
Donderdag 18 januari 1968
29e jaargang no. 43

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

iKerkdiensten

ZONDAG 21 JANUARI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)
19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur Gemeenschappelijke jeugddienst Herv-Geref.
Voorgangers ds. Th. P. van Belzen en ds. J. J. van Zorge

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur 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)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: José Jeanette, dochter van A. Ottens en A. D.
Veenstra; Hendrik, zoon van H. ten Pas en W. H. Slöet-
jes.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

IJSBAAN HACKFORT TROK REEDS BEHOORLIJK
AANTAL BEZOEKERS

De ijsbaan Hackfort, gelegen achter de landbouwhuis-
houdschool, heeft zaterdagmiddag een redelijk aantal
bezoekers getrokken, terwijl ook 's avonds verschilende
schaatsliefhebbers hun baantje op de verlichte baan heb-
ben getrokken.
De fa Boersma, aanwezig met een koek-en zopietent,
zorgde ervoor dat er ook muziek aanwezig was.
Woensdag en donderdag is de baan eveneens open ge-
weest, alleen vrijdag kon er vanwege de sneeuw niet
gereden worden. Mocht do vorst terugkeren, dan zal de
baan opnieuw worden opengesteld en wel van 's middags
één tot half zes 's avonds en van zeven tot tien uur
's avonds. De plaatselijke scholen mogen voor de middag
gratis van de baan gebruik maken.
Aangezien er de laatste jaren in Vorden geen schaats-
wedstrijden zijn gehouden, zou het plezierig zijn dat de
ijsvereniging Vorden (ca 600 leden), bij aanhoudende
vorst 'eens wedstrijden zou organiseren. Ongetwijfeld zal
hier vele schaatsliefhebbers een plezier mee worden ge-
daan.

10 procent korting
en enorm veel
koopjes in onze
opruiming

Wullink's Sclioenhandel
Onbetwist, de Schoenenspeciallst

Padvinders van David I. Alfordgroep
zijn stille werkers

ENTHOUSIASTE GROEP ONDER LEIDING VAN HOPMAN L. ROUWENHORST

Van de vele verenigingen die de gemeente Vorden ruk is (ca 70) komen de meesten
dikwijls in de publiciteit. Speciaal de aktiviteiten van de sportverenigingen worden in
geuren en kleuren beschreven. Toch zijn er ook verenigingen of groepen van wier
bestaan men wei afweet maar van wier aktiviteiten nauwelijks of niets naar buiten
uitlekken. Een duidelijk voorbeeld in Vorden zijn de padvinders van de David I. Alford-
groep. Om eens iets meer van deze groep te weten te komen hebben we ons oor te
luister gelegd bjj de hopman van de padvinders, de heer Rouwenhorst (in Vorden beter
bekend als Lammert).

Ongetwijfeld zullen zich vele Vordenaren weieens afgevraagd hebben hoe komt men
toch aan de naam David I. Alfordgroep. Welnu, dat is gauw verteld. Tijdens een van de
vele luchtgevechten in de Tweede Wereldoorlog stortte er in Vorden een Amerikaans
vliegtuig neer. De piloot, juist u raadt het al, David Alford, wist zich met zijn parachute
in veiligheid te brengen. Omdat de vijand op de loer lag, heeft een „ondergrondse groep"
waarbij de heer W. Spanhaak zich over de Amerikaan ontfermt en hem onderdak ver-
schaft. Via diverse kanalen werd David Alford naar Engeland getransporteerd, waarna
hij weer veilig naar zijn moederland Amerika kon terugkeren.

In oktober 1945 vatte de heer W. Spanhaak het plan
op om in Vorden een padvindersgroep op te richten. Hij-
zelf kwam uit Zwolle, waar hij lid was van de zgn. Huis-
mansgroep, met welke padvinders men heden ten dage
nog relatie heeft. Als dank, omdat wij onze vrijheid voor
een groot deel aan de Amerikanen hadden te danken,
verzocht de heer Spanhaak aan de heer Alford of diens
naam gevoerd mocht worden. Hiertoe bestond geen enkel
bezwaar zodat de David I. Alfordgroep was geboren.
Bij de oprichting startte men met een verkennerstroep
van ca 25 man. Vele prominente Vordense ingezetenen
waren toen lid. Een eigen igebouw bezat men niet. In een
kippenhok bij boerderij „De Voskuü" vond men onder-
dak. Daarna werd de oude Uloschool het clubhuis. Na
hier enkele jaren onderdak te hebben genoten betrokken
de padvinders een eigen troephuis. Dit aan de oude oprit
naar kasteel Kieftskamp gelegen troephuis kreeg de
naam „WIAK" (genoemd naar de oprichter van de
groep, de heer W. Spanhaak).
Tot en met 1947 bleef de heer Spanhaak hopman^ waar-
na hij wegens verhuizing we|^Dpgevolgd door de heer
Kulsdom. Nadat de heer UytJ^hout nog een tijdje als
hopman had ^gefungeerd, kwam in 1951 de huidige hop-
man Lammert Rouwenhorst aan het bewind. Met een
onderbreking1 van twee jaar, toen Jaap Harwig als
hopman heeft gefungeerd, (inmiddels is de heer Harwig
geëmigreerd) tot op heden is de leidinig van de David
I. Alfordgroep in handen van deheer Rouwenhorst.
Wie de heer Rouwenhorst vadBRij kent, zal zich er niet
over verbazen dat deze veelzijdige persoon zich vol
enthousiasme in 1951 aan zijn taak als hopman wijdde.
Tussen twee haakjes, niet alleen als leider van de pad-
vinders heeft de heer Rouwenhorst zich verdienstelijk
gemaakt. De thans 48 jarige vrijgezel heeft o.a. de voet-
ballers van Vorden ruim vijf jaar getraind, de jeugd is
een reeks van jaren door hem getraind, hij heeft zitting
gehad in verschillende kommissies. Hij heeft gymnas-
tiekles gegeven; de veteranengroep van de gymnastiek-
vereniging Sparta (waarvan hij nog steeds aktlef deel
uitmaakt) heeft hij eveneens op poten gezet.
Maar laten we niet afdwalen en ons tot de padvinderij
bepalen. Al heeft de heer Rouwenhorst als hopman de
leidinig van de groep, toch laat hij duidelijk uitkomen
dat niet hij alleen de beslissingen neemt, maar dat dit
gezamenlijk gebeurt.

Door de toeloop van vooral welpen, werd het al gauw
duidelijk dat het troephuis nodig uitgebreid diende te
worden. Voor de verkenners werd er toen een stuk ach-
ter bij aan gebouwd. Nog was dit niet voldoende. Twee
jaar geleden besloot men er een vleugel bijaan te bouw-
en. Deze ruimte zal worden benut voor een leiderslokaal
en een keuken.

Vol trots vertelde hopman Rouwenhorst dat de gehele
bouw door de padvinders zelf wordt verricht. Zo hebben
we eerst hier en daar oude lokalen etc. moeten afbreken
i(bv. een garage in Neede). Met deze materialen zijn we
gaan bouwen. Veel tijd hiervoor hebben niet. In feite al-
leen de zaterdagmiddag en enkele vakantiedagen, daar
we er toch ook voor moeten zorgen dat de gewone pad-
vinderij doorgang blijft vinden. Daarom duurt de bouw
ook zo lang. We hebben echter goede hoop dat de nieuwe
vleugel voor deze zomervakantie klaar komt, aldus hop-
man Rouwenhorst.

Het dak is momenteel al helemaal in orde, terwijl het van

binnen ook al aardig opschiet. Het ligt in de bedoeling
dat de keuken met tegelboard zal worden betimmerd. De
binnenkant van het leidersvertrek zal nog worden betim-
merd met planken, terwijl het plafond van zachtboard
zal worden gemaakt. Intussen is in de keuken en het
leiderslokaal de verlichting reeds aangebracht. Wanneer
alles klaar is, zal de totale grondoppervlakte ca 90 vier-
kante meter bedragen.
Mlomenteel telt onze groep ca midden vijftig leden. We
hebben de welpen (van 8 t/m 11 jaar); de verkenners
(11 t/m 15 jaar). De jongelui in de leeftijd van 16 t/m
18 jaar noemen wij de trampers. I>it is in Nederland een
experimentele groep, in feite zijn dit een soort senior-
verkenners, aldus hopman Rouwenhorst. Boven de 18
jaar bestaat er nog een groep zgn. voortrekkers, die wij
echter niet hebben.

Net als bij iedere jeugdvereniging is ook de doelstelling
van de padvinderij om de jongens tot behoorlijk staats-
burger op te voeden. Dit geschiedt door het spel van
verkennen (uitgevonden door Lord Baden Powell). Dit
houdt o.m. in het verkenne:^^an de natuur, kamperen,
sport, beoefening van div^^B hobby's etc. Kortom een
padvinder moet zichzelf ontplooien en moet zich ten,
alle tijde zelf kunnen redden. Daarnaast heeft de padvin-
derij een dienende taak, zo vervolgde hopman Rouwen-
horst. Dikwijls helpen wij wanmeer één of andere ver-
eniging of instelling een pij£ie organiseert. Zo hebben
de padvinders reeds een pe. f maal geholpen bij oliebol-
lenakties, bazars van het ^fcpjardencentrum „De Weh-
me". Voor de drumband vj|̂ le muziekvereniging Con-
cordia droeg men eveneens een belangrijk steentje bij.
Voor de motorclub „De Graafschaprijders" organiseren
de padvinders a.s. zaterdag 20 januari voor het vijfde
achtereenvolgende jaar een snertwandeling met na af-
loop snert eten in het troephuis. Voorts zijn de pad vin-
ders van de David I. Alfordgroep tesamen met de Kra-
nenburg&e padvinders de „Michelsgroep" één van de
organisatoren van de bloemenshow „De Wiersse". Ove-
rigens kon deze show in 1967 geen doorgang vinden
vanwege de pensionering van de tuinman en de bruggen
over de beek waren niet in een goede konditie. Wat dit
laatste betreft kan ik vertellen, aldus hopman Rouwenr-
horst, dat de padvinders inmiddels voor drie bruggen
tekeningen hebben ontworpen om deze show doorgang
te kunnen laten vinden.

De padvinders hebben een eigen groepsblad waarvan de
redaktiekamer ten huize van de heer Rouwenhorst is
gevestigd. Dit blad verschijnt tienmaal per jaar en ver-
meldt vanzefsprekend allerlei wetenswaardigheden over
de padvinderij. De indeling van de zaterdag is zeer va-
riërend, aldus vertelde de hopman. Bij de welpen wordt
het programma door de welpenledding vastgesteld. Bij
de verkenners geschiedt dit door de troepraad bestaande
uit patrouilleleider en assistent in samenwerking met de
leiding. In de zomer is er elk jaar een zomerkamp van
10 tot 14 dagen, terwijl er met Pinksteren een kamp is
van 4 dagen.

