
Donderdag 7 september 1967
29e jaargang no. 24

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

^Kerkdiensten
ZONDAG 10 SEPTEMBER

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

10.30 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. F. C. Zwaai van Winterswijk
19.00 uur ds. F. C. Zwaai van Winterswijk

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 (9752) 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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

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

<-».»i BURGERLIJKE»
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. B. Lenselink en B. H. G. Toonk; H. J.
Bremer en M. J. M. Waenink; P. Borkent en J. Kam-
perman.
Gehuwd: J. W. Dieseraad en R. E. G. Vriezekolk; O.
Mulder en R. H. Romville.
Overleden: Geen.

SCHOOLFEEST
Het was een geluk dat de feestkommissie van de school
Het Hoge een speeltuin had uitgezocht die net buiten
de regenzone lag die vrijdag over een gedeelte van ons
land trok.
Om half tien vertrokken in de regen alle kinderen en
vele ouders met zeven bussen van de GTW naar de Elf
Provinciën in Hellendoorn.
Op de Holterberg brachten de 5e en 6e klassers een be-
zoek aan het museum van Piet Bos. Zij kwamen later
ook in Hellendoorn. Daar was het droog en de kinde-
ren hebben naar hartelust kunnen genieten van de
speel-, wonder- en dwaaltuin. De bootjs en de lorriebaan
waren erg in trek.
Op de terugweg begon het weer te regenen. Het was een
fijne dag die zonder ongelukken verliep.

ACHTTIEN MILJOEN BEREIKT
Bij de coöp. Raiffeisenbank Vorden werd in de maand
augustus ingelegd ƒ 644.420,81 en terugbetaald een be-
drag van ƒ 430.417,48 zodat het spaaroverschot bedroeg
ƒ 214.003,33.
Het totale spaartegoed bij de bank steeg hiermee tot
boven de 18 miljoen gulden.

DIT JAAR BEHAALDEN 387 JONGELUI EEN
ZWEMDIPLOMA
Jl. zaterdagmorgen bestond er in het zwembad „In de
Dennen" voor de laatste maal in dit seizoen gelegen-
heid tot het behalen van een zwemdiploma.
Door badmeester Verstoep waren 94 personen voor het
A- of B-diploma voorbereid. Dat deze voorbereidingen
met kennis van zaken zijn verricht bewezen de resulta-
ten want van de 56 A-kandidaten slaagden er 55, ter-
wijl van de 38 B-kandidaen er 37 met sukses het exa-
men aflegden.
In totaal hebben er in het Vordense zwembad dit jaar
387 personen een zwemdiploma behaald. Vorig jaar wa-
ren dit 329 personen.

PKV VERGADERDE
De vereniging PKV hield in hotel „'t Wapen van Vor-
den" een matig bezochte vergadering onder leiding van
de heer H. Doornink.
In zijn openingswoord wees hij er op dat het bezoeken
van een vergadering steeds belangrijk is voor de vereni.
ging. De kontributie voor de raad van beheer moet voor
l november aan de penningmeester de heer G. J. Trag-
ter, worden voldaan, daar anders per post over dat be-
drag wordt beschikt, echter verhoogd met inkasserings-
kosten.
Op 16 september zal te Utrecht de bondsvergadering
worden gehouden en op 26, 27 en 28 oktober zal te Doe-
tinchem de landelijke tentoonstelling worden gehouden.
Het bestuur zal hiervoor programma's aanvragen. Op
10, 11 en 12 november wordt te Groenlo de provinciale
tentoonstelling gehouden. Getracht zal worden daar in
clubverband in te zenden. De kringtentoonstelling zal
op 13 en 14 januari te Neede plaats vinden.
Besloten werd om midden oktober weer te vergaderen.

BESPARING
Aan het postkantoor te Vorden en het daaronder be-
horend ressort werd ten dienste van de rijkspostspaar-
bank over de maand augustus ƒ 95.032,81 ingelegd en
uitbetaald ƒ 87.274,46.

VORDENS DAMESKOOR
Zondag nam het Vordens Dameskoor en het Tienerkoor
onder leiding van de heer Schierboom deel aan een con-
cert in het Koning Albertpark te Antwerpen.
Na afloop mocht men een legpenning van de stad in
ontvangst nemen.
Hierna bracht men een bezoek aan de kathedraal en
het stadhuis. In Berg en Dal werd gezamenlijk een
warme maaltijd gebruikt. Het was een echt gezellige
dag.

NUTS BLOKFLUIT- EN MELODICACLUB
Zaterdag 19 augustus jl. zijn de lessen van de Nuts
Blokfluit- en Melodicaclub weer hervat. De belangstel-
ling van de jeugd en ouders voor deze muzikale ont-
wikkelingscursus neemt jaarlijks toe, zodat met ruim
70 leerlingen gestart kon worden. Wel een bijzonder
prettig resultaat voor de leider, de heer D. de Boer en
het Nutsbestuur. Het zal zeker allen een groot genoe-
gen zijn wanneer wij medio april-mei 1968 de resulta-
ten van de muzikale Nutsjeugd te gaan beluisteren.

