering van de priesters, een zo efficiënt mo-
gelijke taakverdeling en gebruikmaking van alle be-
schikbare krachten noodzakelijk. Een uitvloeisel van dit
initiatief is, dat Oost-Gelderse kerkbesturen per deke-
naat bijeen zullen komen, om de financiële konsekwen-
ties van het plan te bestuderen. Het is voor het eerst
in dit gebied dat de kerkbesturen per dekenaat verga-
deren. Ook daardoor blijkt dat de dekenaten in Neder-
land bezig zijn zich te ontwikkelen tot groepen van op
verschillend terrein samenwerkende parochies.

ZWEMBAD TROK REEDS 80.000 BEZOEKERS

Dezer dagen heeft de Vordense bad- en zweminrichtdng
„In de Dennen" de 80.000ste bezoeker kunnen verwel-
komen.

MARKTLOTEN

De marktkommissie heeft weer vergunning gekregen
voor het verkopen van de bekende marktloten met als
hoofdprijs een rund ter waarde van ƒ 1.000,— met als
tweede prijs een bromfiets. Verder zjjn er nog talrijke
prachtige prijzen beschikbaar.
Wees er als de kippen bij en zorg dat u enkele loten be-
machtigd. De trekking is vrijdag 6 oktober a.s.

Boerenbruiloft trok veel belangstelling
Bertus en Dientje hebben op hun huwelijksdag niet aan
gebrek over belangstelling te klagen gehad, want de
door de WV georganiseerde boerenbruiloft trok veel
belangstelling.

Het lag in de bedoeling dat de bruiloftsstoet om half
acht vanaf het gemeentehuis zou vertrekken naar de
boerderij „Het Schimmel" waar het feest gevierd zou
worden. Onder grote hilariteit van de gasten wilde de
bruidskoe in eerste instantie haar medewerking aan
dit toeristisch gebeuren niet verlenen, om de doodeen-
voudige reden dat zij weigerde in de stoet mee te lopen.

Gelukkig kwam zij op haar voornemen terug en kon de

stoet zich met Bertus en Dientje op de boerenwagen
naar het feest begeven.

Bij de boerderij „Het Schimmel" aangekomen kreeg
het bruidspaar van de naobers een olderwetse koffie-
mölle aangeboden. Volgens oud-Gelderse gewoonte werd
hierna feest gevierd.

Voor de gasten bestond er tevens de gelegenheid een
dansje te maken. Onder de vele aanwezigen zagen wij
o.m. burgemeester A. E. van Arkel en echtgenote.

De folkloristische boerendansgroep ,,De Knupduukskes"
verleende aan deze „namaak" bruiloft haar medewer-
king.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Biefstuk tartaar
Varkenslappen
Fricandeau
Onze specialiteit:

Boerenbraadworst

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

138

Heerlijke tuinverse groente •
Hollandse slabonen

Panklare andijvie

Grote komkommers

Sappige sinaasappelen

Prachtige bananen

l kilo 69

\ kilo 19

p. stuk

l kilo T9

l kilo 89

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!

200 gram snijworst 98
150 gram lever 89

Pickwick theezakjes

luxe blikjes

f 1,65

Met dit warme weer
een echte delikatesse!

Zuiver
appelsap

2 flessen1,19
Handig om in huis te hebben!

Vruchtengries 2 zakjes 79
Camping margarine nu p.blik 119
Gezinstube mayonaise voor 115
Soepballen 2 blikjes 119
Koffiemelk literfles 139
Augurken literpot 1O9

...il*

Campingkoeken ot spritsstukken

grote
zaku ze eens!

Zelf r ij zend bakmeel
2 pakken 1.09

Chocoladehagel 2 x 200 gram 109
Druivensap rood of wit 129

Beaujolais wijn
grote fles £.95

Ons heerlijke brood
munt uit door zijn versheid, en smaak!

Drink goedkoop uw heerlijk kopje koffie!

Goudmerkkoff ie per pak f i ,86
2e pak HALF GELD!

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten,
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



Voor alle felicitaties en
bloemen, die wij bij ons
huwelijksfeest mochten ont-
vangen, daarvoor onze
hartelijke dank.

M. Buis
M. C. Buis-Wilson

Vorden, juli 1967
Enkweg 20

Voor de vele blijken van be-
langstelling en de vele ca-
deaus, bij ons huwelijk ont-
vangen, betuigen wij onze
hartelijke dank.

C. R. Eggink
G. H. Eggink-

ten Arve
Vorden, juli 1967
de Boonk 43

Te koop: z.g.a.n. kolenhaard
merk Brandaris.
de Hanekamp 25

Firma J. W. Albers zoekt
voor één van haar mede-
werkers een goed kosthuis.

Te koop: McKormick
graanmaaier met draaiende
verdeler. Geschikt voor
tractor. J. G. Leisink, B 83,
Delden, Vorden

Te koop: Stoksnijbonen,
stokslabonen, stamslabonen
en eetaardappelen, Perfect
15 cent per kilo.
H. Broijl, Rietgerweg 2,
Warken

U is welkom in de show-
room van
EMPO-VORDEN !

Gevraagd: 'n Flinke jongen
of meisje voor de wijk. In
bezit van rijbewijs B-E.
Fa G. J. Berendsen, Spal-
straat 4, Hengelo G.
levensmiddelenbedrijf

Te koop: 3 bromfietsen in
goede staat, l Gazelle en 2
Berini's. H. G. Albers,
Hertog Karel v. Gelrew. 12

ONS
PARADE

PAARDJE

2 NYLON SLIPS
Alweer zo'n aanbieding zonder weer-
ga: nylon slips, jacquard geweven
uit zware kwaliteit nylon, prachtig
afgewerkt, In de kleuren wit, bleu, rose,
rood en zwart, tijdelijk voor (normaal
koopt u er één voorl)

2 VOOR .3.9°

Luth
NIEUWSTAD _ VORDEN

l Beslist op onze volgende,
-parade-aanbieding letten

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden

Te koop: 90 are 1-jarig
gras. Briefjes inleveren
voor vrijdagavond bij
A. Hartman, Lochemseweg
D 39, Vorden

Afbraak te koop.
pannen, stenen, ramen, deu-
ren, kozijnen, planken, rib-
ben, latten, balken enz.
in gedeelten of in een koop,
zeer geschikt om goedkope
bungalow, zomerhuisjes of
garages van te bouwen.
Inlichtingen Prins Bern.
hardweg 8 of Insulindelaan
30

Te koop: Prima damesrij-
wiel. Pr. Bernhardweg 8

Te koop: Mooie en goede
kinderwagen ƒ 80,—
de Hanekamp 2, Vorden

Te koop: 8 roodb. nieuw-
inelkte koeien 20-26 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman

Te koop: Toom biggen 15
stuks. H. J. Neymeisland,
Leesten

Te koop: Prima konsump-
tieaardappelen, nieuwe
oogst per 25 kg of meer,
thuis bezorgd. Th. Wieggers
't Hoge 21, Vorden

SNELPASFOTO
IN 5 MIN. KLAAR

FOTO DOLPHIJN
Telefoon 1313 - Vorden

X X
U MEEME H. LUTH W

X e n X
U GERDA BRUMMELMAN W

hebben de eer u, mede namens hun ouders, l
ft kennis te geven van hun voorgenomen hu- ft
V welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal V
U plaats hebben op maandag 31 juli 's middags W

14.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.
X
X
X
Xu
n Haarlem, Zijlwef
X Vorden, B 6
X juli 1967

X

Kerkelijke bevestiging in de Gereformeerde
kerk te Vorden om 15.00 uur door de Wel-
cerwaarde Heer ds. Th. P. van Belzen.

20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toekomstig adres: Zijlweg 20, Haarlem.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

X

HENK SIEMES
X
X
X
X
w

hebben de eer u, mede namens wederzijdse Q
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- l
men huwelijk op 4 augustus a.s. om 10.30 uur ft
ten gemeentehuize te Apeldoorn. W

U
Zij hebben besloten elkaar daarna het H. Sa- O
crament van het huwelijk toe te dienen onder A
de H. Eucharistieviering van 11.30 uur in de
H. Antonius Abt te Loenen (Veluwe).