De Vordense padvinders zijn ingedeeld bij het distrikt
Zutphen waar verder nog de padvinders uit Voorst, La-
ren, Gorssel, Lochem en Zutphen zijn aangesloten. Een-
maal per jaar worden er regionale patrouillewedstrijden
gehouden in samenwerking met het distrikt Gelre (Doe-
tinchem en omstreken). Vorden vertoeft vaak in de
bovenste regionen. Voor de welpen is er éénmaal per
jaar in regionaalverband een zgn. rimboejacht.

Herv. - Geref.
Jeugddienst

georganiseerd door de Oecumenische
Jeugd werkgroep op zondag 21 jan.
om 's avonds 7 uur in de Geref. kerk.

Voorgangers ds. J. J. van Zorge en
ds. Th. P. van Belzen.

Onderwerp: „De Verloren Zoon"

OOK JIJ BENT HARTELIJK WELKOM !

GESLAAGD

Mejuffrouw H. Kuiper, onderwijzeres aan de bijzondere
lagere school met de Bijbel alhier, heeft met goed ge-
volg theoretisch en praktisch examen afgelegd in de
pedagogiek, psychologie en moderne didactiek van het
lager onderwijs en ontving het zgn. pedagogisch certi-
fikaat. Van harte gelukgewenst.

VORDENSE PKV-LEDEN BEHAALDEN
SUKSESSEN

Bij de te Diepenheim gehouden provinciale tentoonstel-
ling van pluimvee en konijnen, behaalden leden van de
Vordense PKV de volgende prijzen.

Holl. Leghorn Patrijs Hanen Jong van H. Doornink 2
de ZG en 4 de ZG. Telem Jong Hen l ZG.

Wijandotte Kriel 'gestreept Haan Oud van H. G. J. Horst-
man l ZG idem Hen Jong l ZZG. Konijnen Wener Wit
Ram Jong van W. Tragter ZG. Blac and tan Zwart
Voedster Jong van G. W. Tragter ZG.

Telefunken - Nordmende

radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Speciale
tapijtaanbieding

1e kwaliteit
nylontapijt
van zeer bekende fabriek.
Metrage's in vele kleuren ook op
kamerbreed (390 cm).

Zeer geschikt voor gang, trap of
overloop.

Van ƒ 104,— tot ƒ 146,— per meter

nu
115,— tot f 20,—
per vierkante meter

KOMT DEZE UNIEKE AANBIEDING
BEWONDEREN BIJ

Bezoekt onze
modelwoning

(zie advertentie in dit blad)

DENKT U AAN DE

gebedssamenkomst
op donderdag 18 januari 8 uur in de
Gereformeerde kerk voor de
EENHEID VAN DE KERKEN?

Deze samenkomst gaat uit van de
Katholieke, Gereformeerde en
Hervormde Kerken.

Wij rekenen op vele oudere en jongere leden
uit de verschillende Kerken

OPENBARE LAGERE SCHOOL DORP HAD EIGEN
IJSBAAN
Dankzij gunstige weersomstandigheden (het is natuur-
lijk hoe je het bekijkt), hebben de leerlingen van de o.l.
school dorp op het speelterrein weer de beschikking
gehad over een eigen schaatspiste met een lengte van
ca 90 meter, waarvan voor en na de schooluren en in
de pauzes een dankbaar en nuttig gebruik gemaakt werd.
Door de zeer goede konditie van de baan nam de ge-
oefendheid in schaatsen met de dag snel toe. De kleintjes
uit de lagere klassen konden zich oefenen op een spe-
ciaal klein baantje. De kinderen hopen nu maar dat het
spoedig weer zal gaan vriezen.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

18 januari Bejaardenkring om 14.15 uur In
het Nutsgebouw

20 januari Toneelavond Lekten in het Nut
22 januari Ontwikkelingsavond NKV In café

de Zon
29 januari Ledenvergadering Kon. Ned. Mid-

denstandsver. in hotel Bakker
10 februari Kindermiddag voor kinderen van

leden van het NW in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"
Oliebollenaktie t.b.v. de voetbalver.
Vorden
Beatbal carnavalsvereniging1

„De Deudrdreajers"

Jaarvergadering Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

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 bflgevoegd.



SUPERMARKT
presenteert:

88
148

Uit onze hypermoderne slagerij

Hamburgers 3 stuks
Vleesribjes 500 gram
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram
Heerlijke rosbeef 500 gram 378

Bij aankoop van f 5,- aan vlees

IxUIlClGrStclcirt 500 gram, geen 158 maar VyO
O ' O

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in qyties v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling

Champignons

Panklare spruiten 500 gram
Export kwaliteit witlof 500 gram

Bananen per kilo

Jonathans 2 kilo

200 gram 89
/\/\/V\/^^

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

Margarine 4 pakjes 99 et

2 pakjes
Knor groentesoep

slechts 1O8

Bij aankoop van
f 5,- aan boodschappen

6 gevulde koeken

slechts

Pak mee dit voordeel!
Discount koffie 500 gram 259
Reklame thee 2 pakjes 98
Pinda candy repen

4 pakjes van f l,- voor 89
Chinese pinda's 2 zakken 98
Gezouten pinda's grote zak 69

Bij elke kilo suiker

l grote friese kruidkoek
van 1.46 voor l w

Middelfijne doppers literblik 79
Sperciebonen literblik 79
Kapucijners literblik 79

Doppers extra fijn 2 halve literblikken 189
potten Fijne appelmoes a 3I4 liter 109

Witte bonen in tomatensaus per blik 69
Italiaanse tomatenpuree 5 blikjes 69
Bruine bonen 2 pak a 500 gram 109
Ananas 2 blikjes 1O9
Abrikozen 2 blikjes voor 99
Mars 3 stukjes voor 69
Chocoladehagel l kilo 298
AJ.P. pudding 3 pakjes 59

Karnemelkzeep 3 stukjes 98
Bloemenzeep 3 stukjes 69
Badzeep 2 grote stukken 109

Chocoladespritskoeken 10 stuks voor 89
Vanillespritskoeken 10 stuks voor 79
Bruintje Beer biscuits 2 zakken voor 98

2 blikjes leverpastei a 200 gram 109



Voor de vele blijken van be-
langstelling en cadeaus, ont-
vangen* bij ons 25-jarig hu-
welijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

C. Everhard
C. J. Everhard-

Kerkziek

Vorden, januari 1968
Molenweg 29

WORDT SLANK
EN BLIJF HET !

Eet het nieuwe brood
van
SCHURINK

Telefoon 1384

Te koop: Vers gedorst rog-
gestro. H. J. Broekgaarden,
Geesinkweg 4, Warnsveld
telefoon 5877

Te koop: Grundig bandre-
corder nieuw van ƒ 798,—
voor ƒ 575,— en luidspre-
kerboxen F. Wolsing, Juli-
analaan 20, Vorden

Te koop: Roggestro.
H. D. Balen. Seesing
't Groenendaal, tel. 1358

Gevonden in 't Galgengoor:
Een horloge. Tegen gem.
kosten te bevragen bij
Weijs, de Boonk 31

Voor hen die zittend
werken,

„GROFJES"
hét brood wat niet
dik maakt

Telefoon 1384

Te koop: De helft van een
2-jarige os. Slaohtdatum
plm. 30 januari bij
G. J. Bouwmeester, E 101,
Voorschotje, Vorden

Te koop: Drachtige geit
aan de telling. H. Haver-
kamp, C 15, Hackfort
Vorden

Te koop: Beste volbloed
neurende MRIJ vaars
goede produktie. G. Kleine,
E 72, Linde

Te koop: Dragend varken
tweede telling half februari.
H. J. Mooiweer, Linde E 5

Te koop: Biggen. D. Pardijs
Berghege, Leesten

Te koop: 2 tomen zware
biggen en BB opfokgelten
3 en 5 maand oud.
G. J. Ruesink, Noordink
E 54, telefoon 1547

Te koop: Biggen bij Erven
Groot Jebbink „'t Haller",
telefoon 05753-7253

Te koop: l toom biggen,
H. J. Berenpas, C 27

„GROFJES"
het nieuwe brood van
SCHURINK
'maakt u fit

Telefoon 1384

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenrepa-
ratie. Profiteert van deze
unieke aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman
Lochemseweg 52 a

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WDLLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264
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Inplaats van kaarten

Op vrijdag 26 januari D-V. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

J. BOERSTOEL
en
M. A. H. BOERSTOEL-NIEUWENHUIS

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, januari 1968
Insulindelaan 7

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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X J. PAPPERSE

n en
X J. PAPPERSE-BUSSCHERS

X
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X
X Vorden, januari 1968
W Smidsstraat 13

de dag te herdenken dat zij 5(0 jaar igeleden
in het huwelijk traden.

Wij stellen u in de gelegenheid hen hiermede
te feliciteren tijdens de receptie van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" '(F- P. Smit).

Hun dankbare kinderen.
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X
w De Heer en Mevrouw

X EMSBROEK-KLINKENBERG
u
U houden op zaterdag 27 januari 1968 receptie

X van 15.00 n 17.00 uur in hotel Bakker, ter
'gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk.

n
X Vorden, januari 1968
X Groeneweg l

Heden overleed te Zutphen, na moedig gedragen
lijden, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot-
moeder en zuster

HESTREA JOHANNA PETRONELLA
D'AUMERIE-NUMANS

op de leeftijd van 65 jaar.

Apeldoorn: J. F. M. G. d'Aumerie

Beetsterzwaag:
C. P. L. Heida-d'Aumerie
J. Heida

Ottawa-Canada:
J. H. ter Haar Romeny-d'Aumerie
W. U. ter Haar Romeny

Den Haag: R. d'Aumerie
W. d'Aumerie-Groot

Hilversum: E. H. Visser-Numans
J. Visser
en kleinkinderen

Apeldoorn, 13 januari 1968
Loolaan, Flat 27-J.OO

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Koerselman
voor

TAFELGEREI

Bezoek de modelwoning Kerspel 12
(plan Boonk)

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

De speciale verfwinkel
op Het Hoge

ONTVANGEN DE NIEUWE
VOORJAARSKOLLEKTIE

behang
VERDER OPRUIMING VAN
RESTANTEN BEHANG VOOR

de helft van de prijs
ZIE ETALAGE

H. Weustenenk
Telefoon 1377

f Deze weekü
17-24 januari 1968

Erwtensoep
HUNINK, literblik

Aardbeienjam
pot

Oranjever. Vierakker-Wichmond

ZATERDAG 20 JANUARI IN HET
ST. LUDGERUSGEBOUW TE
VIERAKKER.

Aanvang 7.30 uur.

Muziek: „THE MD3NIGHT STARS"

£ Witte-/snijbonen
3/4 pot

> Toiletzeep
ROODZEGEL, 4 stuks

> Tandpasta
PRODENT, elke 2e tube

Kon. Nederlandse
Middenstandsvereniging
Afdeling Vorden

Ledenvergadering
op maandag 29 januari a.s. in hotel
Bakker, aanvang 8 uur.

GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
VTVO-KRUIDENIERS :

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

SPREKER:

de heer J. Vink, bondsconsulent
G. Wielenga, adj. sekretaris

IOUDT U DE AVOND VRIJ ?

OOK UW KOMST IS BELANGRIJK !

TONEELAVOND GEPRESENTEERD DOOR

„LEKTON"
kunt u bijwonen a.s. zaterdag om
7.30 uur in het Nutsgebouw.

U ziet dan het blijspel

flmor, vlinders en haaien
van Lode v. Mare.

Waarin optreden:

Louise Bergstein,
direktrice
Anton, conciërge
Mr Wets, notaris
Anita, leerlinge
Peter v. Hasselt
Mevr. v. Woestenhoven
Takkenberg,
vader van Anita

Mevr. P. A. Zwitser-
Jacobi

De heer B. A. Mombarg
De heer W. Klein Bramel
Mej. R. v. Reenen
De heer C. Schouten
Mej. A. Buursma

De heer H. Graaskamp

Regie: de heer A. H. J. Mombarg, Kranenburg

Souffleuse: mejuffrouw Mombarg

Grimeur: fa Boltjes, Almen

Geluid: „Lekton"

waar het snel
lekker tvarm
moet zijn,
dóér zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar,
Vraag op onderstaande verkooppunten om de
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Verwarming."

Nleuwl
Stroombesparing door
de aangebouwde
thermostaat en da
4 standen schakelaar.

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar b(J:

VORDEN G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

INGAANDE 23 JANUARI 1968 WORDT DE ZITTING

TE LINDE VERZET VAN WOENSDAGMIDDAG
NAAR DINSDAGMIDDAG VAN 2-4 UUR.

Dit i.v.m. de openstelling van de winkels te Linde.
Onze leden en cliënten gelieven hiervan goede nota te
nemen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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



OPRUIMING
A.s. donderdag t.m. woensdag (18 t.m. 24 jan.)

Voor goede woninginrichting: Visser - Vorden

Bankstellen
ZEER GOED

RIJKE

SORTERING

NU SPECIALE PRIJZEN

VANAF

ff 595,-

Salontafels
60/120 MET
KEERBLAD VAN
ƒ 125,— NU

ff 74,50
OOK IN ROND MET
STALEN POOT

f 69,50

Fauteuils
MET HOGE RUG

ff 79,50

NORMALE RUG

ff 74,50

Wandmeubelen
ORIG. TEAK

160 BREED

ff 245,-

200 BREED

ff 295,-

Eetkamer stoelen
MET GESTOFFEERDE RUG

VERSCHILLEN.

DE KLEUREN

NU

ff 39,95

Kijk en keur in onze uitgebreide meubelkollektie, nu 1O procent korting!

Uittrektafels
LANGWERPIG

ƒ 118,50

NU VOOR

ff 89,50

Keukentafels
60 x 90 eventueel

MET SCHAP OF

LADEN NU

ff 42,50

Rest. jabotapijt

VOOR NOG
GEEN

f A
*»"

PER METER

NORMALE PRIJS ƒ 8,—

Visser
verkoopt niet alleen,
doch verleent
ook uitstekende
service . . .

Voor koning klant
is dit zeer belangrijk!

Coupons kokos
SPECIALE

AANBIEDING

op 117 breed

PER METER NU

ff 10,-

In verband met prijsverhoging gratis opslag van uw gekochte meubelen

Plastik vilt
ƒ 10,50 p. vlerk, m

*

ff 5,50

\è
Nazorg
voor uw meubelen

dat is wat voor
Visser
even belangrijk
je rjan

verkopen 1

Matras-
dekken

2-PERSOONS

ff 9,45

l-PERSOONS

ff 6,95

•

Spijltjes
divanbed

MET

POLYEATHER

MATRAS SAMEN

ff 69,50

Polyeather
matrassen
EN GEBORDUURD

80 breed

ff 59,50

f 114,50
ALLEEN GOEDE MERKEN

Wij willen u graag en goed van dienst zijn

Sierspreien
2-PERSOONS

MET DRALON VULLING

DUS ZEER WARM

ƒ 64,50 - ƒ 59,50

NU

ff 39,50

Zuiver
wollen dekens

150 K 220

ff 39,50
t on v ooft

f 44,50

WERKELIJK UNIEK

Douche
flonders

f 1,95

GEEN

KOUDE VOETEN

MEER

Kom naar

Visser
en u
slaagt

zeker!

Extra koopjes
IN

coupons

vitrages
EN

overgordijnstoffen

Bezoekt
onze model woning!

Zie onze advertentie
elders in dit blad

Goede woninginrichting en service:
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TAP TIJDIG DE WATERLEIDING AF

Tijdens de strenge vorst is het bevriezen van waterlei-
dingen in huizen een reëel gevaar. Niet voor wie een
centraal verwarmd huis heeft. Maar voor wie enkele
dagen van huis gaat en zijn huis dus onverwarmd achter
laat en voor al die anderen die een koud huis hebben,
blijft het raadzaam vóór het weggaan of bij strenge
vorst vóór het slapengaan, de waterleiding af te tappen.
Om te beginnen sluit u de hoofdkraan en opent u het
aftapkraantje dat zich vlakbij de hoofdkraan bevindt.
Daarna gaan alle kranen open om de leiding leeg te
kunnen laten lopen. Vergeet niet de gasgeiser of de
boiler volgens de voorschriften af te tappen. Blaas ten-
slotte de leiding nog eens door om ook dat laatste restje
water in dat bochtje in de leiding er niet in te laten.
Want juist in dat bochtje kunnen tóch nog ongelukken:
gebeuren.
Dan moet de w.c. worden doorgetrokken. Een handvol
zout in het waterslot, in de afvoer van de closetpot,
voorkomt ook daar bevriezing.
U zet toch een schaaltje of emmertje onder de aftap-
kraan om het water dat uit de leiding loopt op te
vangen ? Als uw hele leiding leeg is, sluit u de aftap-
kraan weer en kunt u rustig gaan slapen. De volgende
morgen natuurlijk éérst alle kranen sluiten, voordat de
hoofdkraan open gaat. Alleen uit de hoogstgelegen kraan
moet u de lucht in de leiding laten ontsnappen. Wan-
neer u enkele dagen weggaat, doet u er beter aan alle
kranen, te sluiten voor u de deur achter u sluit.
Zo'n „operatie aftap" lijkt een heel karwei, maar wan-
neer het nodig is in uw huis, kunt u er veel narigheid
mee voorkomen. Want een bevroren waterleiding is geen
zaak die door uw waterleidingbedrijf wordt opgeknapt.
Dat is werk voor uw waterfitter, uw loodgieter, uw
gawalo-installateur zoals die tegenwoordig heet. En het
herstel van de waterleiding in uw huis gaat u geld kos-
ten, want er moet veel werk voor worden verzet, en u
moet soms ook nog lang wachten voor u aan de beurt
komt.

PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN

De eerste in dit jaar 'gehouden ledenvergadering stond
onder leiding van mevrouw Jansen-van Soest, vice-presi-
dente, welke gehouden werd in café-restaurant „'t Wa-
pen van Vorden".
Allereerst mocht de presidente de leden een voorspoedig
nieuwjaar toewensen waarna mejuffrouw Gerritsen, die
deze avond voorlichting zou geven over het gebruik en
onderhoud van diepvriezers en koelkasten, hartelijk
werd welkom geheten.
De punten waarop men moet letten bij aankoop van een
diepvriezer werden uitvoerig besproken. Ook het goede
gebruik en onderhou werd met dia's uiteengezet. Even-
eens ging het zo met koelkasten. Er werden veel vragen
gesteld, die behandeld werden met toevoeging van bij-
zonder handige tips.
Mevrouw Jansen dankte de spreekster heel hartelijk
voor deze zeer goede voorlichting en bood haar een
attentie aan.
De cursus „Vrij spreken" o.l.v. mejuffrouw Top, zal in
Vorden worden gegeven op 6, 13, 20 en 27 juni a.s.
Opgave voor deze cursus bij de sekretaresse.

LOOP DER BEVOLKING

Over het afgelopen jaar bedroeg het aantal geboorten
109, terwijl er 71 sterfgevallen voorkwamen. In Vorden
vestigden zich 305 personen, terwijl er 244 vertrokken.
Er is dus een overschot van 99 personen. Het aantal
inwoners bedroeg op 31 december 1966 in totaal 6609,
zodat Vorden op 31 december 1967 thans 6708 inwoners
telt. Er werden 51 huwelijken voltrokken, terwijl er 2
echtscheidingsvonnissen werden ingeschreven.

OPBRENGST KOLLEKTE

De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate van de
Stichting Chr. Blindenhulp „De Fakkels Bijeen" heeft
ƒ 231,69 opgebracht.

SNERTWANDELING „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

A.s. zaterdag zullen de leden van de motorclub „De
Graafschaprijders" weer hun traditionele snertwandeling
houden, die voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt
georganiseerd door de padvinderij.
Na afloop komen de deelnemers in het troephuis bijeen
om gezamenlijk een snertmaaltijd te gebruiken. En nu
maar hopen dat het zaterdag „snertweer" is.

GEVONDEN VOORWERPEN

l rode linker nylon kinderwant; l geelachtige driekwart
jekker; l rood-zwart gekleurde gebreide kinderwant; l
blauwe gebreide das; l sleutelhanger waaraan 3 sleutels;
l ring met sleutels; l TL buis in verpakking; l paar
blauwe tennisschoenen; l blauwe dameshandschoen; l
damesbril met metalen montuur; l sierring wieldop van
Volkswagen; l bril met donker montuur; l blauwe plas-
tic boodschappentas; l huisdeursleutel; l zwarte wan-
delstok met rubber dop; l bankbiljet van ƒ 5i,—; l wiel-
dop van Volkswagen; l jonge hond; 2 witte rubber
schaatsbeschermers; l ring waaraan 2 sleutels en „Pop-
pel" aanstekersleuteltje.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752 - 1230.