Hier de officiële
verjaarsfoto

van onze populaire
Prins Claus

die woensdag
6 september

zijn 41ste verjaardag
viert

Foto: Max Koot

Wrden kon vakantiegangers
deze zomer goed herbergen

In tegenstelling tot voriutffear heeft het VVV te Vorden de vakantiegangers d zomer goed onder weten te
brengen. Dit komt niet dmKlat er minder zomergasten zouden zijn, maar omdat er meer beschikbare pensions
waren, aldus deelde ons de sekretaris van het VVV, de heer G. W. Eijerkamp mede.
De vakantiegangers wisten Vorden deze zomer reeds „vroeg" te vinden, al was het opmerkelijk dat juist in de
periode van de bouwvakvakantie het minder druk was. Direkt er na ging het evenwel weer beter. De zomer-
huisjes zijn eveneens goed bezet geweest; momenteel zijn nog enkele huisjes bewoond. De drie kampeerboer-
derijen die Vorden rijk is, hebben evenmin over gebrek aan belangstelling te klagen gehad.
Van particuliere zijde, bestaan er plannen om het volgend jaar een camping te beginnen, mits hiervoor goed-
keuring wordt verkregen. De heer Eijerkamp wist te vertellen dat deze camping ca 8,5 ha groot zou zjjn. Het
ligt in de bedoeling dat deze camping uitsluitend geschikt zal zijn voor tenten en caravans. Er worden dus
geen zomerhuisjes gebouwd.

De achtkastelentocht is deze zomer wel weer „in" ge-
weest. Schrijvende pers, radio en TV hebben er veel
aandacht aan geschonken. Alleen op de woensdagmid-
dagen hebben er 1397 personen aan deze tocht deelge-
nomen, waarvan 462 kinderen en 935 volwassenen.
Soms waren er groepen van meer dan 200 deelnemers.
Een gelukkig verschijnsel hierbij was dat de gids, de
heer A. E. van Arkel, de beschikking had over een
megafoon, zodat hij zich goed verstaanbaar kon maken.
De Vordense winkeliersvereniging heeft zich bij deze
tochten ook niet onbetuigd gelaten want tijdens de
pauzes onderweg werden de deelnemers onthaald op
krentebrood.
Behalve op de woensdagmiddagen hebben nog veel men-
sen de achtkastelentocht individueel of in groepsver-
band gemaakt. Zo zal deze maand nog door een 50-tal
doktoren de tocht gefietst worden.
De avondwandelingen o.l.v. de heren Bello en Norde
trokken ook altijd nog redelijke tot goede belangstelling.
Het VVV heeft deze zomer een foldertje uitgegeven,
waarop diverse wandelingen waren uitgestippeld. Aan-
gezien hiervan een goed gebruik werd gemaakt, heeft
het VVV besloten het volgend jaar nog meer wandel-
tochten uit te stippelen, aldus de heer Eijerkamp.
Al was het dan niet in het kader van het VW-zomer-
programma, toch mag de tocht per jachtwagen, geor-
ganiseerd door de heer W. Bakker, niet onvermeld blij-
ven omdat het de vakantieganger in staat stelde die
plekjes van Vorden te bekijken waar men normaal niet
met de auto kan komen. Soms reed de heer Bakker
drie vier maal op een dag het dorp uit om zijn gasten
van de natuur te laten genieten.

De permanente tentoonstelling in het schildershuis
„Blaauboer" heeft zich deze zomer eveneens in een
goede belangstelling mogen verheugen.

De boerenbruiloft nabij de boerderij „Het Schimmel" was
zonder meer een groot sukses. Hier stonden o.a. het

fraaie zomerweer en de boerendansgroep „De Knup-
duukskes" alsmede de boerenkapel uit Zelhem borg
voor. Overigens zou de heer Eijerkamp gaarne zien dat
„De Knupduukskes" gedurende de zomermaanden nog
meer dansavonden gaven. Bijvoorbeeld op het Markt-
plein.
In de muziektent zijn in totaal 4 concerten gegeven,
waarvan één door de GTW harmonie uit Doetinchm,
één door Concordia en 2 door Sursum Corda. Hoewel
het beslist de moeite waard was deze concerten te be-
luisteren, werd het qua publieke belangstelling toch een
flop. Overigens is dat niet alleen in Vorden het geval,
de mensen willen tegenwoordig blijkbaar niet meer naar
een concert in de buitenlucht. Niettemin is het V W
voornemens deze concerten het volgend jaar weer in
het zomerprogramma op te nemen.
Het touwtrekken blijkt voor de zomergasten altijd een
evenement te zijn waar met plezier naar wordt geke-
ken. Dit is ook deze weer bewezen bij het kampioen-
schap van Vorden dat door de ploeg van de Heure uit
Borculo werd gewonnen.
De avondmarkt begint daarentegen in belangstelling
af te nemen. Het valt te betwijfelen of deze markt in
de toekomst gehandhaafd blijft.
De publieke belangstelling voor de ruiteravond, ver-
zorgd door de landelijke rijvereniging „De Graafschap"
viel tegen. Een van de redenen hiervan was waarschijn-
lijk dat de afzetting niet geheel in orde was zodat veel
mensen „buiten" 't terrein 't gebeurde konden volgen,
hetgeen nu net niet de bedoeling was, aldus de heer
Eijerkamp.

Het zwembad in Vorden is vanzelfsprekend door de
fraaie ligging en de intieme sfeer die er heerst ook een
grote trekpleister voor de vakantiegangers. Meer dan
110.000 bezoekers zijn er het overduidelijke bewijs van.
Wanneer het bad het volgend voorjaar verwarmd wordt,
zal het een nog grotere attraktie blijken te zijn.