X
X
U MARIETJE SLIEF

X
X
X
X
X
X
ft* de H. Eucharistieviering van 11.30 uur in de ft
W H. Antonius Abt te Loenen (Veluwe). V

X XQ Vorden, Ruurloseweg D 13
' Loenen, Eerbeekseweg 84

ft juli 1967 ft

X X
W Toekomstig adres: Ruurloseweg D 13, Vorden. W

n Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
X yrestaurant „Vredenberg" te Loenen (Veluwe). ft

X X

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 4 augustus hopen wij met onze
kinderen ons 12 M.-jarig huwelijksfeest te
vieren.

A. J. WENTINK l

G. WENTINK-VAN DER VEEN
Gerrit, Appie, Dora, Carin

Vorden, juli 1967
Julianalaan 30

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in het
Nutsgebouw te Vorden.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zaterdag 5 augustus a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

B. WENTINK
en
J. L. WENTINK-BOERSBROEK

hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven, is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, juli 1967
Wildenborch D 68

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit). i i

X

Heden is van ons heengegaan, na een moedig ge-
dragen lijden, onze lieve en zorgzame man, vader,
behuwd- en grootvader

DERK REGELINK
echtgenoot van Gerritje Ruesink

in de ouderdom van 65 jaren.

„Hij is verlost, God heeft hem welgedaan".

Uit aller naam:
G. Regelink-Ruesink
M. J. Schutte-Regelink
G. J. Schutte
Gerdien en Erna

Vorden, 24 juli 1967
„Huiskamp" B 24

De rouwdienst zal plaats vinden op donderdag 27
juli om 11.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal plaats vinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in hotel ,,'t Wapen van Vorden
(F. P. Smit).

Heden overleed, na een langdurig geduldig ge-
dragen lijden, onze inniggeliefde broer en zwager

DERK REGELINK
echtgenoot van Gerritje Ruesink

in de ouderdom van 65 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Hengelo G:
Vorden:

Vorden:

Vorden:
Zutphen:

Vorden, 24 juli 1967

M. Z. Ruesink-Regelink

A. Wuestenenk-Regelink
J. B. Wuestenenk
A. Brandenbarg-Regelink
G. Brandenbarg

J. G. Regelink
M. Oonk-Regelink
B. Oonk

Heden overleed, nog geheel onverwachts, in volle
vrede mijn lieve vrouw en onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA OORTGIESEN ,
echtgenote van G. J. Haverkamp

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden, 25 juli 1967
Schoolstraat 8

Uit aller naam:
G. J. Haverkamp

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 29 juli
om 12.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden zal plaats vinden.

In verband met het vertrek van onze
kraamverzorgster

MEJ. A. OOSTERINK
willen wij een ieder die persoonlijk afscheid
van haar wensen te nemen, hiertoe gaarne
gelegenheid geven op vrijdag 11 augustus a.s.
van 16.00 tot 17.00 uur n.m. in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

Bestuur Groene Kruis Vorden

Degenen die er voor voelen haar een af-
scheidscadeau aan te bieden kunnen hun
financiële bijdrage brengen aan het Gro^B
Kruisgebouw van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.00 en 13.30 uur of overmaken
op gironummer 847903 t.n.v. penningmeester
Groene Kruis Vorden.

Gesloten
WEGENS VAKANTIE VAN
31 JULI TOT EN MET 5 AUG.

Smederij H. van Ark
Burg. Galléestraat

Ga« is verkrijgbaar

W
V Vorden

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwie-
len te huur.

WOENSDAG 2 AUGUSTUS
Concert harmonie GTW in de muziektent.
Aanvang 8 uur.

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

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, siga-
renmagazijn ,,'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

18 Spar chocoladerepen nu
l pak Spar thee van 86 et nu voor
l pak spritsstukken van 89 et nu voor
l fles jus d'orange van 195 et nu voor
5 rollen Spar pepermunt van 50 et nu voor
l pot Spar aardbeienjam van 123 et nu voor

20% ZEGELKORTING op Spar macaroni !
20% ZEGELKORTING op l blik ananas van 120 et
20% ZEGELKORTING op l blik spinazie !
20% ZEGELKORTING op l blik Spar lunchworst !

150 gram snij- of cervelaatworst van 102 et
200 gram leverkaas van 112 et

Zegelkorting
149 ct — 10% „
75 ct — 10% „
79 ct — 10% „

169 ct — 10% „
45 ct — 10% „

109 ct — 10% „

DONDERDAG EN VRIJDAG: l zak aardappelen
l kilo andijvie
500 gram druiven

voor 89 ct — 10%
voor 100 ct — 10%

69 ct
29 ct
99 ct

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

HISTOR
VERVEN-ALTIJD GOED

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

De minister van Justitie
heeft bij beschikking van 12 juli jl. nr. L.O. 660-069-079 aan de Vordense
Marktvereniging vergunning verleend om 8500 loten

a ƒ l,— PER STUK

te verkopen voor het houden van een loterij, waarvan de opbrengst is be-
stemd voor de bevordering van het Marktwezen en andere plaatselijke
belangen.

De loten kunt u kopen bij de plaatselijke wederverkopers, kenbaar aan de
raambiljetten en zijn tevens verkrijgbaar bij de sekretaris, de heer van der
Peijl, Zutphenseweg 81, Vorden.

DE HOOFDPRIJS IS

een rund t.w. van f 1000,-
TWEEDE PRIJS EEN BROMFIETS.
Verder tal van aantrekkelijke prijzen.

Trekking op vrijdag 6 oktober a.s. ter gelegenheid van de najaarsmarkt.
De Marktkommissie.

Onze spaarrente is hoog,
maak er gebruik van!

DIREKT OPVRAAGBAAR 3.75%

6 MAAND OPZEGGING 4.75%
12 MAAND OPZEGGING 5.50%

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

BAKKERS VAKANTIE!
VANAF A.S. MAANDAG 31 JULI TOT EN MET
MAANDAG 14 AUGUSTUS ZIJN GESLOTEN DE
BAKKERIJEN

Kerkhoven en Voskamp
VANAF MAANDAG 31 JULI TOT EN MET ZATER-
DAG 5 AUGUSTUS IS GESLOTEN

van Asselt in Linde
Door de meerdere drukte kan door de werkende bakke-
rijen in deze tijdvakken geen brood worden bezorgd, dus
wordt u gevraagd uw benodigde brood te willen halen.

Geopend zijn:
SCHUPPERS Dorpsstraat en Burg. Galléestraat —
SCHURINK — HOORNENBORG —
HARTMAN EN SARINK

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Het bestuur.



Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALJTÊ'S
ook uit Emmerik.

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5v tel. 1567
Vorden

Verse haantjes
KOOPT U BIJ DE
POELIER
elke dag aan huis ver-
krijgbaar en vrijdags
aan de markt.
GEEN DIEPVRIES

W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

Marlens
Wapen, en Sporthandel

EMPO SPORTFIETSEN
in kleur, kompleet met jas-
beschermer slot en lamp
ƒ 174,50.

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Bupro-ias
zonder statiegeld

Weuleit Kraneobarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Martens
Wapen- en Sporthandel

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

135 LITEK INHOUD

TAFELMODEL

En de prijs
slechts f 235.-

VOOR DEZE FRAAIE MARIJNEN

koelkast
UW KANS OM EEN MERKKOEL-
KAST TE KOPEN VOOR EEN
ZEER LAGE PRIJS

Nu van 299.- voor 235.-
zolang de voorraad strekt

G. Emstaroek l Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Brandstollen
GAARNE ZIEN WIJ VOOR l AUG
A.S. UW BESTELLING VOOR
ZOMERLEVERING TEGEMOET

Fa J. W. Albers

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 31 JULI TOT EN
MET WOENSDAG 9 AUGUSTUS
(winkel)

REPARATIEAFD. TOT EN MET
12 AUGUSTUS GESLOTEN

Jansen
't Schoenenhuis _ Vorden

WIJ VRAGEN

metaalbewerkers
plaatwerkers
lassers

Keune
Industrieterrein - Vorden

Bier en frisdranken
UW VAKMAN SLIJTER HEEFT
HET

SLIJTERIJ

't Wapen van Vorden
Telefoon 1391

WEGENS FAMILIEFEEST
MAANDAG 31 JULI

gesloten

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

PETIT RESTAURANT

Rotonde"
vraagt mot spoed:

hulpen in de keuken
mannelijk of vrouwelijk

en

handig persoon
voor verkoop aan het snelbuffet

KERKSTRAAT 3 - VOEDEN . TEL. 1519

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 31 JULI TOT EN

MET ZATERDAG 5 AUGUSTUS

ONZE WERKPLAATS ECHTER

VAN MAANDAG 31 JULI TOT EN

MET ZATERDAG 12 AUGUSTUS

WONINGINRICHTING

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

ZONDAG 30 JULI

Onderlinge Sportdag „Ratti"
op de Kranenburg
met o.a. hardloopwedstrijden, ver-
springen etc.