BUURTVERENIGING „KRANENBURGS BELANG"
HIELD JAARVERGADERING

De buurtvereniging „Kranenburgs Belang", die voor
enkele jaren geleden werd opgericht, zal op eerste Paas-
dag weer een eierzoekwedstrijd voor de jeugd organise-
ren, waarmee de traditie weer wordt voortgezet. De
deelnemende kinderen zullen in twee groepen van 4-8
jaar en van 9-12 jaar worden gesplitst.
Het Paasvuur, dat verleden jaar ook geen doorgang
vond, zal dit jaar ook niet branden. Er bleek heel wei-
nig animo te zijn om hout en afval bijeen te brengen;
ook het bestuur voelde er niet voor om zelf een brand-
stapel op te bouwen, zodat de traditie van een Paasvuur
op de Kranenburg al weer verleden tijd is.
Dit waren enkele besluiten van de jaarvergadering der
buurtvereniging, die in zaal Schoenaker, onder leiding
van B. Mombarg, werd gehouden. Deze gaf een korte
terugblik over het afgelopen jaar en een blik in de toe-
komst.
Sekretaris, de heer W. Wolbert, las vervolgens de notu-
len, die onveranderd werden goedgekeurd. Uit het hier-
na volgende jaarverslag vermelden we dat de vereniging
per l mei 1966 76 leden telde en dit in de loop van het
verenigingsjaar verminderde met vijf. Door ziekte van
enkele bestuursleden moest de jaarvergadering enige
tijd worden uitgesteld. De eierzoekwedstrijd op eerste
Paasdag werd een sukses, in de groep 4-8 jaar waren
32 deelnemers, in de groep van 9-12 jaar 27 deelnemers.
Voor elke groep werden 25 eieren verstopt. Er waren
mooie prijs j es beschikbaar.
Het financiële verslag van de penningmeester vermedde
een batig saldo. Met betrekking tot het schaven van
zandwegen op de Kranenburg werd medegedeeld dat een
gedeelte van de kosten voor het schaven van de Eiken-
laan, de weg langs Boerkamp tot Weekhout en de weg
achter het R.K. kerkhol^^or rekening komt van de
vereniging. Op een eerde^^ehouden vergadering werd
hiertoe een besluit genomen. Ook attendeerde men er de
leden op om het schaven van zandwegen via het bestuur
te laten aanvragen bij de gemeente, dit werkt veel ge-
makkelijker. In de kaskommissie werden benoemd de
heren B. Lichtenberg en D. Pardijs.
Vervolgens werden mede^^ngen gedaan over de aktie
voor de verharding van ̂ ^Eikenlaan, welke hopenlijk
in 1968 zal worden verwezenlijkt. Aan verschillende
belanghebbenden is een circulaire gezonden met het ver-
zoek h iervoor een bijdrage te willen geveni.
Bij de bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende
sekretaris, de heer W. Wolbert, bij akklamatie herkozen.
Hierna vertoonde de heer Hazekamp uit 't Medler mooie
dia's over de Hoge Veluwe en andere eigen opnamen
over de natuur. Ook de dia's van de wilde paardenvangst
in Duitsland, welke uniek is in West-Europa, leverden
de nodige sensatie op.
De voorzitter dankte tot slot de heer Hazekamp voor
zijn bijdrage voor het welslagen van deze avond.

Vordense toren in ere hersteld
Vordens toren was voor een paar jaar geleden nodig aan
restauratie toe. Uit vrees voor vallende leien werd een
gedeelte van het torenplein van een afrastering voorzien.
Zo werd dan op 3 november 1965, nadat de gunning
aan de firma B. Z. Hulshof & Zn, te Steendereni was
verleend, met de restauratiewerkzaamheden van de uit
de veertiende eeuw daterende toren begonnen met het
opnemen van straatwerk en ontgraven van de fundering
van de trap in de toren. De steigers verrezen in de pe-
riode van 6 december 1965 tot 14 januari 1966. Gedu-
rende een vijftal weken kon wegens onwerkbaar weer
niet aan de toren worden gewerkt. In de maand april
1966 volgde de sloping van de oude torenspits en de
balken,. Zo ging het werk gestadig voorwaarts totdat
ongeveer een jaar later in november 1966 de nieuwe to-
renspits gereed kwam waarbij men voor het grootste ge-
deelte ebruik maakte van oud materiaal, nog in goede
staat verkerend hout van de vroegere bekapping.
Toen de aannemer klaar was met het plaatsen van de
haan en de vergulde bol, werd in de week van 16 tot 20
januari 1967 het steigerwerk afgebroken. Hierop volgde
het uitboeten van het muurwerk buiten en het maken
van de galmborden.
Het N.V. Leidekkersbedrijf J. H. v. d. Sigtenhorst &
Zonen uit Doetinchem zorgde dat de nieuwe spits van
nieuwe leien werd voorzien.
Bij de restauratiewerkzaamheden, welke onder architek-
tuur van de heer W. A. Heineman, architekt te Velp
werden uitgevoerd, werden de in het voorportaal van de
toren- aanwezige berghokken weggebroken. De bedoeling
van dit alles was om de toegang tot dit portaal te gaan
gebruiken als hoofdingang van de kerk.

In de toren bevindt zich nu een vrij hoge zolder waarin
het mogelijk is om de brandslangen in de toren te laten
drogen welke door de brandweer bij oefening of brand
gebruikt zijn.
De orgelgalerij is bereikbaar via de gaanderij op de
eerste verdieping waar ook de windkast voor het orgel
een plaats heeft gevonden. De tweede verdieping her-
bergt een dubbele klokkestoel.
Vanaf de tweede zolder kan men via een ladder in het
inwendige van de torenspits komen.
De nieuwe wijzerplaten welke geheel opnieuw zijn ver-
guld, zijn thans weer elektrisch verlicht, zodat de Vor-
denaren thans bij avond, wat zijn in een tweetal jaren
niet hebben kunnen doen, de juiste tijd weer kunnen af-
lezen.
De brandblusinstallatie werd door de fa W. de Boer te
Aalsmeer aangebracht, terwijl de fa Eijsbouts te Asten
zorgde voor het torenuurwerk. Voorheen moest het to-
renuurwerk door de klokkeluider worden opgewonden,
thans geschiedt dit elektrisch.
Het klokluiden kan thans zowel door mankracht als
elektrisch geschieden.
Met medewerking van Rijks Monumentzorg, Provincie
en Gemeente is de gemeente Vorden th ans weer een to-
ren rijker geworden welke de tand des tijds weer vele
jaren kan doorstaan.
Het terrein om de toren met inbegrip van het aangren-
zende marktterrein wordt momenteel geheel van een
nieuwe bestrating voorzien, waardoor de aanblik van
de dorpskern weer wordt verfraaid.

Henri de Eerste prins der Deurdreajers
Hoera, we hebben een Prins! Zo juichten, de leden van
de carnavalsvereniging „De Deurdreajers" te Kranen-
burg/Vorden op het traditionele Prinsenbal dat zater-
dagavond werd gehouden.
Met groot machtsvertoon is Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Henri de Eerste (H. Sessink) tijdens dit Prinsenbal
geïnstalleerd als nieuwe regeerder van het carnavalsrijk
der Deurdreajers en Deurdreajerinnen. De sluier van ge.
heimzinnigheid die er de laatste maanden hing om de
uitverkiezing van de nieuwe Prins is daarmee opgehe-
ven. Na de meer dan 8 jaar geregeerd hebbende Prins
Cornelis de Eerste en Prins Ferdinant de Eerste, welke
laatste een jaar lang de scepter zwaaide, is nu Prins
Henri de Eerste de gloednieuwe machtsdrager.
De entree van de nieuwe Prins was bijzonder origineel;
om 11 minuten over 8 toen de vele narren en narinnen
reikhalzend uitkeken naar de komst van hun toen nog
onbekende heerser, arriveerde er plotseling een grote
expeditiewagen bij zaal Schoenaker, waarbij een grote
boekenkist a la Hugo de Groot het podium werd opge-
dragen. Met luide toejuichingen werd de uit de kist
komende nieuwe Prins begroet en hierna in zijn funktie
geïnstalleerd. Het regeringsloze tijdperk is nu ten einde
en met veel vertrouwen zien de Deurdreajers de nieuwe
regeringsperiode tegemoet.
Prins Henri, die bij alle carnavalsvierders bekend is,
ontving van de voorzitter de eretekenen. Prins Henri
dankte in zijn maidenspeech zijn onderdanen en het be-
stuur voor de hartelijke ontvangst en hoopte dat zowel

het Prinsenbal als de komende vier varnavalsdagen op
zaterdag 24, zondag 25, maandag 26 en dinsdag 27 fe-
bruari a.s. gezellig en in harmonieus samenspel zouden
verlopen. Hij hoopte dat zijn gevolg, de beide opperadju-
danten Hendrikus de Eerste en Johannes de Eerste, de
dansmarietjes en de Raad van Elf zijn beleid zouden
steunen, waaraan hij niet twijfelde.
Het werd hierna nog een gezellige avond, waarbij de
Prinsenkapel op uitstekende wijze voor de begeleiding
zorgde en zo een geslaagde bijdrage leverde voor deze
inzet van de carnavalsfeesten 1968. Het Deurdreajers-
feest dreajde deur tot plm. l uur, met diverse hoogte-
punten onder het bekende motto: „Neet neulen, maor
deurdreajen"!

OPTOCHT „DE DEURDREAJERS"

Naar wij vernomen hebben, hoopt de carnavalsvereni-
ging weer een optocht te organiseren op 24 februari a.s.
Doch er hebben zich nog niet voldoende deelnemers aan-
gemeld. Wij maken belangstellenden er op attent dat
men zich nog kan opgeven tot zaterdag 20 januari bij
onderstaande adressen.
J. van Langen», Nieuwstad 15; J. Hartman, Ruurloseweg
D 21 a; H. Huitink, Eikenlaan Kranenburg.
Bij onvoldoende deelname is men gedwongen de optocht
te laten vervallen, wat jammer zou zijn. Laat het car-
navalsbestuur dus niet in hun hemd staan en geef u nog
op voor de optocht.

JAARVRGADERING GELD. MIJ VAN LANDBOUW

Vrijdagavond a.s. zal de Geld. Mij van Landbouw af d.
Vorden in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" de
jaarvergadering houden. Deze bijeenkomst begint om
half acht. De bestuursleden A. G. Mennink en G. J. Rui-
terkamp zijn aftredend maar beide heren stellen zich
herkiesbaar.
Na de pauze hoopt de oud-Vordenaar, de heer G. J. van
Roekei uit Zelhem, door middel van een praatje en een
plaatje zijn reisindrukken weer te geven over zijn
Scandinavische reis.

ZWEMCLUB GAAT VERLOTING HOUDEN

De zwemvereniging „Vorden '64" zal ook het a.s. sei-
zoen weer met zes of zeven teams aan de waterpolo-
kompetitie deelnemen. Dit betekent dat er vele reizen
gemaakt moeten worden, hetgeen natuurlijk veel geld
gaat kosten.
Teneinde de clubkas wat te spekken is de zwemclub
voornemens een verloting te houdeni. Vermoedelijk zal
deze verloting begin april worden gehouden.

VOETBALVERENIGING GAAT OLIEBOLLEN
VERKOPEN

De voetbalvereniging Vorden stelt momenteel alles in
het werk om zo spo^fl^ mogelijk de gelden voor de
nieuwe kleedkamer bflBB te hebben.
Na de suksesvolle dansavond met medewerking van de
heer F. Smit en de papierakties die onder leiding van
de heer Joh. Stapper wekelijks worden gehouden, staat
er voor zaterdag 10 februari een oliebollenaktie op het
programma. Het ligt in de bedoeling dat de junioren
deze oliebollen aan de tffci proberen te brengen.

^^
RAADSVERGADERING
Volgende week dinsdag 23 januari zullen de vroede va-
deren van de gemeente Vorden weer een raadsvergade-
ring houden.