DAMCLUB HERVATTE AKTIVITEITEN
Na een rustperiode van enkele maanden heeft de Vor-
dense damclub DCV vrijdagavond jl. in zaal Eskes weer
een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het a.s.
winterseizoen.
Overigens heeft DCV toch niet helemaal stil gezeten en
slaagde zij er onlangs in het nederlaagtoernooi van de
Lochemse damclub DCL te winnen.
Het ligt in de bedoeling dat men dit jaar aan de club-
kompetitie met een tiental en een achttal zal deelnemen.
De definitieve samenstelling van deze twee teams is op
dit moment nog niet bekend.
Het bestuur van DCV doet een speciaal beroep op de
nieuw ingekomen inwoners van Vorden, die het dam-
spel in clubverband willen beoefenen, zich als lid op te
geven van DCV.

VORDENS HERENPOLOZEVENTAL WELLICHT
TOCH NAAR DE 4e KLAS KNZB
Naar ons door de kompetitieleider van de KNZB distrikt
Twente-IJsselstreek werd medegedeeld, bestaat er goede
kans dat het eerste herenzevental van Vorden het vol-
gend seizoen in de 4e klas KNZB zal uitkomen.

Dit komt in de eerste plaats doordat AZC II (kampioen
in de afdeling van Vorden) naar de reserve-afdeling van
de bond promoveert, terwijl Vorden dit seizoen een uit-
stekend figuur heeft geslagen.

Mede door de regionale ligging zal Vorden dan worden
ingedeeld bij BZ & PC (Borculo); De Berkel (Lochem);
NZC (Neede) en WWV (Winterswijk).
Vanzelfsprekend zullen de voorstellen van de kompeti-
tieleider eerst nog door het bestuur van de KNZB moe-
ten worden goedgekeurd.

LAATSTE ACHTKASTELENTOCHT TROK
71 DEELNEMERS

Burgemeester A. E. van Arkel kan de fiets, tenminste
wat de achtkastelentocht betreft, voorlopig opbergen,
want woensdagmiddag werd voor de laatste keer in
deze zomermaanden de achtkastelentocht verreden.
Aan deze laatste tocht namen 71 personen deel. Een
week geleden waren er 75 deelnemers.

Overigens heeft de Vordense VW, die deze tocht ieder
jaar organiseert, ook deze zomer niet aan belangstelling
ontbroken. Zowel radio, televisie en schrijvende pers
hebben veel aandacht besteed aan de rit langs de acht
kastelen.

De avondwandelingen zijn ook achter de rug. De laatste
avondwandeling trok 12 deelnemers. Als gids hebben
deze zomer de heren Bello en Norde gefungeerd.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre
in Abcoude.

9 september Idem als 8 september.

9 september Oriënterings-avondswandeling op
het Medler. Start café Eykelkamp

10 september Idem als 8 september.

12 september Ledenvergadering Jong Gelre afd.
heren in hotel „'t Wapen van
Vorden"

13 september Bond van Plattelandsvrouwen
Mode als barometer van de tijd

14 september Bejaardenkring in het Nutsgebouw
samenkomst om 14.15 uur

15 september Oranjefeest Medlertol.
16 september Oranjefeest Medlertol.

22 september Nuts floralia tentoonstelling in het
Nutsgebouw

23 september Idem als 22 september

25 september Bloedafname-avond Rode Kruis
in de Bijz. Lag. Landbouwschool

25 september Ledenverg. Jong Gelre (dames)
in hotel „'t Wapen van Vorden"

29 september Volksfeest Linde.

29 september Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in hotel „'t Wapen van
Vorden"

30 september Volksfeest Linde.
4 oktober Modeshow Bond van Plattelands-

vrouwen en Jong Gelre (dames)
in hotel Bakker

18 oktober Dia-avond Bond van Plattelands-
vrouwen door mevr. Klein Brinke

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.



SUPERMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Slavinken 3 stuks
Onze specialiteit!

Boerenbraadworst 500 gram 218
Varkenslappen 500 gram

geen f3,48 maar bij ons

Varkensfricandeau 500 gmm
geen f3,98 maar bij ons

MCtlGHlCGl 500 gram (voor een heerlijke soep)

Bij aankoop van vers vlees
500 gram panklare roc|f kool voor 9 cent

Uit onze groente afdeling
Pracht bloemkool slechts 89

Export kwaliteit tomaten per kilo

Lekkere druiven 500 gram T9

Fijne handappelen 2 kilo 89

Ruime keus in appelen!

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!

150 gram snij worst
150 gram rookvlees

89 cent
98 cent

Heerlijke
zuivere honing

nu per pot 119

Pracht sierkaraf
gratis! (waarde f3,50)

Gevuld met
200 gram nescafé

f6,95

Handig om in huis te hebben!
Custard dubbele pakken 59
Mentos 3 rollen 59
Sperciebonen literblik 89

Amandel speculaasbrokken 4 stuks 89
Homburg soepballen 2 blikjes 98
Homburg leverpastei 2 blikjes 98
Homburg lunchmeat blik van 200 gram 85

2 grote zakken

CHIPS

geen f 1,40 maar 129
Voor de jeugd!

Bij elk pakje instant pudding
een batman masker gratis

Bij lux vloeibaar
een leuke sleutelhanger gratis

Pracht grote zeem slechts f 4,20
hierbij gratis een grote spons!