Circa 4 uur veteranenwedstrijd
RATTI — VORDEN

Bjivang sportdag 13.00 uur.

£aar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ B 3.1111 k

NIEUWSTAD — VORDEN

WEGENS AANSCHAF VAN EEN

hoge drukpers
zjjn wij in staat u ook hiermee van
dienst te /j. j n.

LOONBEDRIJF

W. M. Hissink
Vorden - Telefoon 1705

Nuts-floralia
Bloemschikcursus
Aanvang cursus 2 augustus om 8 uur
in het Nutsgebouw. Cursusgeld ƒ 6,—
voor 6 lessen. Opgave voor iedereen
boven de 15 jaar bij

Mevr. Albers-Bloemendaal, Zutphenseweg 75,
telefoon 1228
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg, telefoon 1555
en bij de overige bestuursleden ot' 's avonds aan
de Nutszaal.

H.H. SMEDEN, AANNEMERS,
INSTALLATEURS

vanaf heden kunnen wij u leveren

alle Brouwersartikelen
voor stallenbouw tegen de volle fa-
briekskorting. Vraag vrijblijvend
nadere inlichtingen

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting Vorden Julianal. 16 tel. 05752-1299

Prachtige kop en schotels
6 stuks voor f3,95

Mooie nesten glazen schalen
4 delig voor f 1,70

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

U koopt toch ook
bij onze adverteerders?

DONDERDAG

500 GRAM

500 GRAM

135

198

VRIJDAG

Verse worst 500 GRAM

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

500 GRAMVarkensvlees
Varkensfricandeau
Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Doorregen vlees
Ribstuk
Braadvlees
Lende
Rosbeef
Dikke lende
Biefstuk
Nierbrood
Boterhamworst

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

200 GRAM

200 GRAM

248
348
348
398
398
398
45O
80
6O

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Bent u al abonnee van Contact?
Zo niet . . . geef u dan op als abonnee van hot blad
niet het Vordense nieuws en de wekelijkse aanbiedingen
der winkeliers.

Voor slechts f 4,- bent u geabonneerd
tot en met 31 december 1967!

Stuur onderstaande bon aan drukkeri j Weevers,
Nieuwstad 12, Vorden.

wenst zich te abonneren op Contact. Hy/zü betaald per giro/kwitantie

Laat u deze kans niet voorbijgaan
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KNUPDTJIJKSKES TRADEN OP IN FRANKRIJK

De Vordense boerendansgroep „De Knupduukskes" is
terug uit Frankrijk, waar het in Ville in de Franse Vo-
gezen is opgetreden.
De Vordenaren hebben daar deelgenomen aan een in-
ternationaal dansfestival, voorafgegaan door een alle-
gorische optocht.
Het dansfestival werd georganiseerd door 18 dorpen in
de omgeving. Het was een groot sukses.
Duizenden toeschouwers hadden zich langs de route
opgesteld en genoten van het kleurrijke schouwspel van
dansgroepen, versierde wagens, muziek en tamboerkorp-
sen. De Knupduukskes moesten vele ovaties in ontvangst
nemen, vooral wanneer ze hun dansen demonstreerden.
Bij een later optreden in een feesttent, die tot de nok toe
was gevuld werden de Vordenaren beloond met een lang-
durig applaus. Pers en televisie roemden deze onver-
valste folklore en stelden ze ten voorbeeld aan de groe-
pen met te veel show.
De ontvangst in Ville was bijzonder hartelijk en alles
werd gedaan om de dansers prettige dagen te bezorgen.
De Vordenaren boden het gemeentebestuur van Ville
een schilderij aan van de Vordense toren en de beroem-
de acht kastelen. De dansers nodigden de Franse gast-
heren uit om onder leiding van burgemeester A. E. van
Arkel een tocht te maken langs de kastelen.
Inmiddels is de groep onder meer aktief in Zeddam.

JONG GELRE GAAT NAAR ABCOUDE

Het zomerprogramma van de afdeling Vorden van Jong
Gelre vermeldt telkenjare een weekend-uitwisseling met
>een afdeling elders uit het land.
Voor dit jaar staat er een uitwiseling op het programma
met de PJGU af d. Abcoude. Deze plaats ligt ongeveer
10 kilometer ten zuiden van Amsterdam.
Het eerste gedeelte van deze uitwisseling is reeds achter
de rug en hebben de jongelui uit Abcoude een bezoek
gebracht aan Vorden. Op 8, 9 en 10 september zal de
afdeling Vorden een tegenbezoek brengen aan Abcoude.

BEKROONDE PAARDEN
Op de onlangs gehouden centrale paardenkeuring van
geheel Gelderland te Bennekom, behaalde de heer A. J.
Zweverink met zijn stamboekmerrie en veulen een Ie
prijs en tevens het sterpredicaat.

MEDLER TOUWTREKKERS GINGEN DAGJE UIT

De leden van de touwtrekkersveren. 't Medler maakten
met hun echtgenotes-verloofden hun jaarlijkse uitstapje.
Per GTW touringcar vertrok men 's morgens voor dag
en dauw via Zutphen, Arnhem naar de Betuwe.
In Tricht zag men de ontzaglijke schade, die de wind-
hoos had aangericht. In Ochten werd een korte koffie-
pauze gehouden, waarna het via Gorkum op Rotterdam
aan ging. De 119 meter hoge Euromast werd bezocht,
waar&men een schitterend uitzicht over de stad met
zijn grote havenkomplexen had.
In Scheveningen werd een wandeling over de pier ge-
maakt en verbleef men enige tijd aan het koele Noord-
zeestrand.
Nadat men in Den Haag het miniatuurstadje Maduro-

had bezichtigd, werd op de terugreis in hotel „D*
../e Kar" te Klarenbeek nog enige tijd gezellig

doorgebracht.

Dagtocht Köningswinter
OP ZONDAG 6 AUGUSTUS

per G. T. W.
Vertrek 6.30 uur vanaf Marktplein.

Opgave bij:
Sigareninatfa/jjn. G. W. Eijerkamp, telefoon 1386
of bij de heer Harren, Voorst

AUTO'S BOTSTEN OP DE KRANENBURG

Ter hoogte van de Boerenleenbank heeft zich zondag-
middag een aanrijding voorgedaan tussen twee perso-
nenauto's, waarbij een persoon werd gewond.
Mevr. O. uit Enschede, die in de richting Vorden reed,
wilde keren. Nadat zij een van rechts komende auto
had laten passeren, ging zij zwenken, waarbij zij ken-
nelijk niet zag dat er van rechts een tweede wagen na-
derde. Zij reed dit voertuig, bestuurd door mevr. T. uit
Steenderen in de flank aan. Deze wagen kwam door de
schok aan de rechterkant van de weg terecht, waarbij
hij tegen een boom botste.
Een tante van mevr. O. die naast haar zat, werd door
de schok uit de Fiat geslingerd en liep een hersenschud-
ding op. Overbrenging naar een ziekenhuis te Ensche-
de bleek noodzakelijk. De wagen van mevr. O. werd
licht, die van mevr. T. zwaar beschadigd.