VOETBALPROGRAMMA

Het voetbalprogramma voor de elftallen van de voetbal-
vereniging Vorden luiden voor het a.s. weekend:
Vios (Beltrum) I—Vorden I; Sp. Lochem III—Vorden
II (de opstellingen worden nog nader bekend gemaakt);
Vorden III—AZC V; Vorden V—Ratti II; Vorden AI—
Zutphania AI; Hercules B—Vorden BI; Zutphania Cl—
Vorden Cl.

JUDO
GOEDE RESULTATEN LEDEN JUDOKWAI
VORDEN

Tijdens de distriktswedstrijden van Gelderland senioren
in gewichtsklassen zijn enkele leden van Judokwai Vor-
den uitstekend voor de dag gekomen.
In het halfmiddengewicht t/m 70 kg behaalde J. Notten
de tweede plaats. In het midden-gewicht t/m 80 kg werd
G. Notten tweede. De eerste dan J. Wentink kwam tot
hetzelfde resultaat in de klasse halfzwaargewicht t/m
93 kg.

DAMMEN

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND

In Arnhem werd zaterdagmiddag de vierde ronde ge-
speeld in de strijd om het persoonlijk jeugddamkampioen-
sohap van Gelderland. De Vordenaar Wim Wassink ver-
loor van Th. Jacobs uit Wageningen. In het begin had
Wassink een iets betere stand. In het middenspel volgde
er echter een slagzet van Jacobs waardoor de Vorde*-
naar twee schijven achter kwam, hetgeen de nederlaag
tot gevolg had.
Bennie Smeenk uit Ruurlo behaalde voor de vierde ach-
tereenvolgende keer de overwinning. In zijn partij tegen
C. Roe leven uit Lent maakte Smeenk op gegeven ogen-

blik een afruil, waardoor hij één schijf winst kreeg en
door kon lopen naar dam. Dit betekende het einde voor
Roeleven.
Bennie Smeenk staat met 8 punten fraai bovenaan. H.
Bouwhuis uit Eibergen legt met 7 punten beslag op de
tweede plaats. Verder luidt de stand 3. en 4. C. Schut
(Wolfheze) en G. Geurts (Lent) 5 punten,; 5. t/m 7. J.
Fluit (Ede); R. Prins (Vaassen) en W. v. d. Berg (Ren-
kum) 4 punten; 8. Th. Jacobs (Wageningen) 3 punten;
9. en 10. L. Laagland (Velp) en C. Roeleven (Lent) 2
punten. De overige 2 deelnemers uit distrikt Oost t.w.
W. Wassink (Vorden) en C. Jurriens (Eibergen) staan
met elk l punt op een gedeelde lle en 12e plaats.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van de damclub DCV
werden vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wed-
strijden gespeeld:
Hesselink—Roozendaal 2—O; Klein Kranenbarg—Breu-
ker 2—0; Esselink—Hulshof 2—0; Ter Beest—Wansink
O—2; Hoenink—Leunk O—2; S. Wiersma—Nijenhuis O—
2; Van Dijk—Wentink O—2; A. Wassink—Smeenk 2—O.

VOLLEYBAL
VORDENSE DAMESTEAMS DOEN HET
UITSTEKEND IN NEVOBO-KOMPETITIE

Nu de eerste helft van de volleybalkompetitie er op zit,
blijkt het dat de beide zestallen van Dash, ardeling da-
mes zich uitstekend weten te handhaven.
Dash I dat verleden jaar degradeerde naar de tweede
klas afdeling dames Nevobo afdeling Zutphen, wist zich
nu op de tweede plaats van de ranglijst te nestelen. Het
Zutphense Wilhelmina IV, dat nog net voor het afsluiten
van de eerste kompetitiehelft haar grote rivale Dash I
met 2—O versloeg, kon hierdoor de kop nemen. Beide
zestallen hebben 6 punten, Dash I heeft een wedstrfld
meer gespeeld.
De prachtige derde plaats voor Dash II dames is ook
buiten verwachting goed te noemen, daar de Vordense
reserves dit seizoen voor het eerst aan de kompetitie
deelnemen; zij hebben 4 winstpunten.
Na een langdurige rustperiode spelen de Vordense dames
op maandag 22 januari de eerstvolgende wedstrijden en
wel Hercules II—Dash II en Hercules II—Dash I.

BILJARTEN

HET WIL NOG NIET LUKKEN MET DE
VORDENSE BILJARTERS

De teams van KOT zijn tot op heden nog niet bepaald
suksesvol. Ook ditmaal bleven de mannen van café
Klein Hekkelder aan de verkeerde kant van de score.
De nederlaag die het eerste drietal thuis leed (O—7 te-
gen DLS II) geeft de indruk dat de Vordenaren van het
groene laken zijn gespeeld. Deze indruk is echter beslist
niet juist. Zo kwam Klein Hekkelder tegen Posthoorn
slechts 2 caramboles tekort, waarbij dient opgemerkt
te worden dat de Vordenaar 279 caramboles moest ma-
ken tegen Posthoorn 127, wel een duidelijk verschil dus.
Ook Pardijs moest bijna anderhalf maal zoveel caram-
boles maken dan zijn tegenstander Nieuwenhuis zodat
ook deze nederlaag 223 (253) zeer eervol was. Nieuwen»-
huis moest 114 caramboles maken. De derde man ten-
slotte, J. Wijnbergen bleef staan op 118 '(121) toen G.
ten Have de nodige 101 caramboles bijeen had.
In de klasse C II verloor KOT thuis met 2—7 van de
Pauw III. De gedetailleerde uitslagen waren:
G. Massen 92 (61)—Her Beek 100 (100); B. Seesink
84 (74)—W. Nijenhuis 92 (92); S. HuLzinga 84 (94)—
P. Punt 84 (70); W. Zuurveld 77 (59)—H. Brokken 77
(77).
In de klasse C IV verloor KOT III eervol met 5—4 van
de Pauw IV. Hiervan waren de uitslagen:
W. Simmelink 61 (61)—A. Boers 61 (42); A. Smeerdijk
61 (54)—J. Stapper 52 (5J2); E. Hendriksen 52 (52)—
G. Sleurrink 44 (37); D. Oudenampsen 52 (37)—Joh.
Vriezekolk 44 (44).

Bezoekt binnenkort onze goed en smaakvol
ingerichte modelwoning!

Data van opening wordt nader bekend gemaakt

WONINGINRICHTING

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



Heden 18 januari, om 8 uur
begint onze grote

OPRUIMING
* Bankstellen
* Slaapkamers
* Bergmeubelen
* Eethoeken

(skai- en stofbekleding)

* Losse fauteuils
* Matrassen
* Dekens
* Kleinmeubelen

enz. enz.

Alles ver beneden de prijs!
Lv.m. de a.s, opening van onze nieuwe toonzaal
moet alles zoveel mogelijk weg.

Ook op de textielafdeling
fantastische koopjes!

Op goederen buiten de opruiming
10 procent korting!

Koopt nu uw
huwelijks- of babyuitzet!

Gelukkige bezitters van een nieuwe
woning, dit is uw kans!

Zie etalages Zutphenseweg 14 en 16

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Met medewerking van de Deldense
Buurtvereniging houden we zaterdag
20 januari een

instuifauond
balgooien, sjoelen en schieten om
krentebrood en speculaas.
Aanvang half acht.

Ter kennismaking ontvangt iedere bezoeker twee
konsumpties gratis.

Café 't Zwaantje

Opruiming
OOK WIJ RUIMEN ENIGE
ARTIKELEN OP EN GEVEN

10 procent korting
OP ANDERE ARTIKELEN

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Vanaf volgende week in „Contact":
een boekbespreking!

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L , VÖM Haekfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunlssen, de Haar

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

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

Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Kar el van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Uw adres voor

verse haantjes
en kippen

is uw poelier.
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Aan de markt en aan
huis.

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

Zoerink . Vorden 05752-6818

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

PETROLEUM
BESTELLEN?
1786 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

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

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Snoep verstandig, eet een appel
NERGENS KOOPT U ZO VOORDELIG ZO'N KWALITEIT

GOLDEN DELICIOUS 8 kg in draagta»

JONATHAN S kg in draagtas

HOLLANDSE BRUINE BONEN % pot

ELKE TWEEDE POT

WITTE BONEN 3/4 pot

ELKE TWEEDE POT ..

1,49

1,38

0,79

0,49

0,79

0,49

VOOR AL UW DELICATESSEN NAAR

DERKSEN
GROENTEN FRUIT EN BLOEMEN — ZUTPHENSEWEG

Grote seizoenopruiming
DAT IS OPRUIMEN, VERGELIJK DE
PRIJZEN, WERKELIJK KOOPJES VINDT U
IN ONZE ETALAGES EN IN DE ZAAK

Kwaliteitsartikelen
tegen de laagste prijzen
en 10 procent korting

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Sla uw slag in de Vordense opruiming!

Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

Vrijdag en zaterdag!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

17O
198
15O
198

70

500 GRAM 125

Balkenbrij
Erwtensoep met
veel vlees
Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Rundvlees »,„, GRAM vanaf 248
Doorregen varkensrollade

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

Een rookworst m GRAM
u» GRAMSnijworst

Boterhamworst
Heerlijke koffie
Margarine *

I«««RAM

samen 1OO
50
30

125
84

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470



PRUIMIN
vanaf morgen
donderdag 18 januari
*
Fantastische aanbiedingen in onze

maakt
UUJ

romance
blij t/end

kiest komfortabele moderne meubelen

meubelen
gordijnstoffen
vitrages
vloerbedekking

vloerbedekking
prijzen

Op al onze dekens (uitgezonderde elek-
trische en Sole Mio) 15 procent korting

Op alle overige in voorraad zijnde
goederen 10 procent korting

Slaapkamertapijt? Geen kostbaar
probleem nu!
Twisted matting vanaf f 3,50 per meter

Bezoekt onze grote meubeltoonzalen
Een wereld van mogelijkheden gaat voor u open

Het Binnenhuis

nuk kijkEPS
zyn hartelijk welkom

(A. Polman)

Uw adres voor betere woninginrichting

Ook onze opruimingsartikelen dragen
onze bekende kwaliteit

TROUWLUSTIGEN?

Wilt u geld besparen ? Neem eens een
kijkje in onze toonzalen en u zult verbaasd
staan. Wij slaan uw meubelen gratis op
voor latere levering

r JLzzJL JI=JL Jl=JL

NIET vanaf 18 januari,
maar op

maandag 22 januari
's morgens 9 uur begint onze

PROIMINB
i.d. oude Gems winkel

Geweldige aanbiedingen in elektrische en
huishoudelijke gebruiksartikelen!

Elektrische apparaten
diepvrieskisten, koelkasten, stofzuigers,
wasapparaten, koffiemolens, strijkijzers,
broodroosters, elektr. dekens enz.
Inruil elektr. apparaten, wasmachines,
fornuizen enz.

n

.̂iGlas- en aardewerk
bier, limonade, port, bitterglazen en veel
ander glaswerk, kop en schotels,
soepkoppen enz.