Chocolaadjes 200 gram 98 cent
Bonbons 200 gram 98 cent

In onze afdeling rookartikelen
komt ook u aan uw ,,trekken"!

500 grams pakken

(ijn gekruide speculaas cent



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van onze
tweeling

JOHANNA ALBERTHA
JAN REINT

(Alida en Rob)
J. Groot Wassink
D. Groot Wassink.

Winkels
Vorden, 2 september 1967
Ruurloseweg D 17
Tijdelijk: Algemeen Zieken-
huis, Zutphen

Te koop: Cirkelzaag op bok
met 2 pk motor plus 25 m
kabel ƒ 150,—.
Hoornenborg, C 62 a
Telefoon 1303

Weidegelegenheid gevraagd
voor rundvee. B. Voskamp,
„de Voskuil"

Gratis te verkrijgen:
2 jonge hondjes bij
Klein Kranenbarg,
Wichmond

Gevraagd: Zelfst. huishou-
delijke hulp, liefst goed
kunnende koken, voor twee
dagen per week.
Mevr. Künzli, Hofweg 2,
Hoven, Zutphen, telefoon
05750-2140

Te koop: 2 meisjesfietsen
Batavus 6-10 jaar, Gazelle
8-12 jaar. Hackforterweg
15, Wichmond

Te koop: Tafel grote maat,
4 stoelen met biezen mat-
ten en 2-persoons ledikant.
Bosman bij 't zwembad

VEEGVASTE PASTA
per emmer 4 kg ƒ 2,95
Doe-het-zelf-centrum
Harmsen, Schoolstraat 6

Te koop: Aardappelen, te-
vens bestellen voor winter-
opslag. B. Wunderink, Kra-
nenburg, telefoon 6735

Te koop: Enige tomen
mooie biggen. L. W. Harm-
sen „Memelink" Noordink
Hengelo (G.)

Kleine gezellige vergader-
zaal beschikbaar voor max.
30 pers.
IJssalon D. Boersma,
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

G. W. Eijerkamp
Vorden

Voorradig een groot assor-
timent: damesbladen, mode-
bladen, geïllustreerde bla-
den, ook buitenlandse, puz-
zelboekjes, vrije tijd, motor-
en autobladen. Elke week
de nieuwste nummers.
Sigarenmagazijn
D. Boersma, Dorpsstr. 6
Telefoon 1553

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
IIOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZEN U WSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

X
ï
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

TIMON LUCAS KIP
en
ROELY VAN DE VELDE

hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van het voornemen in het
huwelijk te treden waarvan de voltrekking
D.V. zal plaats vinden op vrijdag 15 septem-
ber a.s. om 14.00 uur ten gemeentehuize te
Zwartsluis.

Kerkelijke bevestiging om 14.45 uur in de
Geref. kerk door de Weleerw. Heer ds. P.
van de Werff.

Vorden, Insulindelaan 28
p/a Meppel, Prinses Mjargrietlaan 18
Zwartsluis, Zomerdijk 110 a
september 1967

Toekomstig adres. Zuiderlaan 122, Meppel.
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Maandag 11 september hopen onze lieve
ouders

A. G. MENNINK
en
W. L. MENNINK-JANSEN

hun uitgestelde zilveren huwelijksfeest te
vieren.

Hun dankbare kinderen:
Gerry en Adri
Reint en Gerda
Alie en Peter

Vorden, september 1967
„Molendijk"

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur in hotel
Bakker, Vorden.

X
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Zaterdag 9 september hopen onze geliefde
ouders en grootouders

X
X
X
X E. J. WASSEVELD

X en
U J. WASSEVELD-LOMAN

T\ hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

A

X
X
X
X
X
X

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare kinde-
ren en kleinkinderen.

Vorden, september 1967
Linde E 54

X
X
X
X
X
X
X
Xé
X
Xi

Tot onze diepe droefheid werd plotseling uit ons
midden weggenomen, na te zijn voorzien van het
H. Sacrament der zieken, mijn lieve man en onze
lieve vader en grootvader

ALBERTUS JANSEN
echtgenoot van J. F. C. van Blokland

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: J. F. C. Jansen-van Blokland

Montrose
Australië:

Hengelo (G.):

Lichtenvoorde:

Wittem:

Vorden:

S. J. van Laake-Jansen
G. van Laake
Maike, Ewald, Erica

H. F. Jansen
D. Jansen-Notten
Ronald, Petra, Ester

F. H. Jansen
L. Jansen-Rosendaal

L. J. Smeets-Jansen
B. Smeets

Thea en Koos
Bert en Thea

Vorden, 4 september 1967
Dorpsstraat 34

De H. Eucharistieviering zal plaats hebben op
donderdag 7 september 1967 om 10.30 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden, waarna de be-
grafenis op het R.K. kerkhof te Kranenburg,
Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel-
ling in zaal Schoenaker Kranenburg, Vorden.

Familiedrukwerk verzorgt
drukkerij Weevers

Heden is van ons heengegaan, nog geheel onver-
wacht, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden, onze lieve man, vader, behuwd-
en grootvader

WILHELMUS ALOICIUS JOSEPHUS
VAN RESTEREN

echtgenoot van Martina Maria Vernooy

in de ouderdom van 82 jaar.