KNUPDUUKSKES ZITTEN NIET STIL

De folkloristische dansgroepen in de Achterhoek staan
in het middelpunt van de belangstelling. Steeds meer
worden ze aangezocht om luister bij te zetten aan de
vakantie-aktiviteiten. Ook de Knupduukskes te Vorden
zitten niet bepaald stil.
Naast hun vaste veertiendaagse optreden in Zeddam
in samenwerking met een boerenkapel en vaandel-
zwaaiers, waren ze op zondag 2 juli aanwezig op het
Schuttersfeest te Losser. Op 3 juli verzorgden ze een
folkloristische avond in het camping- en bungalowcen-
trum ,,De Vinkenkamp" te Beekbergen. Op 5 juli was
de groep te Zeddam en op zaterdag 8 juli werd op uit-
nodiging van de Haagse Post met groot sukses gedanst
op de boulevard te Scheveningen waar het gelukte de
Hagenaars in de dans te betrekken. Volgens een woord-
voerder van de Haagse Post een unicum. Na afloop
werd de groep gebracht naar het jongerencentrum
YMCA, waar in samenwerking met de beatgroep „The
Haigs" een dansavond was georganiseerd voor ruim
800 jonge mensen.
Het was hartverwarmend hoe deze jonge mensen met
hun moderne muziek en dans met een grote interesse
de oude dansen meebeleefden en er zelfs spontaan aan
meededen. In het afscheidswoord noemde de woord-
voerder van de Haagse Post het experiment om de twee
uiterste vormen van levensuitingen samen te brengen
een groot sukses en zeker voor herhaling vatbaar.
Zaterdag 14 juli vertrekt de groep in de vroege morgen
naar Villiers in de Elzas Lotharingen om deel te nemen
aan een internationaal folkloristisch dansfestival.
Na terugkeer is woensdag Zeddam weer aan de beurt

ATTRAKTIE PER JACHTWAGEN SLAAT AAN

De heer Bakker X van hotel Bakker) heeft met zijn idee
om per open jachtwagen een tocht langs Vordens dre-
ven te maken de plaatselijke VW een goede dienst be-
wezen.
In deze open jachtwagen bespannen met twee paarden,
kunnen vakantiegnagers nl. een korte of langere rit
maken door de mooiste omgeving van Vorden. De heer
Bakker, die zelf als koetsier fungeert, heeft het er druk
mee want soms zien we hem twee- driemaal per dag
het dorp uitrijden, wel een bewijs dat deze attraktie bij
de vakantiegangers is aangeslagen.
Voorts is er in het schildershuis Blaauboer een perma-
nente tentoonstelling met werken van Jan Rozeboom,
Robert Altena, Milly Oudraad en Theo Schreurs. Deze
tentoonstelling is alle werkdagen geopend van 10-17
uur en zondags van 14-17 uur.

DE HEER HARMSEN 25 JAAR GEMEENTE-
ARBEIDER

Dinsdag 25, juli was het 25 jaar geleden dat de heer J.
Harmsen werd aangesteld als gemeentearbeider bij de
gemeente Vorden.
Tijdens een intieme bijeenkomst werd de heer Harmsen
namens het college van B & W door burgemeester A.
E. van Arkel gelukgewenst met zijn jubileum. Spre-
ker bracht de jubilaris dank voor hetgeen hij ten diens-
te van de gemeente Vorden heeft verricht. Als blijk
van waardering werd de heer Harmsen een enveloppe
met inhoud aangeboden.
's Middags werd de heer Harmsen gelukgewenst namens
de dienst gemeentewerken. Namens deze instantie voer-
de de gemeente-architekt, de heer J. v. d. Broek het
woord. Ook hij bood een enveloppe met inhoud aan.

OPENBARE AANBESTEDING

Ten gemeentehuize te Vorden vond dinsdagmorgen een
openbare aanbesteding plaats inzake regenwateruit-
storten. Er werd als volgt ingeschreven:
N.V. v. d. Berg, Bijleveldsingel 6, Nijmegen ƒ 39.800,—;
V. J. Dostal, Vorden ƒ 34.580,—; Alg. Aannemingsbe-
drijf Haverland N.V., Zwolle ƒ 39.200,— ; N.V. Aanne-
mers- en wegenbouwbedrijf v/h H. J. te Siepe, Winters-
wijk ƒ 38.750,—; Fa van Haarst, Enschede ƒ 37.900,—.
Gunning is in beraad.

GROTE SPORTDAG S.V. RATTI

De sportvereniging Ratti organiseert op zondag 30 juli
a.s. een grote onderlinge sportdag.
Er zullen niet alleen een groot aantal senioren, maar
ook een even groot aantal (48) pupillen en junioren
deelnemen aan dit sportevenement. De voorbereidings-
kommissie heeft een -gme aantrekkelijk programma sa-
mengesteld, ^v
Voor de pupillen en junioren, die naar leeftijd in vier
groepen zijn ingedeeld, staan o.m. op het programma
hardloopwedstrijden over 50, 65, 80 en 100 meter, welke
telkens in twee seriea^tn zes zullen worden gelopen.
De eerste drie uit ieoSre serie zullen hierna in de fi-
nale tegen elkaar uitkomen, terwijl de laatste drie lo-
pers uit iedere serie zich kunnen klasseren voor de
plaatsen 7 t.m. 12.
Verder zijn er voor de jongste deelnemers nog wed-
strijden in zaklopen en voor de wat oudere pupillen en
junioren, hardloopwedstrijden met hindernissen alles in
twee series van zes. Voor alle nummers zullen punten
worden gegeven.
In verband met het druk bezette programma zullen de
wedstrijden voor de jeugd reeds 's morgens om 11 uur
beginnen; de finales van de hardloopwedstrijden heeft
men gepland na de 100 meter van de senioren tegen
ca half twee.
De officiële opening van het sportfestijn vindt 's mid-
dags om l uur plaats door voorzitter de heer J. Lucas-
sen. De senioren zullen hierna aan hun trekken kunnen
komen, daar er ook voor hen hardloopwedstrijden zijn
georganiseerd en wel op de 100 meter, de 200 meter en
de 1000 meter. Verdere onderdelen zijn het doeltrappen
en het verspringen. De deelname van de leden is zo
groot dat men ook hier series moet lopen.
Ter afsluiting van deze sportdag zal de oude voetbal-
glorie van Ratti en de buurtvereniging Vorden elkaar
in een pittig duel de hoogste voetbaleer bestrijden. In
de rust van deze veteranenwedstrijd zullen de prijzen
worden uitgereikt van de jeugdwedstrijden; de prijs
uitreiking van de seniorenwedstrijden vindt plaats in
zaal Schoenaker.
De winnaar van de dag, dus degene die het hoogste
puntenaantal heeft verworven, zal een fraaie beker in
ontvangst kunnen nemen. Ook voor de overige win-
naars zijn er voor de verschillende takken van sport
mooie prijzen beschikbaar gesteld.

VOETBALVERENIGING VORDEN ZIET
A.S. KOMPETITIE MET VERTROUWEN TEGEMOET

Over ca een maand staan we weer aan de vooravond
van de nieuwe voetbalkompetitie. In Vorden ziet men
het a.s. voetbalseizoen met meer dan bijzondere belang-
stelling tegemoet. In de eerste plaats door het feit dat
de vereniging in de heer Reekers uit Twello een trainer
heeft gevonden die zondags persoonlijk de verrichtingen
van het eerste elftal kan gadeslaan.
Dit was de afgelopen 5 jaar helaas niet mogelijk, om-
dat de, overigens uitstekende, trainer Jochemsen uit
Zutphen voor de zondag gekontrakteerd was door AZC.
Naast een nieuwe trainer heeft de v.v. Vorden het ko-
mende seizoen eveneens een nieuwe elftalkommissie die
zich zal belasten met de samenstelling van de elftallen
2 t.m. 5. De heer Reekers stelt het eerste elftal samen.
Voorts hebben zich enkele nieuwe spelers bij Vorden
aangemeld zodat de keus iets groter wordt hetgeen de
vereniging alleen maar ten goede kan komen.
Vorden I is weer ingedeeld in de eerste klasse B. Ver-
geleken bij vorig jaar telt deze afdeling 3 nieuwe clubs
t.w. Aalten, Terborg en Fortuna (Winterswijk). De ove-
rige clubs zijn: DVOA (Aalten); Eibergse Boys; Riet-
molen; Ruurlo; Kotten; SVDES (Eibergen); Vios (Bel-
rum) en Zelhem.
Het tweede elftal is ingedeeld in de 2e klas N tesamen
met Eibergse Boys III; Grol III; Grolse Boys H; Mar-
kelo II; Reuni III; Rietmolen II; Sp. Lochem III en
Sp. Neede IV.
Het ligt in de bedoeling dat de training nu op donder-
dagavond zal worden gehouden. Tot dusver was dit dins_
dagavond. Ter voorbereiding voor het eerste elftal wordt
er in augustus het traditionele nederlaagtoernooi om
de ,,J. Lammers wisselbeker" gehouden. Welke ploegen
hieraan zullen deelnemen is momenteel nog niet bekend.