Plastic artikelen
wasbakken, emmers, teilen en veel
andere gebruiksvoorwerpen

Huishoudelijke artikelen
pannen, fluitketels, huish. trappen, pers.
weegschal., wasboxen, gero (oude mod.)

Gereedschap
tuinartikelen, prachtige elektrische boormachinesets, gereedschapkisten leeg
en gevuld, sleutelsets, auto-onderhoudsbenodigdheden

Radio
lichtnet radio, batterij radio-grammofoon kombinatie, draagbare radio's

Teveel om op te noemen
Vanaf zaterdag kunt u de artikelen zien in de etalages
VAN ONZE OUDE WINKEL!

Tot maandagmorgen 9 uur
in de oude winkel van

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

JL JL=Jt JL=JL JL=JL JE



Donderdag 18 januari,
8 uur begint onze

EIZOE
je kunt er

zo fyn
. vry kijken

PAT IS PI6
MEUBELZAAK
WAAR JE VRIJ
KUNT KIJKEN.

NATUURLIJK NIET, MAAR
ONZE MODELLEN ZIJN ZD
MOOI, DE KWALITEIT PRIMA
€N DE PRIJZEN BILLIJK.
HIERPOOR. KOMT MC N

MEESTAL TERUG OM TE
KOPEN.

JA, U KUNT ONZE
ZAAK VRIJ

B I N N E N LOPEN.
'T VERPLICHT U

TOT NIETS.

LATEN
W€ DAAR

MAAR.
EENS

MAAR VAN
KIJKERS KAN
UW ZAAK TOCH
NIET BESTAAN ?

Ook u kunt onze meubelen
vrij bewonderen in de grote

TOONZALEN
uan

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

Wij brengen
veel spotprijzen in:

Dames-, heren-, jongens- en meisjestruien

Dames- en meisjesvesten

Damesrokken

Jongenspantalons (terlenka)

Jongens manchester broeken

Helanca meisjespantalons
Overhemden en weekenders v.d. bekende merken

Dames helanca pantalons
Restanten dames-, heren- en kinderpyamas

Ook in onze afdeling huishoudgoederen ONGEKEND LAGE
PRIJZEN o.a. flanellen lakens, katoenen lakens, baddoeken.

Ondergoed voor het hele gezin!

Onze coupons gaan zeer laag in prijs de deur uit!

Diverse restanten wol, washandjes, nylons,

zakdoeken enz.

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

een nieuwe bril
DE MODE IN HERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN

IEDEREEN KIEST IN FEITE ZIJN EIGEN STIJL. VOORAL DOOR TOEPASSING VAN

DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
* U kiest uit on/e moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
41 U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
# U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Donderdag 18 januari begint onze
grote balansopruiming

*

Wij geven 10 tot 50 procent korting!
op kampeerartikelen, sportkleding, sportschoenen
(behalve op Camping Gaz)

MARTENS
Wapen- en sporthandel — Zutphenseweg — Vorden — Tel. 1272

Wij ruimen het oude op, om plaats te maken
voor het nieuwe!

10 proc. korting op goederen buiten de op-
ruiming, uitgezonderd enkele merkartikelen.

Zie onze etalages!
Onze opruiming duurt tot en met 27 januari.

Looman Vorden

Binnenschilderwerk of behangwerk

Subsidieregeling
8 JANUARI . 8 MAART 1968

Subsidie bedraagt ƒ 10,— per mandag

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

SCHILDERSBEDRIJF

H. Weustenenk
Het Hoge 31 - Telefoon 1377

VOOR
UW OLIEHAARD

Jong Gelre - Bond van
Plattelandsvrouwen - G.M.v.L.

Kulturele avond
Donderdag 25 januari
in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) aanvang 7.80 u.

Spreker: De heer Henri van Leeuwen.

Onderwerp:

„ZWERVER IN DE ONDER-
WERELD VAN PARIJS"

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Hardboard vloerplaten
68 x 122 cm

nu f 1,25 per stuk
Hierbij kunt u gebruik maken van
ons spijkerapparaat

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden
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BILJARTEN

VORDENSE BILJARTERS GOED GEKLASSEERD

De tweede kompetitiehelft van de Onderlinge Biljart-
bond „De IJssekring" staat weer voor de deur.
De voorronden van de persoonlijke kampioenschappen
bandstoten en driebanden zijn beëindigd en de finalisten
bekend.
Bij het opmaken van de stand aan het einde van de eers-
te kompetitiehelft blijkt dat de Zon I er in de A-klasse
zeker niet kansloos voor staat met haar derde plaats.
Men heeft 13 punten achterstand op koploper Wolbrink
I uit Hengelo Gld. Er zijn echter nog 9 wedstrijden te
spelen, zodat er nog van alles mogelijk is.
Kranenburg I dat eerst nog meetelde in de kopgroep,
is nu afgezakt tot de negende plaats en kreeg hier in
deze regionen gezelschap van o.a. Olbeurgen I en Herf-
kens uit Baak. Een flinke overwinning kan de Kranen-
burgers direkt weer terug brengen in de middenmoot.

De stand is nu:
1. Wolbrink I 56 punten; 2. Excelsior I 51 punten; 3.
de Zon I 43 punten; 4. D rempt I 42 punten; 5. KOT I
39 punten; 6. den Elter I 38 punten,; 7. Olburgen I 37
punten; 8. Ons Genoegen I 36 punten; 9. Kranenburg I
34 punten; 10. de Engel I 29 punten.

In de B-afdeling lijkt het ook een Hengelose aangelegen-
heid te worden, de clubgenoten van Wolbrink t.w. het
tweede viertal gaan aan kop met 59 punten. Hier bungelt
de Zon II onderaan de ranglijst met 21 punten. De Vor-
denaren zullen alles in het werk moeten stellen om de
gevarenzone te verlaten. In deze afdeling moeten echter
nog enkele inhaalwedstrijden worden gespeeld. Olbur-
gen H moet nog 2 twee wedstrijden spelen en wel tegen
de Zon II en den Elter II, die resp. twee en een wedstrijd
minder hebben gespeeld.

In de C-afdeling doen de Vorden/se viertallen het bijzon-
der goed. Aan kop hier Drempt III met 54 punten, maar
Kranenburg II is hier de gevaarlijke konkurrent, want
Schoenaker c.s. staan maar een puntje achter, terwijl
ook Excelsior III met 52 punten nog een beste kans op
de titel heeft. De Zon III en Kranenburg III zitten in
de middenmoot. De juiste stand is hier:
1. Drempt III 54 punten; 2. Kranenburg II 53 punten;
3. Excelsior Hl 52 punten; 4. KOT III 42 punten; 5. de
Zon III 40 punten; 6. de Engel III 39 punten; 7. Kra-
nenburg III 36 punten; 8. Wolbrink III 35 punten; 9.
Beuseker III 29 punten; 10. Beuseker II 25 punten.

ROOD: STOP

GEEL: STOP TIJDIG

GROEN: WEG WEZEN

Dagelijks kan men op de weg konstateren dat het nege-
ren van de verkeerslichten hand over hand toeneemt.
Het aantal ongevallen wordt als gevolg daarvan steeds
groter, evenals het aantal processen-verbaal dat terzake
van het rijden door rood of geel licht wordt opgemaakt.
Dit negeren van de verkeerslichten spruit veelal voort
uit een gevoel van belemmering, een van buitenaf ko-
mende inbreuk op de gemaakte planneni. Een inbreuk
die als hinderlijk gevoeld wordt en weerstand opwekt,
die uit de weg geruimd wordt door deze letterlijk en fi-
guurlijk te doorbreken.

Vooral voetgangers hebben sterk de neiging de voor hen
geldende verkeerslichten te negeren. Bij een in een grote
stad ingesteld onderzoek werd gekonstateerd dat in een
tijdsbestek van vier uur op 317 van verkeerslichten
voorziene oversteekplaatsen, 5000 voetgangers bij rood
licht overstaken.

Naast het negeren, omdat het licht als inbreuk op de
vrijheid van handelen gevoeld wordt, spelen ook fakto-
ren van meer praktische aard een rol, zoals het simpele
feit, dat men haast heeft (of denkt te hebben) en de
tijd, nodig voor het wachten, niet kan missen.

De steeds verdere uitbreiding van het aantal verkeers-
lichten - het is bijna niet meer mogelijk binnen de be-
bouwde kom een redelijk trajekt af te leggen zonder
ze te ontmoeten _ maakt het noodzakelijk dat de wegge-
bruiker zich dit steeds beter realiseert, teneinde er in
zijn tijdschema rekening mee te houden.

Het is een faktor van defensief rijden om bij de kalku-
latie, die men maakt om een bepaalde tocht veilig te
volbrengen, ook de tijd op te nemen die mogelijke be-
lemmeringen, zoals verkeerslichten, in beslag kunnen
nemen.

Verkeerslichten zijn er niet om de weggebruikers dwars
te zitten, maar om een vlotter en veiliger doorstroming
van het verkeer te bevorderen. Dat door het plaatsen
van verkeerslichten een aanmerkelijke vermindering van
het aantal ongevallen bereikt kan worden, blijkt wel uit
onderstaand staatje betreffende het ongevallenbeeld op
het één na drukste kruispunt in Den Haag, het Veluwe-
plein.

Geregistreerde ongevallen in 7 vergelijkbare maanden:

Veluweplein

Totaal aant.
ongevallen

Oud profiel Nieuw profiel
met verkeerslichten

1963 1964 1965

99 101 124

Ongevallen
waarbij fietsen
en bromfietsen
betrokken waren 47 48 47

1966

49

16

Gemaakte fouten (overtredingen) zijn velerlei: Er wordt
door geel licht gereden; er wordt te snel opgetrokken
wanneer het rode licht nog niet op groeen is gesprongen
en er wordt zelfs vaak nog door het rode licht gereden.
Juist is echter dat men stopt bij geel licht als dit re-

delijkerwhs nog kan (zonder het achteropkomende ver-
keer in gevaar te brengen). Te vroeg optrekken levert
het gevaar van botsingen op met „laatkomers" op het
kruispunt. Door rood licht rijden brengt dusdanige risi-
ko's met zich mee, dat het voor iedere goede weggebrui-
ker duidelijk is welk gevaar hierdoor geschapen wordt.
Voor een vlotte doorstroming bij een zgn. „groene golf"
is het van uitermate groot belang dat het verkeer zich
stipt houdt aan de aangegeven maximum snelheden.
Gebeurt dit niet (het gebeurt zelfs heel weinig) dan
moet tussen de verkeerslichten toch steeds weer gestopt
worden, met als resultaat: vertraging in de doorstro-
ming.

Van belang is ook een grotere oplettendheid van de
bestuurder die bij het stoplicht vooraan staat. Onoplet-
tendheid op deze plaats werkt in de hand dat bij het
verspringen op groen licht te laat en te traag wordt
weggereden. Hij dient te beseffen dat de vertraging zich
over de hele rij van achter hem staande auto's voort-
plant en aldus afbreuk doet aan een vlotte (en veilige)
doorstroming.
Daarom: Bij groen . . . weg wezen !