Zutphen: M. M. van Kesteren-Vernooy

Vorden: H. J. A. van Kesteren
M. W. van Kesteren-Balduk

Amsterdam: A. M. M. Rohde-van Kesteren
G. J. L. Rohde

en kleinkinderen

Zutphen, 4 september 1967
Huize Sint Elisabeth

De gezongen uitvaart zal plaats vinden op vrijdag
8 september om 10.00 uur in de Christus Koning-
kerk te Vorden, waarna de teraardebestelling
plaats heeft op het R.K. kerkhof te Vorden,
Kranenburg.
Gelegenheid tot condoleren, na de teraardebestel-
ling, in café „de Zon" te Vorden.

Aanvang danscursus
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
19.00 UUR ZAAL LETTINK

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ B 3.1*111 k

NIEUWSTAD — VORDEN

Gemeente Vorden

Afsluiting Lochemseweg
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat bij de uitvoering van de verbeteringswerken
aan de Lochemseweg in deze gemeente is geble-
ken, dat de eerder gepubliceerde afsluiting van
het verkeer in één richting onvoldoende is.

In verband hiermede wordt

de Lochemseweg
vanaf heden, gedurende 6 weken (of zoveel lang-
er of korter als i.v.m. de werkzaamheden nood-
zakelijk is), voor het doorgaande verkeer in beide
richtingen gesloten.

De omleiding geschiedt voor het verkeer vanaf
Lochem via de Almen-Vordenseweg en voor het
verkeer van Vorden via de Schoneveldsdijk.

Vorden, 6 september 1967

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Ar kei

de Secretaris,
J. V. Plas

Extra eieren rapen met
UTD-LEGVOEDER
U als pluimveehouder heeft één doel voor ogen: yovcol mo-
gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LEGVOEDERS
samen, die in de praktijk bewe/cn t-e n prima resultaat te
geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTD-Legvoeder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmon (05754) 270

Het scheppen van een sfeervol interieur vraagt meer dan een vloerbedekking
leggen of een eethoek plaatsen, een goede inrichting vraagt om een

DESKUNDIG ADVIES
Uw wensen worden verwerkt in een door ons gratis verzorgd, volledig verant-
woord interieurplan.

U woont en leeft in een smaakvol ingericht huis.

Onze service zorgt er tevens voor dat u met een gerust hart kunt zeggen:

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

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

WASAUTOMATEN (Unilux, A.E.G.) vanat t 695,-

l"/\ D l\ C ËJ C V EZ L L/ Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-3813
Nu met elektronische
temperatuur- en niveauregeling



Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen
AFDELING VORDEN

Bijeenkomst op woensdag 13 septem-
ber in de zaal van hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit)
's avonds om half acht.

Onderwerp:

Mode als barometer van de tijd
door mevrouw Fanny Kelk uit Amsterdam.

Er bestaat weer de mogelijkheid
aan diverse cursussen deel te nemen.

KOMT ALLEN!

Nieuwe leden en belangstellenden
van harte welkom.

Husqvarna
mm S W B D B N SINDS IOBB

Een
volmaakte
keuze..

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

• \ • Klemvrlje zwevende spoel.
l B9nflB * Ingebouwd vertragingsmechanisme. J
k «ZMM&BMI Alle Husqvama voordelen worden J
UL u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.^

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

VOOR ZELF DIEPVRIEZEN

uw
spaar-
uarken

•Si

diepvriezer!
UW VOORDEEL IS NU

ruim een jaar gratis vriezen!
Sigma diepvriezers zijn er al vanaf
110 liter inhoud.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder.

Ook over andere merken kunnen we u veel ver-
tellen, zoals Esta, Linde, Marijnen, Kelvinator

G. Emsbroek £ Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Ver. v. Vrijz. Herv.
AFDELING VORDEN

A.s. zondag 10 september begint de

zondagschool
in het Nutsgebouw. Aanvang 10 uur.

Het bestuur

DE NIEUW ONTWORPEN

Dotter kollektie
in
DEUX PIECES . TROIS PIECES
EN JAPONNEN

kunt u in onze zaak weer bewonderen
Komt u gerust kijken

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

ORANJEFEEST
aan de Medlertol
*
Ere-voorzitter de Edelachtbare Heer burgemeester A. E. van Arkel.

Vrijdag 15 september a.s.

's avonds 7.15 uur brengt „Vordens Toneel" het kostelijke
blijspel „DE AVOND VAN DE 7e JULI" een stuk in drie
bedrijven geschreven door G. van Dijk.

Zaterdag 16 september a.s.
's morgens 9 uur: Vogelschieten, schijf schieten en belschieten,
opgaaf bij de kommissieleden.

's middags om l uur: Opening door de voorzitter.

1.15 uur: Aanvang der spelen o.a. dogcarrijden voor dames;
doeltrappen voor heren; korfballen voor dames en
heren enz.
Kegelbaan de gehele dag geopend. Gaarne tijdige
opgave bij de kommissieleden.

2.00 uur: Kinderspelen voor alle kinderen der lagere school,
gratis deelname plus traktatie.
Gratis 5 maal in de draaimolen voor alle kinderen
van l tot 4 uur.

5.50 uur: Uitreiking der prijzen door de ere-voorzitter.

Grote dans- en konsumptietent
en verdere vermakelijkheden

Muziek: „The Rythme Stars'
De muziekvereniging „Concordia" verleent haar medewerking.

De kommissie

Denkt u aan de oriënterings-avondwandeling op zaterdag 9 sept.?