Op zondagmiddag 6 augustus speelt Vorden I hoogst-
waarschijnlijk op het gemeentelijk sportpark een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen een militair elftal. Het 2e
derde en vierde elftal van Vorden zullen de volgende
maand in Warnsveld deelnemen aan de serie wedstrijden
van Warnsveldse Boys. De training zal op 3 augustus
beginnen.

WATERPOLO
VORDENSE DAMES OVERKLASTEN LOCHEM

Voor de zomerkompetitie distrikt Twente-IJsselstreek
speelden de dames van Vorden dinsdagavond tegen de
Berkel I uit Lochem.
Het Vordense zevental overklaste in deze wedstrijd haar
tegenstandsters volkomen.
De Berkel l was deze avond niet tegen Vorden opge-
wassen en leed een grote l—7 nederlaag. Reeds direkt
na de afworp kreeg de thuisclub om onbegrijpelijke re-
denen een strafworp toegewezen. De door mevr. Nos-
sent ingeschoten bal werd echter op fraaie wijze door
Gerda Hellewegen, die deze avond weer een voortreffe-
lijke partij speelde, gestopt.
Bij een Vordenaanval gelukte het Gerda Verstoep de
stand op O—l te brengen. Snel opzwemmen van Ans
Pelgrum leidde even later tot O—2. Gerie Smit zorgde
hierna voor O—3, waarna Gerda Verstoep met 2 goede
doelpunten de stand op O—5 bracht. Dit was tevens de
ruststand.
Na de rust deden de bezoekers het iets kalmer aan.
Nadat Ans Pelgrum de stand op O—6 had gebracht ge-
lukte het de Lochemse linksvoor Gerda Wansink de eer
te redden. Het laatste woord was aan Vorden dat d.m.v.
Gerda Verstoep uitliep tot l—7, hetgeen dus tevens de
eindstand betekende.

JEUGD VAN VORDEN NIET OPGEWASSEN
TEGEN NIJVERDAL

Ondanks het feit dat de Ravijn deze avond met slechts
5 spelers in het water verscheen hebben de jongens uit
Vorden toch het loodje moeten leggen.
De thuisclub was aanmerkelijk sneller en sterker en
door goed opzwemmen wist de Ravijn zich goede sco-
ringskansen te scheppen, doch het schieten liet voor-
alsnog te wensen over.
Bij een tegenaanval van Vorden kwam de bal in het be-
zit van Rob Derksen die Gertjan Sikkens de gelegen-
heid bood te scoren O—1. Een verdedigingsfout stelde
de snelle linksvoor Hans Vos even later in staat de ba-
lans in evenwicht te brengen. Vlak voor de rust gaf de-
zelfde speler zijn ploeg een 2—l voorsprong.
In de tweede helft ging de strijd gelijk op en ontstonden
er voor beide doelen goede scoringskansen. Het was
uiteindelijk wederom Hans Vos die de zege van de Ra-
vijn definitief veilig stelde 3—1. De Vordense doelman
Gerrit Wentink hield in de slotfase nog enkele schoten
op fraaie wijze uit zijn doel.

RAVIJN I (DAMES) — VORDEN II l O—l

De dames van Voi^n II hebben in deze ontmoeting
niets in te brengen^^ad. Het nog ongeslagen de Ravijn
(vier punten voorsprong op WWV en Vorden) bleef met
10—l op royale wijze baas in eigen huis.
Voor de pauze wisten de Nijverdalse dames het Vor-
dense doel al vijf maal te doorboren. In de tweede helft
wederom een veel sterker Ravijn dat de voorsprong
geleidelijk tot 9—OJttf t op te voeren. Uit een strafworp
gelukte het Gerrie^^it de achterstand tot 9—l te re-
duceren, waarna de Nijverdalse linksvoor de eindsand
op 10—l bracht.

VORDENSE HEREN BOEKTEN FRAAIE
4—1 ZEGE

De Vordense heren hebben zich prachtig gerevancheerd
van de destijds in Deventer tegen De IJssel III gele-
den l—O nederlaag.
Vanaf het begin ontstond er een aardige ontmoeting,
waarbij de thuisclub zowel aanvallend als verdedigend
meer in haar mars bleek te hebben. Uit een pass van
Holsbeke kreeg Tonnie Brandenbarg een goede kans
doch de Deventer doelman redde fraai. Even later kreeg
de thuisclub op rechts een cornerbal toegewezen, de
goed door Rob Parmentier voor doel geplaatste bal werd
door Tonnie Brandenbarg ingeschoten l—0. De IJssel
ondernam hierna enkele tegenaanvallen doch de verde-
diging van Vorden bleek in goede vorm. Vlak voor de
rust maakte doelman Hemmy Oudsen op prachtige wij-
ze een hard schot van de Deventer midvoor onschade-
lijk. De rust ging in met de stand l—0.
In de tweede helft speelde Vorden duidelijk beter. Een
afstandsschot van Rudi Eggink werd fraai gestopt, ter-
wijl de Deventer doelman even later geluk had toen
Rob Parmentier uit een pass van Jan Krijt hard in-
schoot. Rudie Eggink bracht de stand even later op
2—0. Bij een tegenaanval van De IJssel dachten we de
midvoor te zien doelpunten toen de uit zijn doel geko-
men Oudsen werd verrast door een boogbal, het ge-
lukte Velhorst evenwel de boogbal te onderscheppen.
Aan de andere kant deed Rob Parmentier het beter
toen hij de bal met een omhaal tegen het net deed be-
landen 3—0. Een minuut later werd het 3—l toen links-
achter Jan Scholten van De IJssel met een afstands-
schot de roos trof. De bezoekers probeerden hierna de
score een nog draaglijker aanzien te geven, doch de
Vordenaren lieten zich niet meer verrassen. Vlak voor
tijd werd het 4—l toen Rob Parmentier de bal uit een
voorzet van Jan Krijt feilloos inschoot.

DAMES VAN VORDEN BEHAALDEN 4—l ZEGE
OP WINTERSWIJK

De ontmoeting tussen de dames van Vorden en Winters-
wijk kenmerkte zich door goed spel aan beide zijden.
De ontmoeting die in Vorden werd gespeeld werd door
de thuisclub verdiend met 4—l gewonnen.
Het weer meespelen van Jet Smit bleek voor de Vor-
dense dames een geduchte versterking. Nadat de eerste
Winterswijkse aanval was gestrand op de hechte verde-
diging der thuisclub, trof Jet Smit na een goede kombi-
natie met Gerda Verstoep met een hard schot de roos
l—0. Even later werd Jet Smit bij een doorbraak vast-
gehouden, waarna zij de toegekende penalty onberis-
pelijk inschoot 2—0. De Winterswijkse dames waren in
het veld bepaald niet minder, doch zij hadden de pech
dat de Vordense goalie Gerda Hellewegen in zo'n goede
vorm stak. Met behulp van paal en lat wist zij verschil-
lende schoten op prachtige wijze te stoppen. Uit een pass
van Jet Smit bepaalde Gerda Verstoep de ruststand op
3—0.
In de tweede helft waren de Winterswijkse dames het
meest in de aanval. Het schieten liet evenwel te wensen
over. Jet Smit deed het aan de andere kant beter en
liet de WVV-keepster met een keihard schot kansloos
4—0. Hierna namen de bezoeksters het initiatief over
en kreeg de Vordense defensie handenvol werk. Het was
tenslotte de linksachter van WVV die een meer dan ver.
diend tegenpunt scoorde 4—1. Gerda Hellewegen voor-
kwam ook in de tweede helft enkele zeker schijnende
doelpunten.