CAFETARIABEDRIJF

Krimweg 28 - Hoenderloo - Telefoon 05768l ]tim\t
é wttml

Dat moet u thuis eens rustig
kunnen zien.

Heeft u interesse, vraag dan
een week proefplaatsing bij u
thuis.

i

| Dan pas kunt u
j kleurentelevisie goed zien!
•

BIJ AANKOOP KLEUREN-
TELEVISIE MINSTENS
ƒ 250,-

inruilkorting!
Kleuren, en zwart-wittelevisie
demonstreren wij u dagelijks in
onze winkel.

VRAAG INLICHTINGEN, OOK OVER
INRUILMOGELIJKHEID

GEMS VGRDEN
i ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05742• 15 46

l

Attentie!
De zondagsschool in het dorp begint
in het vervolg om

10 uur

Veilig Verkeer Vorden
Inlichtingen en opgave voor de jaar-
lijkse

verkeerscursus
door wachtmeester Verheul gaarne zo
SPOEDIG MOGELIJK bij

Wachtin. Verheul, H. K. van Gelrew. 35, tel. 1468
Politiebureau Vorden, Raadhuisstr., telefoon 1230
Sekr. Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, telefoon 1729

De cursus die 6 weken duurt, wordt
op de maandagavonden gehouden in
zaal Eskes. Daar zij alleen bij vol-
doende deelname doorgaat, vraagt
het bestuur of belangstellenden zich
direkt willen opgeven.

VOOR GLAS-, SCHILDER-
EN BEHANGWERK

Schildersbedrijf
Greflers
v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

ZE ZIJN ER WEER

Arcopal schalen
l liter met deksel

slechts 3,95
VERDER DEZE WEEK

pak sponzen 5 stuks
van 110 et voor

85 cent

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

VRIJDAGAVOND VAN 7 TOT 9 UUR

EN ZATERDAG DE GEHELE DAG

warme oliebollen
7 voor .. . EEN GULDEN

Slagroomtompoezen
5 stuks ƒ 2,25

NEEM PROEF MET ONZE

f fGROFJES
nieuw soort bruin brood ,- Gezond en
voedzaam. Echt iets voor hen die
slank willen BLIJVEN

V.V.V. Vorden
Gelegenheid tot het opgeven van

pensions, gemeubileerde huizen of
gedeeltelijk gemeubileerde huizen,
zomerhuizen enz. voor een aanvullen-
de lijst.

G. W. Eyerkamp
Zutphenseweg 2, Vorden
Sekr. VW Vorden - Telefoon 1386

De leiding

Bijverdienste
Gevraagd: Flink meisje,
goed kunnende typen.
Brieven onder no. 43-1 aan
het bureau Contact

Te koop: 11 biggen.
E. Pardijs, „'t Lange End"

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink 't Elshof
Kranburg

Wanneer het

kouder wordt,

komen de vogels

tekort

AAN DE NIEUWE BEWONERS VAN
PLAN BOONK EN VERDER ALLE
INGEZETENEN VAN VORDEN

KOM EENS VRIJBLIJVEND EEN
KIJKJE NEMEN IN DE
MODELWONING OP
HET KERSPEL 12

Zaterdag 20 januari van 10 tot 6 uur
Maandag 22 januari tot en met
vrijdag 26 januari van 7 tot 10 uur

wy plaatsen en installeren voor u
t.w.:

• elektrische boilers of
• gasgeisErs

1 koelkasten en
" wasautomaten
1 gashaarden

Verder alles op elektrisch huishoudelijk gebied

LOODGIETERSBEDRIJF

9 J. «.Willink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Door technische storing aan één
onzer machines was het niet
mogelijk om de krant op tijd op de
post te krijgen voor de buitenwijken.

Wij hopen dat u onze moeilijkheid
zult begrijpen.

lïij voorbaat onze hartelijke dank.

Redaktie

drukkerij l Weevers



150 gram gebraden gehakt nu slechts 55 et
l Gelderse rookworst è 425 gram nu 179 et

Eerste blik appelmoes 69 cent
Tweede blik voor slechts 29 cent

10 mandarijnen voor 100 et
l zak a 2!/2 kg aardappelen slechts 45 et
Dg 2 flessen koffiemelk: MOOIE SLEUTELHANGER GRATIS !

Blik nasi goreng van 195 voor 159 et -.»%
1 pak spoculaas deze week slechts 99 et — 10%
2 blikken lunchworst & 200 gram nu 129 et

VOOR DE GROTERE JONGENS:

Een oirlogsroman plm. 175 blafe. slechts 98 cent

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

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

Aan onze geachte afnemers
Per l januari jl. hebben wij ons cafébedrijf 't Zwaantje
overgedaan aan onze schoonzoon en dochter.

Langs deze weg willen wij allen die ons hun gunst en
vertrouwen schonken, van harte bedanken.

Hoogachtend,

G ZUURVELD

Hierop aansluitend, delen wij mede dat we t Zwaantje
vaan onze ouders hebben overgenomen.

We hopen door de allerbeste dranken tegen de laagst
mogelijke prijs te leveren, ook de gunst en het ver-
trouwen te winnen welke onze ouders genoten.

Beleefd aanbevelend,

H. W. HARMSEN

Kom ook
een kijkje nemen
inde

modelwoning
Kerspel 12

GEOPEND:

A.S. ZATERDAG 20 JANUARI VAN 10 TOT 6 UUR

A.S. ZONDAG 21 JANUARI VAN 2 TOT 6 UUR

A.S. MAANDAG 22 JAN. TOT EN MET VRIJDAG

26 JANUARI VAN 7 TOT 10 UUB

WOONCOMFORT MET

CENTRALE VERWARMING

Voor mooier wonen

Henri van Dorsten Feuilleton - No. J l

KORT BEGRIP

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

Plotseling scheen het, ondanks de lichte roes, die zijn woorden - of
was het de champagne? - bij haar hadden teweeggebracht, scheen
het tot haar in te gaan, dat ze zich op een hellend vlak bevond en
dat ze bezig was dingen te ontketenen - hij of zij, wat deed het er
nu toe? - dingen te ontketenen, die ver boven haar macht konden
gaan.
Ze werkte zich van hem los en zei met een mislukt lachje, moeilijk
sprekend: „U hebt het eh . . . zeker wel begrepen, dat het allemaal
een scherts is, hoe zal ik 't zeggen: een wat misplaatste grap, mis-
schien? Ik geef het toe, meneer Kubizek, ik was een ogenblik wat
lichtzinnig, maar denk niet van mij dat ik zó ben, zo ben ik niet,
echt niet. Heus, het spijt me verschrikkelijk, ik moet u bedanken
voor uw vriendelijkheid overigens, - ik, het spijt me dat ik me
slecht gedragen heb. Ik wist niet dat champagne op zulk een zachte
manier zich meester maakt van iemand, ik . . ."Ze wilde opstaan,
beschaamd en vol wrevel over zichzelf.
Maar Kubizek stak een arm uit, die arm sloot om haar rug en
schouder als een gietstalen blok. Het blok kwam in beweging. Als
een verschuiving van de aarde ging het, niets en niemand kan daar
iets tegen doen. Vol ontzetting merkte ze, dat ze meedraaide, wat
ze ook deed of beproefde om los te komen. Hellend naar rechts, liet
Kubizek haar even gaan, maar scharnierend om het wiel van zijn
rechterknie kwam hij languit over haar heen te liggen en onder zijn
gewicht was geen beweging mogelijk.
Ze gilde: „Laat me los! Bruut, dat je bent, 't kan niet!"
Haar linkerhand lag tussen hen in, onbewegelijk, üe nagels van
haar rechterhand gingen als een rasp over zijn slaap en wang, bloe-
dige^trepen achterlatend. Het deerde hem niet. Z i ihe machtig de
haal^chterschoen en sloeg hem zo hard ze kon op lB hoof d, een
geluid als van een hamer op massief eikenhout. Het Hinderde hem
blijkbaar niets. Met een verlammende angst stelde ze vast, dat op
de/e wijze niets hem zou belemmeren zijn wil te doen: „Heer, doe
een wonder", bad ze „en ik zal in U geloven." De schoen ontviel
aan haar hand. In de spiegel zag ze de koppelriem met'•evolvertas, -
ond^wJe bank. Ze probeerde het te pakken, maar hc^Be ook reik-
te, -net ging niet. Toen zag ze ineens het bellekoord, maar het was
niet meer nodig.

Kubizek kwam overeind en wendde zich vol walging van haar af:
„Das ist ja unanstandig! Schweinerei!" Hij liep de kamer uit.
Zij hoorde het geruis van stromend water. Over de gang kwam de
oude dienster en Kubizek ging haar tegemoet. Zoals men zal be-
grijpen, was hij spinnijdig en hij bulderde haar toe dat ze moest
maken dat ze wegkwam.
„Ik dacht toch dat er hevig gebeld was!" zei ze verontschuldigend.
Intussen bracht Lia bevend haar kleren in orde. Haar zijden jurk
was gescheurd. Bloed zat onder haar nagels, aan haar vingers. Ze
kon zo niet over de straat, maar ze pakte haar biezen en maakte dat
ze wegkwam.
Kubizek haalde haar in op de gang. Vier paralelle rode strepen lo-
pen over zijn gezicht. Hij heeft er weer een paar tekens bijgekregen.
Hij schijnt niet verbitterd of boos op haar te zijn, dat hij zijn zin
niet heeft gekregen maar enkel een zwakheid van zichzelf heeft
prijsgegeven, 'n zwakke plek, die deze duitse Siegfried tijdens al
zijn varen en vechten in de wereld niet heeft kunnen verliezen.
„Denk er om, waarschuwt hij, - onze overeenkomst gaat door! Ik
wil hebben wat mij toekomt. En jij krijgt de jongen Asja, of Asjacl,
of iets dergelijks. Ik zal de dag van vandaag onthouden, mij niet
vergissen, is dit accoord? Je adres! Zeg op, waar woon je?" . . .