Bupro-ias
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

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

U wilt toch ook voordelig
voeren ?

Hoge krachtvoerreke-
ningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !

De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

•J) /2°/0

m
Neem

Bouwfonds-
coupon-

SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

OVERHEMDEN-
REP ARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Loonian,VorJen
AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Koopt tijdig uw stro .
hooi _ graszaadhooi.
Nu nog voor redelijke
prijzen.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813
Zetmee] tekort?

De goedkoopste bron:
aardappelvezels (inkui-
len). Nu bestellen ! ! !

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

Hier hebt u enkele bijzonderheden van
een oer-degelijke Engelse klasse-auto

Draaicirkel 7.30 meter

Gebouwd op een chassis

Veiligheidsbumper

Veiligheidsstuurkolom

Exclusieve vorm

Notehouten dashbord

Vaste wegligging

Onafhankelijk geveerd

Dikke carosserie 0,9 mm

Zeer hoge inruilwaarde

Een steeds blijvend en
onveranderd model

Pookschakeling

Triumph Herald 12-50 53 pk

1300 4 cyl, 65 pk

ÏR 4 a 4 cyl.,115 pk,2.21

Maakt u vrijblijvend een proefrit

Triumph-dealer van de Achterhoek en Liemers

flutomolii8ll!ei!rijffS.B.Wo!siiik8Zn
SPALSTRAAT 28-30 HENGELO (G.) TELEFOON 1256

Raambiljetten drukt Weevers, telef. 1404

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

150
198
135
198

500 GRAM

100 GRAM
100

EXTRA ZATERDAG
bij aankoop van f 5,- vleeswaren, 500 gram kar-
bonade f 2,- (keus uit rib- haas- of schouderkarbon.)

500 GRAM

500 GRAM

De hele week

Ribstuk
Mager rundvlees
Dikke lende
Rosbeef
Klaprib
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Schouderkarbonade
Varkensvlees

500 GRAM

348
348
398

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

Koffie
Margarine

250 GRAM

3 PAK

248
265
270
23O
348
398
118
84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470
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VOETBAL
VORDEN I — VIOS I (BELTRUM) 3—2

Het leek er tijdens de wedstrijd Vorden—Vios voor de
rust op dat de thuisclub een grote overwinning zou
behalen, want bij het ingaan van de rust hadden de
geel-zwarten naar het scheen een komfortabele 3—O
voorsprong opgebouwd. Maar dat een wedstrijd niet is
afgelopen voordat de scheidsrechter voor de laatste
maal heeft gefloten, ondervonden de Vordenaren in de
tweede helft want het scheelde niet veel of Vios had in
de laatste minuut nog een gelijkspel uit het vuur ge-
sleept, ware het niet dat de fraaie kopbal van midvoor
Snijders rakelings buiten bereik van doelman Meyer
over de lat scheerde.

In de eerste helft beheerste Vorden de strijd. De voor-
hoede kombineerde aardig, terwijl de achterhoede met
aanvoerder Besselink en doelman Meyer een betrouw-
bare indruk maakte. Speciaal het spel van Besselink
was deze middag beduidend beter vergeleken bij de
oefenwedstrijden.

Na een kwartier nam de thuisclub door een doelpunt
van Janny Bijen een l—O voorsprong. Even later be-
landde een uitstekend schot van de Vios-midvoor Snij-
ders tegen de lat. Na ca 23 minuten werd het 2—O
toen bij een scrimmage voor het Vios-doel de bal via
Nieuwenhuis bij Bertus Nijenhuis terecht kwam. Laatst-
genoemde aarzelde niet en schoot de bal hard tegen
do touwen.

Tien minuten voor de rust ondernam Tonnie Jurriens
een dribbel. Zijn haarscherpe pass bereikte Janny Bijen
die koelbloedig de Vlos-keeper omspeelde en raak schoot
3—0. Een kopbal van de Vios-speler Ribbers ging via
de lat over.

In de tweede helft kwam Vios sterk opzetten. Er werd
door de bezoekers hard gewerkt voor een eervol resul-
aat. Na een kwartier leverde dit bij een effektvolle bal
van de rechtsbuiten via de voeten van rechtsachter Mom-
barg een verdiend tegenpunt op 3—1. Ca tien minuten
later gaf de linksbuiten van Vios een goede voorzet die
met een fraaie boogbal door midvoor Snijders in een
doelpunt werd omgezet 3—2. De thuisclub speelde na
de rust vrijwel met een driemansvoorhoede want rechts,
buiten Stokkers werd niet of nauwelijks in het spel be-
trokken. Met nog een kwartier te spelen begon het voor
Vorden, dat het rithme van voor de rust volkomen kwijt
was, donker uit te zien. Het gelukte de geel-zwarten
evenwel de kostbare voorsprong te handhaven. Zelfs
had Buunk nog een goede gelegenheid te scoren, doch
de voorzet van Nieuwenhuis werd van dichtbij door
Buunk hoog over geschoten.

Bij Vorden speelde invaller-doelman Meyer en Van de
Logt, die tien minuten voor de rust de «geblesseerde
Nijenhuisr kwam vervangen, een goede wedstrijd.