VORDENSE TOUWTREKKERS OP DE TELEVISIE

Op het voorlaatste touwtrekkerstoernooi van de kompe-
titie 1967, dat zondagmiddag in Eerbeek werd georga-
niseerd, heeft de NTS speciale opnamen gemaakt voor
het programma Sport in beeld van zondagavond.
De filmploeg der NTS liet de schijnwerper vallen op de
verrichtingen van de ploegen in de A-klasse, waarbij ook
de prestaties van 't Medler I en Warken I duidelijk te
volgen waren. Ook de Vordenaar de heer Th. Eckhardt
die als bondsarbiter de arbitrage heeft op ieder toer-
nooi, kwam herhaaldelijk in het beeld toen hij kom-
mentator Henk Terlingen een technische uiteenzetting
gaf omtrent de touwtreksport.
Er waren op dit vijfde bondstoemooi voor de Vordense
en Warkense teams mooie suksessen weggelegd. War-
ken I was in de A-klasse ongenaakbaar en wist zich
van het kampioenschap van Eerbeek te verzekeren door
de beide naaste konkurrenten Jonge Kracht I en Heure
I overtuigend te verslaan. Ook het eerste zestal van 't
Mledler moest het loodje leggen tegen Steege c.s. War-
ken kwam met 6 winstpunten uit de strfld tevoorschijn.
In de B-afdeling werd de strijd om de bovenste plaats
beslist tussen de beide plaatselijke touwtrekteams van
Medler II en Warken II. 't Medler II, dat tot nu toe nog
steeds aan kop gaat, had met de Warkense reserves
de grootste moeite en moest bijna drie minuten trekken
om de tegenpartij over de streep te krijgen. Deze ont-
moeting was de spannendste van het gehele toernooi.
Medler II ging hier dus met de erepalm strijken, War-
ken II werd tweede.
In de C-klasse bleek EHTC I, de organiserende vereni-
ging zelf, oppermachtig te zijn. Zoals ook tydens de
reeds gehouden toernooien, bleef het kranige Eerbeek-
se team heer en meester en handhaafde haar ongeslagen
record. Jonge Kracht II kon het nog even behouden
maar sneuvelde toch in laatste instantie, terwijl Warken
III een off-day had.
In de D-klasse bleek warken IV te sterk te zijn voor
EHTC II en III en won hier het kampioenschap. Maar
tevens behaalde dit Warkense team het bondskampioen-
schap omdat zij een dusdanige voorsprong op haar kon-
kurrenten heeft dat deze niet meer kan worden inge-
haald.
In de jeugdklasse ook een dubbel sukses voor Warken
A, dat naast de dagprijs tevens het bondskampioenschap
behaalde met een grote voorsprong op de beide andere
ploegen EHTC A en Heure A.
De eindstand van dit vijfde toernooi werd als volgt:
A-klasse:
1. Warken I; 2. Heure I; 3. Jonge Kracht I; 4. Medler
I.
B-klasse:
1. Medler H; 2. Warken II; 3. Nettelhorst I.
C-klasse:
1. EHTC I; 2. Jonge Kracht II- 3. Heure H; 4. Warken
Hl.
Jeugdklasse:
1. Warken A; 2. EHTC A.
Tot besluit van dit bijzonder geslaagde festijn werd er
nog een sensationele verrassingsfinale gehouden, waar-
voor werden uitgenodigd de laagst geklasseerde in de
A-klasse t.w. Medler I; de kampioen der B-klasse Med-
ler II; de kampioen der C-klasse EHTC I en de kam-
pioen der D-klasse t.w. Warken IV.
Medler II kwam in puntenwirist gelijk te staan met
EHTC I maar in de beslissende strijd won EHTC.
De prijzen bestonden uit fraaie bloemen, standaards en
medaljes.
Op zondag 13 augustus a.s. zal de TTV Hou-vast te
Nettelhorst bij Lochem het laatste bondstoemooi orga-
niseren op een terrein bij café Hassink aan de weg
Borculo-Ruurlo.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

GLAS- EN AARDEWERK

ELEKTRISCHE APPARATEN

SPEELGOEDEREN

VERLICHTING
BYOUTERIKN

KUNSTNIJVERHEIDS-
ARTIKELEN

SOUVENIERS

T.m. zaterdag
10 procent korting!

Koopje :
J ESTA DIEPVRIEZER 400 liter
klein deukje,

15 procent korting
EN SERVIEZEN
gaat u na tuur l i j k by Ponders kiezen

Wij zijn gesloten
VAN 31 JULI T.M. 14 AUGUSTUS

Siemerink's
Horlogerie _ Optiek - Goud en zilver



In vrede is van ons heengegaan, onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

HENDRIKA JOHANNA OORTGIESEN
echtgenote van G. J. Haverkamp

op de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam:
M. Bargeman

Vorden, 25 juli 1967

Stoppelknollen
GELRIA
MOMMERSTEEG

beide soorten zijn knolvoetresistent
en goed bestand tegen nachtvorst.

Fa J. W. Albers
Telefoon 1232

Wij gaan
met vakantie!

VAN 28 JULI TOT 7 AUGUSTUS

Pomp blijft geopend.
Hier kan men eventueel ook gas
verkrijgen.

Fa G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg - Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VANAF MAANDAG 31 JULI TOT
EN MET ZATERDAG 5 AUGUSTUS

RAADHUISSTR.. VORDEN

Muziekhuis Vorden
Erkende handel in populaire blad-muzlek, scholen
voor kleine muziekinstrumenten, grammofoonpla-
ten en afspeelapparatuur

Husqvarna
•• S W B D E N 8 I N D B !•••

Een
volmaakte
keuze..

Aardappelen er in
water erbij en inschakelen.

Na enkele minuten even pitten en
wassen.

Alle soorten aardappelen en natuur-
lijk ook wortelen en winterpeen zijn
in een ogenblik van tijd „panklaar"
in een

tornado
aardappelschrapmachine
Deze schrapmachines zijn verkrijg-
baar voor l, 2 of 3 kg aardappelen.

Vraag demonstratie in onze winkel of bij u thuis

G.EmsbroekSZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

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

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

Weekend aanbieding

Jongensoverhemdjes
f 1,98

WONINGINRICHTING
MANJUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

WAAROM WACHTEN?
Bestel nu voor het
nieuwe seizoen.
Bierbostel, erwtenloof,
hooi, graszaadhooi,
alle soorten stro.
Scherp concurrerend.

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

EMPO Jeugdf ietsen
ƒ 129,— of ƒ 132,—.
Moderne kleuren, laagste
prijzen

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

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

AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER

Telefoon 1256

REPARATIE
OVERHEMDEN-

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden

no.34FEUILLETON

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

.Bloemen staan mooi. Een goed idee van Brenda.'
,Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Het is een groot ver-
schil.'
Hij trok zijn stoel dichter naar het bureau toe. ,Maar
ik wilde niet met je over bloemen praten. Ik heb over
Miss Juli-e zitten denken. Hoe lang is het geleden dat
jo bij haar was?'
Jeanie schrok ervan. Wist Dr. John dat ze in het huis
was geweest? ,U weet dat Dr. Metzroff een tijd gele-
den allo bezoek verboden heeft.'

,Ja. Hij zei dat ze zich met haar schaken en bridgen
te veel opwond en te lang opbleef. Ik vind dat niet iets
om opgewonden over te raken, tenzij je een hoge inzet
hebt, en dat deed Miss Julie nooit. Ik vond het altijd
een goede afleiding voor haar. Ik wist dat ze zich soms
helemaal niet goed voelde als we kwamen, maar als we
een paar spelletjes gespeeld hadden, was ze al haar pijn
vergeten.'
,Dat dacht ik ook. Haar huis stond altijd voor iedereen
open.'

,En daar heeft Dr. Metzroff bezwaar tegen.'
,Hebt u ooit zijn diagnose onder de loupe genomen? Dus
alleen voor uzelf, bedoel ik. Herinnert u zich dat we
hier al eens over gepraat hebben en dat u toen op het
standpunt stond, dat u niet het recht had tussenbeide
te komen?'
,Hy is erg knap, Jeanie.' Er klonk ongerustheid in Dr.
Johns stem. ,Ik heb hem nog nooit een foute diagnose
zien stellen sinds zijn komst hier. Geloof jij dat hij het,
wat Miss Julie betreft, aan het verkeerde eind heeft?'
Openhartig antwoordde Jeanie: ,Ja, Dr. John.'
.Waarom denk je dat?'