. . . Enny was naast Lia gaan zitten, terwijl deze vertelde van Ku-
bizek.
Lia vervolgde:
„Ik beloofde het. Wat stoud me anders te doen? Ik gaf hem het
adres op van een NSB'er. Het belangrijkste was: hij Met me, gaan.
Ik sta er nog versteld van, dat ik er als een vrij mens uitgekomen
ben. Ik had m'n hoofd in een leeuwenkooi gestoken - en de leeuw
had honger en heeft gebruld, en zelfs toegeslagen, en kijk, 't hoofd
zat nog op m'n romp en ik was, op 'n paar striemen na, onge-
schonden uit de strijd tevoorschijn gekomen."
„Maar nu komt het: en dat vind ik nou een wonder! Met de lift op
de begane grond gekomen, ging ik naar het toilet. Ik waste m'n
handen. Bracht m'n haar in orde. Ineens hoor ik iemand naast me
fluisteren. Het is de vrouw met het verdrietige gezicht, zij die de
champagne heeft gebracht en die naderhand op mijn bellen naar
boven was gekomen."
Ze fluistert: „Ik heb u horen gillen. Ik stond al een hele tijd op de
gang, maar durfde niet direkt binnen te komen, als er niet gebeld
word. U herinnert zich dal ik schrok: meteen dat ik u zag, de eerste
keer dat ik in de kamer kwam? U vindt het vast heel vreemd, maar
ik zeg u: ik heb u in een droom gezien. U vindt het vreemd hè? Ik
heb zelfs uw stem in m'n droom gehoord. Wie eenmaal uw stem
heeft gehoord vergeet haar nooit meer. Kijk, - dit vond ik gister-
avond toen ik het herentoilet schoonmaakte: u moet het bij de
ondergrondse brengen. Zij moeten het kind redden. Vlug! Maak dat
u wegkomt. Voordat hij zich bedenkt! 't Zou de eerste keer niet
zijn, zo grillig als hij is. Ik vertrouw u, maar wees voorzichtig."
„Een vluchtige blik op het schrifstuk met pasfoto was voldoende
om te weten, dat mijn gang naar „Der Manager" tenslotte toch niet
vergeefs was geweest, al had ik dit natuurlijk nooit kunnen denken.
Het was de pasfoto van de kleine Raquel Chabot. Met een bevel
tot arrestatie. Jullie weten hoe het verder is gegaan. Wij hebben
haar meteen afgehaald en op een duikadres gebracht. Zij was mijn

tiende kind. En zij hebben het kind niet teruggekregen. Geen van
allen. Ik geef toe: ik was roekeloos, naief en dwaas. Het is evenwel
ten goede gekeerd, nietwaar. Nu, nu weten jullie alles, ik heb m'n
hart voor jullie uitgestort. Nu hoeven jullie tenminste niet meer zo
ernstig te kijken als ik binnenkom."
Adri legde z'n pijp voorzichtig in de asbak: „Deden we dat?"
„Ja, dikwijls wel, tenminste Van Mastrigt. En jij ook af en toe,
Adri, geef 't maar toe."
„Deze meneer Kubizek zal 't er waarschijnlijk niet bij laten zitten.
Heb je daaraan gedgacht Lia, ook in verband met Raquel?"
Zij knikte heftig: „Daar heb ik zeker aan gedacht, Adri, maar ik
begrijp niet van wie die orchideeën waren. Als die van hem waren,
waarom loop ik dan nog veilig rond? Dan weet hij, zou ik zo zeg--
gen, toch mijn huisadres ook wel, nietwaar? Jullie adres in elk ge-
val!"
„Was er geen kaart bij die orchideeën?" Enny vroeg het.
Lia schudde haar hoofd: „Ik heb geen kaart gezien!"
„Ik heb aangenomen dat ze van je duitse vriend waren", hernam
Enny, „maar 't viel me op dat er geen kaart bij was van 'n bloemist."
Adri vroeg: „Wat kunnen we ondernemen om hem op een verkeerd
spoor te brengen?"
Lia antwoordde: „Ik heb hem tweemaal een aanzicht gestuurd. Eén
keer van Zwolle uit. En één keer van Den Hulst a. d. D'vaart uit."
„Juist, 't Is natuurlijk mogelijk dat /e ook jou hier onlangs gezocht
hebben, maar nee, ik denk het niet. Ik denk dat het om Raquel
ging, om 'n spoor van haar . . ." Hij liep, in gedachten verzonken,
de kamer uit. Even later kwam hij terug met een grote map, waaruit
hij een kaart zocht, een kaart van Staphorst. Hij /ei: „Schrijf deze
kaart voor hem. Zet er dit adres op. Als hij naar deze plaats in het
Staphorsterveld mocht gaan, zal hij nooit terugkeren. Ook niet wan-
neer hij twintig man mocht meenemen. Morgen neem ik de kaart
mee en post hem in Staphorst. Zet er z'n funktie bij op, iets van:
HSTUF. lan Kubi/ck Sta-po enz. want je weet hoe het momenteel
met de post is gesteld. En nu iets anders: je zult je van nu af niet
meer op straat mogen laten zien. Ik zal het regelen, dat je in Stap-
horst of daaromtrent kunt onderduiken. Nee, je mag evenmin meer
weten waar Raquel verblijft. Zeg, daar schiet me wat te binnen: het
is vreemd dat ze jouw vriend Martin blijkbaar vrij laten rondlopen.
Zouden /e hem er tenminste niet van verdenken dat hij ons tipt
omtrent de akties die ze ondernemen? Wat denk jij daar zelf van."
„Ik kan je dit zeggen Adri: hij heeft nooit één woord losgelaten
over zijn werk, behalve dan dat hij me waarschuwde mij er niet mee
te bemoeien, omdat het te gevaarlijk was. Hij heeft mij evenmin
iets gevraagd, behalve tic ene keer over het kind van die avond toen
hij mij ontmoet had. Ik heb hem nu al in geen tien dagen gezien. O,
ik heb de laatste weken teveel spanningen doorgemaakt. Ik moet
naar het zuiden! Met Raquel. Naar de overkant. En dan al die
moeilijkheden met de voedselvoorziening. Als we af en toe niet wat
van Martin en van jul l ie kregen, zouden Reina en ik niet half ge-
noeg hebben, - trouwens jul l ie hebben zelf bijna niets! Ik zou zo
graag naar de overkant willen, alleen - hoe moet 't met Martin?
Moet ik zonder hem gaan? Geloof me, ik kan het niet meer. Geloof
je nu eindelijk eens dat hij werkelijk niemand van ons heeft aan-
gebracht of overgeleverd, Adri?"
Adri keek ernstig. „Hij draagt de verkeerde uniform," zei hij. „Ook
heeft hij aan de jacht op Raquel meegedaan, tenminste hij wordt er
ernstig van verdacht. Denk niet dat die jongens van de Abwehr (hij
zegt „Speer", maar dat moet hij ons niet trachten wijs te maken),
denk niet dat dit zulke lieve jongens zijn. O, ze hebben hun idealen.
Ze willen ons gelukkig maken, 't Oude lied: Am deutschcn Wesen,
soll die Welt genesen. Maar wij willen op onze eigen manier geluk-
kig zijn: wij willen God dienen in vrijheid van geweten, naar de
b«gfcnselen >an <le Reformatie. Na de oorlog zullen we de feiten
moeten rangschikken. Ik heb het al eens gezegd. Ik herhaal het:
Martin moet kiezen. Kiezen wie hij dienen wil. En wel zonder ver-
wijl. Subiet. Ten spoedigste. Anders zit hij straks aan de verkeerde
kant van de tafel. Dat moet hijzelf weten, maar ik zou het zonde en
jammer vinden dat jij, die het land zoveel goede diensten hebt be-
wezen, zou struikelen met hem, of verdriet zou hebben, zonder hem.
Ook die laatste mogelijkheid moeten we onder de ogen zien, na-
melijk dat jij hem opgeeft. Ja, dat jij hem opgeeft. Ik zie geen com-
promis. Of je geeft hem op. Of hij komt aan on/e kant. Dan duikt
hij eventueel met jou onder. Ik kan het regelen. Maar dan moet ik
hem zelf spreken. Ik of ir van Mastrigt. Hij moet alleen en onge
wapencl komen. Op de plaats en de tijd, die wij bepalen! We zullen
hem een eerlijke kans geven. Wij zullen de plaats zodanig kiezen,
dat hij geen foefjes met ons uithaalt. Dat zul hij niet doen, - daar
zie ik hem niet voor aan Lia! - maar als hij 't zou proberen, dan
keert hij niet terug, terwijl 't toch zo /al moeten zijn dat zij ons geen
schade kunnen aandoen, 't Is oorlog, Lia. Het is wij, of zij."
Dit waren harde woorden van een overigens vriendelijke man, dacht
Lia. Woorden zo helder, logisch en onbuigzaam als de catechismus
zelf. Ze wendde zich bedroefd van hem af: „'t Is me allemaal heel
duidelijk!" zei ze. „Er is niets tegen in te brengen, maar dan bezien
van jullie onwrikbare standpunt uit. Ik zie wel in overigens, dat 't
moeilijk anders zal kunnen. Jullie weten dat de derde mogelijkheid,
namelijk, dat ik alleen met Raquel naar het zuiden ga, voor mij
niet meer bestaat. Ik geef hem nooit op! Alleen dan geef ik hem op,
als hij, als hij: Raquel zou overleveren. Maar dat zal hij niet doen,
tenminste . . ."
Adri vulde haar woorden aan: „Ik zei je al: hij hééft aan de jacht
op Raquel meegedaan, Lia. Daarom is het zo, dat als hij aan on/e
kant zou willen komen hij toch ook zal moeten inzien, dat het niet
alleen gaat om jou. Hij moet toch inzien, dat het verkeerd is jacht
te maken op mensen, op een onschuldig kind en dat hij zich als
zodanig nauwelijks onderscheidt van de SS, - van de Nazi's. Begrijp
je dat niet?"
Lia maakte een gebaar van hulpeloosheid: „O, Adri, natuurlijk be-
grijp ik dat! Hij moet dat ook inzien - en dat komt ook wel, maar,
begrijp je, ze zitten er eenmaal in. Ze hebben een eed van trouw
afgelegd. Ze staan er heel anders tegenover dan wij! Het is, ach -
voor hen is 't iets dat bij de oorlogvoering behoort. Ach Adri, ik
had veel eerder met Raquel naar het zuiden moeten gaan. Dan had
ik hem nooit ontmoet. Maar ik ben zo blij dat ik hem ontmoet heb.
Had ik niet eerder weg kunnen gaan? Adri! Je hebt me maar laten
begaan . . ."
Van Ulzen had 't allemaal wat vermoeid aangehoord, maar nu
schoot hij met een ruk overeind in z'n stoel: „Eerder! zeg je, - en
wat dacht je dan van Kubizek! Of dacht werkelijk dat wij niet wis-
ten dat je bij Kubi/ek bent geweest. Natuurlijk wisten we dat. Wat
we niet wisten was, wat jij er deed. En wat we evenmin wisten was:
hoe je aan het adres kwam van Raquel! Wij hebben je nooit onder-
vraagd, maar we zijn doorgegaan met je te vertrouwen, zij het, uit
begrijpelijke voorzichtigheid, met enige reserve. Stel je eens voor
dat Raquel als een lokaas was bedoeld! Nu heb je ons, vrijwillik,
alles verteld. We weten waar Raquel vandaan komt. Ook wat Ku-
bi/ek betreft zijn we er, - tenminste: wc zullen hopen dat we van
dat heerschap geen last krijgen! De zaak Martin van Anreh, dat is
jouw zaak, die rest ons nog. Terwille van jou, Lia, praat morgen
met hem. We kunnen ons met hem in verbinding stellen. Alleen
al door middel van de telefoon. Maar weet, dat de tijd dringt!

(wordt vervolgd)
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