SP. NEEDE IV — VORDEN H 1—6

Het tweede elftal van Vorden heeft de eerste k <
titiewedstrijd tegen Sp. Neede IV met de overtuigende
cijfers l—6 gewonnen.
Gezien het veroonde spel, waarbij de geel-zwarten voor-
al in de tweede helft hun tegenstanders volledig de wil
oplegden, mag de thuisclub van geluk spreken dat niet
met dubbele cijfers werd verloren.

In de eerste helft speelde Neede met de wind tegen.
Reeds na ca 10 minuten spelen werd een foutieve te-
rugspeelbal van de Needse linksachter resoluut door
Eggink afgestraft O—1. Een kwartier later werd het
O—2 toen de attente Eggink een voorzet van Jos Dostal
goed afrondde. De aanvallen van Neede werden door
de goed ingrijpende Vordense defensie steeds onscha-
delijk gemaakt.

Na de rust nam Vorden direkt het initiatief. Een verde-
digingsfout werd door Henny Dostal met een hard
schot afgestraft O—3. De thuisclub probeerde hierna
de bakens te verzetten. Na een kwartier werd het l—3
door een prachtig schot van de linksbinnen. Doelman
Golstein greep hierna nog enkele malen goed in waarna
de Vordenaren het initiatief overnamen en de score ge-
leidelijk opvoerden. Uit een vrije schop van Bloemen-
daal scoorde Henny Dostal het vierde doelpunt. Hierna
werden nog twee goals van dezelfde speler wegens bui-
tenspel afgekeurd, terwijl de Needse doelman niet over
geluk te klagen had toen schoten van Hengeveld en Vel-
horst tegen resp. de lat en paal belandden.

Tien minuten voor tijd werd het l—5 toen Velhorst
uit een pass van Eggink raak schoot. Tenslotte maakte
Jos Dostal het halve dozijn vol.

VORDEN IU — PACELLI II 2—2

Dankzij uitstekend keeperswerk van Jan Hilverink is
het Vorden III gelukt de eerste kompetitiewedstrijd met
een gelijkspel af te sluiten. Het eerste half uur was Pa-
culli beduidend sterker doch het gelukte de Vordense
verdediging om overeind te blijven. Bij de rust was de
stand nog dubbelblank.

In de tweede helft ontstond er een gelijkopgaande wed-
strijd met wisselende kansen voor beide doelen. Na
acht minuten nam Pacelli de leiding door een uitstekend
schot van de rechtsbinnen O—1. Een verre pass van
Golstein werd vijf minuten later door Klein Brinke in
een doelpunt omgezet l—1. Tien minuten voor tijd nam
de thuisclub door een doelpunt van Van de Logt een
l—2 voorsprong. Een minuu voor tijd wist Pacelli even-
wel de verdiende gelijkmaker te scoren 2—2.

VOETBALPROGRAMMA

Het programma voor a.s. zondag ziet er als volgt uit:
Aalten I—Vorden I; Vorden II—Sp. Lochem III; AZC
V—Vorden III; Vorden IV—Hercules III; Ratti II—
Vorden V; Drempt Vooruit II—Vorden VI.
Vorden Al—Voorst Al; Voorst BI—Vorden BI.

PAROCHIEBLAD „DE GONG" IN ANDERE VORM

Het parochieblad „De Gong" waarin het kerkelijk en
parochieel verenigingsnieuws van de Christus Koning-
kerk te Vorden en de St. Antonius van Paduakerk te
Kranenburg, Vorden werd geplaatst, is nu in een ande-
re vorm gaan verschijnen.

Het meer dan 15 jaar oude weekblaadje zal voortaan
gedrukt worden bij de eerw. zusters Clarissen van 't
Kervel te Hengelo (Gld.), waar ook de administratie
is gevstigd. Het blad verschijnt nu onder de naam „Pa-
rochienieuws" en maakt een keurige indruk. Een en
ander is gebeurd in navolging van een aantal andere
parochies uit het dekenaat Zutphen.

UITSTAPJE PERSONEEL EN BESTUUR

„DE WIERSSE"

Het bestuur en het personeel van de coó'p. zuivelfabriek
„de Wiersse" maakten met hun echtgenotes-verloofden
het jaarlijkse uitstapje.
Men vertrok in alle vroegte om 7 uur per toeringcar
Vlaswinkel over Apeldoorn-Hilversum, langs de Loos-
drechtse en Vinkeveense plassen, waarna in Uihoorn
een eerste koffiepauze werd gehouden.
Om 10 uur bereikte men Aalsmeer, waar een kijkje
werd genomen in de grote veilinghallen, waar juist een
grote partij snijbloemen werd geveild.
Van hieruit ging het eerst naar het nieuwe Schiphol,
met zijn allernieuwste moderne en technische snufjes,
die een zo efficiënt mogelijke werkwijze bevorderen,
maar waar toch niet de vertrouwde en min of meer
gezellige sfeer heerse van het „oude" Schiphol.
In Halfweg werd de lunch gebruikt, waarna de tocht
voort ging naar Zandvoort.
De terugreis ging via de nieuwe Coentunnel door Am-
sterdam-Noord over de brug bij Schellingwoude en
langs de sluizen. In de Amersfoortse dierentuin werd
's avonds heerlijk gedineerd. Tegen ruim 10 uur was
men weer thuis, uiterst tevreden over de mooie reis.