,Als u het volste vertrouwen in Dr. Metzroff heeft, zeg
ik dat liever niet.
,Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat ik hem nog nooit een
foutieve diagnose heb zien stellen. Daar bedoelde ik niet
mee dat hij geen fouten kan maken. Hij had de beste
aanbevelingen toen hij kwam, dat weet je. Alleen weten
we niet veel over zijn verleden. Hij was krijgsgevangene.'
,En u gelooft nog steeds dat u niet het recht hebt tus-
senbeide te komen.'
De grote dokter lachte. ,Wil je me in een hoek drijven,
Jeanie?' Hij zweeg een ogenblik en dacht diep na. Toen
zei hij: ,Ik zou graag zien dat jij er eens heenging.'
Jeanie keek wat verschrikt. ,Hoe kan ik dat doen als
Dr. Metzroff geen bezoek toelaat?'

Toen besloot ze hem precies te vertellen hoe ze Miss
Julie enige weken geleden had gezien, en dat ze het hem
niet eerder had willen zeggen omdat ze niet wist hoe hij
het zou opnemen en misschien zou denken dat ze buiten
haar boekje was gegaan. Ze was er niet als verpleegster
heengegaan, alleen maar als goede vriendin. Ze vertelde
hem over die eigenaardige geur die er hing, over de in-
jectienaald in de badkamer en de doos met tabletten,
waarvan ze niet had kunnen vaststellen wat ze precies
bevatten. Toen ze eraan toevoegde dat ze twee tablet-
ten in haar tasje had gestopt en dat ze daaruit verdwe-
nen waren, zag ze dat Dr. John hevig geïnteresseerd
was.
Alsof hij net een besluit genomen had, antwoordde hij:
Rechter Graham is gisteravond bij mij geweest. Hij ver-
telde dat hij bij Miss Julie's huis geweest was en dat de
manier waarop men hem daar ontving, hem niet beviel.
Blijkbaar had de rechter Jeanie's bezoek aan hem en het
feit dat ze hem gevraagd had erheen te gaan, verzwe-
gen.
Dr. John zei verder dat hij een onderhoud met Dr. Metz-
roff wilde hebben. Hij zou vragen hoe Miss Julie's toe-
stand was en erop staan haar zelf te zien. Dr. Metzroff
zou hem wellicht niet zo gauw de toegang' durven wei-
geren.
Jeanie zei: ,En als hij u dan weer hetzelfde zegt, dat u
haar niet te zien krijgt, wat dan?'
,Ik betwijfel of hij dat zal doen. Ik heb het nog niet
eerder gevraagd. Als hij me weigert, dan kunnen we wel
weer zien.'

,Als ik maar wist wanneer die verpleegster afwezig is,
zou het me niet kunnen schelen het weer te proberen. Ik
ben niet bang.'
,Wat denk je dat er aan de hand is, Jeanie?'
,Wilt u werkelijk dat ik daar antwoord op geef?'
,Zeker.'
Jeanie haalde diep adem. ,Goed dan. Ik geloof dat hij
Miss Julie verdovende middelen geeft. Hij zegt dat haar
neuritis zoveel beter is geworden dat ze bijna geen pijn
meer voelt. Als dat zo is, waaromfl^l hij dan geen be-
zoek toestaan?' ^f

,Ik heb gehoord dat Miss Julie een nieuw testament
heeft gemaakt, waarin ze een groot bedrag aan Dr.
Metzroff nalaat; en ook iets aan mevrouw Monski.'
Ze zag dat hij hevig schrok. Blijkbaar had Rechter Gra-
ham daarover niets gezegd. Dr. ̂ in vroeg haar niet
waar ze die inlichtingen vandaar^wi. Hij kende haar
genoeg om te weten dat ze geen^ehoor schonk aan
kletspraat.
Hij leunde wat naar voren en zei zacht: .Beschuldig
je Dr. Metzroff ervan dat hij Miss Julie om haar geld
wil vermoorden?'

,Dat klinkt verschrikkelijk,' zei Jeanie, ,maar dat soort
dingen zijn meer gebeurd . . . En hij leek nooit een vol-
komen evenwichtig man. U herinnert zich dat Miss Ju-
lie in het begin tegen ons zei, dat ze zo dankbaar was
omdat hij de pijn wist te verdrijven. Dat kan iedereen
met morphine of iets dergelijks.'
.Rechter Graham zegt dat hij heeft laten doorschemeren
dat Miss Julie niet meer zo goed bij haar verstand zou
zijn.'
.Gelooft u dat?' vroeg Jeanie.

,Ik weet het niet. Maar als wat jij me verteld hebt waar
is, moet hij een psychopaat zijn. Ik heb hem altijd wat
vreemd gevonden, maar dat schreef ik toe aan zijn ver-
leden. En zo lang hij goed voor zijn werk was, kon zijn
persoonlijk leven me .niet schelen. Ik was toch wel ver-
baasd toen ik hoorde dat Miss Julie hem bij zich in had
genomen.'
.Waarom denkt u dat die verpleegster zo vijandig doet?'
,Zij heeft haar orders. Eerlijk gezegd, heb ik haar maar
eenmaal ontmoet en ik mocht haar helemaal niet. Maar
dat doet niet ter zake. Als Metzroff en Miss Julie te-
vreden over haar zijn, vind ik het best. Jeanie, wie heeft
volgens jou die tabletten uit je tasje genomen?'

,Dr. Metzroff.'
,Zou hij daartoe kans hebben gehad?'
,Hij weet waar ik mijn tasje bewaar. Hij heeft daar ge-
makkelijk binnen kunnen gaan toen er niemand was.
Het is dat kleine kamertje achter de conversatiezaal,
weet u. Zij wisten misschien precies hoeveel tabletten
er in die doos zaten en zijn na mijn vertrek gaan tellen.
Toen hij merkte dat er twee tekort waren, wist hij dat
ik za had weggenomen. Het klinkt misschien ver ge-
zocht, maar ik kan niets beters bedenken.'
,Kun je ze niet verloren hebben?'
,Het is mogelijk, maar ik denk het niet.'

,En heb je de moed om het nog eens te proberen?'
,Dat wil ik wel.'
,Ik hoop dat je niet gelijk hebt, Jeanie, maar zolang die
mogelijkheid bestaat, moet er iets gebeuren. Als het je
lukt er binnen te komen, laat me dat dan zo spoedig
mogelijk weten. Ondertussen vraag ik Dr. Metzroff zelf
om toestemming Miss Julie te bezoeken. Ik wil zien hoe
hij reageert . . . Tussen twee haakjes, Jeanie: het wordt
zowat tijd dat ik eens beslis wie hier mijn plaats gaat
innemen.'

Jeanie glimlachte. ,U bedoelt, wie gaat proberen uw
plaats in te nemen. Niemand kan dat werkelijk doen.'
,Dank je, Jeanie. Maar die jonge knapen zijn knappe
kerels. Ze zijn vooruitstrevend.'
,Dat betekent minder ervaring.'
,Jij bent door mij opgeleid.' De grote dokter lachte haar
toe. ,Wie denk je dat het wordt?'
.Welke dokter ik zou kiezen als ik in uw plaats was?'
,Ja.'

Jeanie schudde haar hoofd. ,Ik durf het niet te zeggen.
Dat is iets dat niemand anders kan beslissen. U hebt lang
genoeg met hen gewerkt om hun kapaciteiten te kennen
en te weten wie het meest geschikt is - en ik denk dat
u hem zult kiezen, onafhankelijk van uw persoonlijke
gevoelens.'
.Nogmaals dank, Jeanie. Vandaag deel je wel complimen.
tjes uit.'
,Ik durf te wedden dat u uw beslissing al genomen hebt.'

,Ja.' Dr. John zuchtte even, keek uit het raam naar bui-
ten waar een vogel in een boomtop het hoogste lied
zong. Dan richtte hij zijn ogen weer op Jeanie. ,Er zijn
verschillenden die ik deze plaats zou gunnen omdat het
goede kerels zijn, omdat ze hard gewerkt hebben en
omdat ik ze graag mag. Maar er is er een die ik voort-
durend heb gadegeslagen, en ik denk dat hij verreweg
de beste is. Hij steeks boven de anderen uit. Om ver-
schillende redenen aarzelde ik eerst, maar tenzij ik nog
van gedachten verander, kies ik hem.'

Hij bedoelt Peter, dacht JeanieIBters dynamische per-
soonlijkheid laat hem gunstig Sq de anderen afsteken.
Maar misschien vindt hij Peter niet ernstig genoeg.
,Ik ben er van overtuigd dat u het niemand vertelt voor
de tijd daar is.'
.Vraag het me niet, Jeanie.'
.Eerlijk gezegd, weet ik het Iwer niet eerder dan de
anderen. Als het maar niet Dr. Metzroff is.'
,Ik snap niet hoe dat gerucht in de wereld is gekomen.
M'n keuze zal je niet teleurstellen, Jeanie.'
,Ik zal onder ieder van hen even goed werken,' beloofde
Jeanie.

Toen ze wegging, zei Dr. John: ,Nog één ding, Jeanie.
Er komt een arts bij. Hij treedt direkt in onze dienst.'
Jeanie keek hem onderzoekend aan en hij voegde eraan
toe: ,Een jongeman, maar heel goed. Hij komt niet van
hier - hij kreeg zijn opleiding in het oosten. Zijn naam
is Bruce Kelley. Hij is internist.'
Jeanie zei dat ze blij was dat hij het haar vertelde.
Toen ze wegging dacht ze: hij neemt al iemand aan om
Dr. Metzroff te vervangen. Dr. John is klaar wakker.
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Dr. John zat op een avond om een uur of negen in zijn
studeerkamer toen er gebeld werd. De bel ging al voor
de tweede maal over toen hij eraan dacht dat mevrouw
Wilson al was weggegaan, terwijl Brenda niet thuis was.
Hij ging naar de deur, zich afvragend wie er kon zijn.
Een keurige man stond voor hem, gekleed in het uni-
form van kolonel der Luchtmacht.
,Woont hier Dr. Hawthorne?' De man had een aange-
name stem.

,Ik ben Dr. Hawthorne.'
,Ik ben kolonel Dan Forrester, dokter. Ik kwam voor
Miss Brenda Lane. Uw nichtje, geloof ik.'
.Inderdaad, maar ze is op het ogenblik niet thuis,' zei
Dr. John vriendelijk. ,Wilt u niet binnenkomen?'
.Dank u.'
,Is dat uw taxi?'
De kolonel knikte instemmend.
,Stuur hem dan weg,' zei Dr. John. ,Als u een vriend
van Brenda bent, spreek ik graag met u. U kunt een
andere taxi bestellen of ik rijd u straks zelf wel naar
do stad.'

Kolonel Forrester zond de taxi weg en volgde de dokter
naar de bibliotheek.
.Verwacht u dat Brenda gauw thuis komt?'
,Ze is ergens gaan dansen. U weet hoe de jongelui te-
genwoordig zijn, je weet nooit wanneer je ze thuis kunt
verwachten.' Hij nam de kolonel eens op en vond dat
het een alleraardigste knaap leek.
,Ik heb een heel eind gereisd om Brenda te vinden.'
De kolonel glimlachte. .Midden-Amerika.'

.Werkelijk. Dan moet u haar wel graag willen zien.'
Dr. Johns ogen keken hem lachend aan.
Aarzelend zei de kolonel. ,Korte tijd geleden was ik met
Brenda verloofd. Ze is vrij plotseling vertrokken. Eerst
wilde haar vader mij niet zeggen waarheen ze vertrok-
ken was, omdat ze hem dat gevraagd had. Maar uitein-
delijk wist ik hem over te halen.'
.Hadden jullie ruzie gemaakt?'
.Niet bepaald. Ze ging weg voor ik een kans had iets
uit te leggen dat ze niet begreep en dat haar over-
stuur maakte. Ik wil het hier nu uitleggen.'

De dokter was nieuwsgierig, maar hij wilde geen vra-
gen stellen. Gastvrij zei hij: .Blijf tot ze komt. Maar
dat wordt wel tegen middernacht.'
.Misschien kan ik beter morgen terugkomen. Anders
zou u erg laat moeten opblijven.'
,Ik ga dikwijls laat naar bed, vooral als ik interessant
bezoek heb. Vertel me eens iets over het leven daar.
Brenda praat niet veel, en het interesseert me wel.'
Ze bleven twee uur praten, de kolonel over het leven
in Midden-Amerika en de dokter over Brenda na haar
komst in Elmwood. Dr. John mocht de kolonel steeds
meer. Hij had al vermoed dat er een man bij Brenda in

het spel was en hij was blij dat hij zo aardig was als
Kolonel Forrester. Even voor twaalven stopte een auto
voor het huis. Wat later hoorden ze stemmen in de zit-
kamer.

,Zal ik haar zeggen dat u hier bent, kolonel?'
,Laten we wachten tot haar partner weggaat. Misschien
had ik niet moeten komen, maar hoe het ook uitvalt, ik
voelde dat ik haar weer moest zien.'
Dr. Adair bleef maar een paar minuten, waarna Dr. John
opstond en naar de zitkamer ging, waar Brenda al de
lichten uitdraaide.
.Hemel, oom John!' zei ze verbaasd. ,Zo laat nog op? U
moest al op een oor liggen.'

,Ik heb een alleraardigste bezoeker. Er is iemand in de
bibliotheek, Brenda, die je graag zou ontmoeten.'
.Iemand die ik ken?'
,Ik zou zelf maar eens gaan kijken.'
,Wie wil me nu op dit uur zien?' Brenda keek ver-
baasd. Toen verdween de vragende blik langzaam uit
haar ogen en het was of haar ogen donkerder werden.

Het kon toch niet . . . of toch wel? Haar hart begon
te bonzen, maar waarom moest ze nu aan zo iets idioots
denken ? In het begin had ze gedacht dat Dan haar mis-
schien achterna zou komen. Maar hoe kon dat, als haar
vader beloofd had niet te zeggen waar ze heen was ge-
gaan?
,Je kunt beter maar naar binnen gaan, Brenda.'
,Ik ga niet,' zei ze met een plotseling harde stem, .tenzij
u me zegt wie het is.'

.Alsjeblieft?' De dokter glimlachte.
,Nee.' Brenda schudde haar hoofd. ,Ik wil niet koppig
zijn, maar ik ... ik zou het liever willen weten, oom
John. Ziet u, er is iemand . . . ik ... nou, ja iemand
die ik niet wil zien en ik wil geen risiko lopen. Het kan
natuurlijk niet . . .'
Ze zweeg en sperde haar ogen wijd open toen ze de ge-
stalte in de deuropening zag staan. Dr. John ging onop-
gemerkt de kamer uit.

.Brenda!' Kolonel Forrester kwam voor haar staan; hij
deed geen poging haar een hand te geven. ,Ik hoorde je
zeggen dat je me niet wilde zien . . . maar ik ben van
ver gekomen. Ik heb meer dan twee uur op je gewacht.
Mag ik je misschien wel iets zeggen. Ik zou je iets wil-
len uitleggen.'
,Kom je niet een beetje te laat? Ik heb in mijn brief ge-
schreven, dat ik er een eind aan maakte en je nooit
meer wilde zien.'

,Dat weet ik. Het is natuurlijk mijn schuld, lieveling. .'
.Noem me niet zo.' Haar stem klonk scherp.
.Maar zo denk ik over je.'
,Ga alsjeblieft weg, Dan. Het is allemaal voorbij.'
,Je bedoelt daar zeker mee dat je niet meer van me
houdt. Maar of dat nu zo is of niet, ik wil het toch uit-
leggen.'

Brenda dacht aan de avond voor ze de brief schreef
en hem zijn ring terugzond. Ze kende Dan nog niet
lang toen ze beloofde met hem te trouwen. En ze had
haar ring zo trots aan een paar oude vrienden van hem
laten zien, die met verlof waren. Later, in de kleedka-
mer had ze een van hen horen zeggen: ,Het werd tijd
dat Dan weer trouwde. Ik vraag me af of hij weet dat
Alice hier is.' Brenda was zo geschokt geweest, dat ze
Stokstijf bleef staan luisteren, hoewel ze wist dat de
anderen niet vermoedden dat zij er was. Wie was Alice ?

(wordt vervolgd)
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