RATTI NEEMT DEEL AAN ONDERLINGE

PUPILLENKOMPETITIE

Evenals verleden jaar zal de sportvereniging Ratti ook
in het nieuwe seizoen weer deelnemen aan de onder-
linge pupillenkompetitie.
Het zijn de buurtverenigingen Lochem, SVBV Barchem,
Klein Dochteren, Witkampers die met s.v. Ratti al eni-
ge jaren deze kompetitie voor de jeugd t.m. 12 jaar or-
ganiseren. De wedstrijden worden, zoals gebruikelijk, op
zaterdagmiddagen gespeeld. Ratti neemt met 2 elftal-
len deel.
In het afgelopen seizoen wist Lochem A met 33 winst-
punten na een spannend slotduel tegen Klein Dochteren
A als kampioen uit de bus te komen.
Ratti A werd eervol tweede na een beslissingswedstrijd
tegen Klein Dochteren daar beiden toen 29 punten had-
den.
Aan de bondskompetitie van de GVB zal voorts het b-
elftal starten in de juniorenkompetitie. Verleden jaar
was het in verband met de leeftijden niet mogelijk een
jeugdelftal in kompetitieverband te laten meespelen,
maar thans staan de zaken er veel gunstiger voor en
blijkt door de grote toeloop van jongelui, dat er veel
enthousiasme en animo bestaat om in de Ratti-gelede-
ren te voetballen.

RATTI SENIOREN

A.s. zondag zal het kompetitierad voor de senioren-
elftallen van de s.v. Ratti gaan draaien.
Er is de laatste tijd intensief getraind o.l.v. broeder Ca-
nutus Schilder (eerste en tweede elftal) en de heren
A. Geurts en B. HoebiJ*i(3e elftal en jeugd). Gezien
de resultaten van de ge^Bblde vriendschappelijke serie-
wedstrijden mag verwacm worden, dat de Rattianen
zich in de eerste wedstrijden voor de volle 100 procent
inzetten.
Het eerste elftal krijgt bezoek van Reuni IV uit Bor-
culo, Ratti II speelt om 12 uur tegen plaatsgenoot Vor-
den V en Ratti III gaatjaaar Keyenburgse Boys IV.

f
BAKKERSVAKANTIE
A.s. maandag 11 t.m. maandag 18 september laatste
ronde bakkers vakantie.
Gesloten zijn Kerkhoven, Voskamp, Van Asselt en Hart-
man.
Door de meerdere drukte kan er niet worden bezorgd,
u wordt beleefd verzocht uw benodigde brood te halen.
Zie verder de advertentie in dit nummer.

FEUILLETON no.36

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

12
Bill opende het portier van Jeanie's auto en stapte in.
,Wie was die knaap gisteravond?'
,Waar heb je me gisteravond gezien?'
,Bij Toni en je keek alsof je wel door hem verslonden
zou willen worden.'
,Wat heb jij een verbeelding.'
,Zo'n indruk maakt het wel. Ik bleef er een half uur en
je hebt me helemaal niet gezien.'
,Waar zat je?'
,Aan de bar.'

,Ik kijk een restaurant niet rond om te zien wie er aan
de bar zit.'
,Nee, je had te veel belangstelling voor wat die knaap
zei. En je hebt me nog niet verteld wie hij was. Ik dacht
dat ik iedereen kende.'
,Dat was Dr. Bruce Kelley.'
.Grote genade! Wéér een dokter!' Er klonk afkeer in
Bills stem. ,Waar komt hij vandaan?'
,Hij is pas aangekomen. Knap en ongetrouwd.' plaagde
ze. ,Hou je niet van doktoren?'

,Alleen als ik ziek ben en dat gebeurt niet dikwijls.
Waarom vrouwen zo onder de indruk van artsen zijn,
is me een raadsel.'
,Niet alle vrouwen. Maar ze zeggen dat er toch iets van
artsen uitgaat.'
,Dus een nieuwe arts in Hawthorne.'
,Een internist.'
,Wat mankeert er aan Dr. Metzroff ?'
,Ik zou het niet weten. Misschien heeft Hawthorne er
twee nodig.'

,Ik mag die Metzroff niet. Ik heb zin die heuvel eens
te beklimmen en erop te staan Miss Julie te zien.'
,Ik heb het eens geprobeerd, maar het lukte me niet.'
Ze vertelde Bill over haar bezoek en hoe Sing Lee haar
had weggestuurd.
,Je bent niet wijs,' zei Bill. ,Je had er niet heen moeten
gaan. Er had ik weet niet wat kunnen gebeuren.'
,Ik zou niet weten wat. Het was midden op de dag. Dr.
John wil dat ik nog eens ga.'
,Waarom gaat hij zelf niet?'

,Dat wil hij ook. Bill, kun jij geen voorwendsel vinden
om erheen te gaan?'
Ik heb erover zitten denken, maar ik weet niets.'
Gewoonlijk kun je zo gemakkelijk iets bedenken.'
,Als ik als bezoeker ga, word ik er uitgegooid.' Hij
zweeg even en zei toen: ,Als ik met die Chinees in kon-
takt zou kunnen komen, zou ik wel wat te weten komen.

Ik weet niet hoe lang Metzroff hem al in dienst heeft
en hoe trouw hij is, maar één ding is zeker: als hij be-
taald wordt om het huis te bewaken, dan is hij met meer
geld over te halen het wat minder goed te bewaken.'
,Ja, ik snap het. Maar hoe kom je daar achter?'
,Dat is 't hem juist, maar laat ik erover nadenken. Als
ik binnen kan komen, vind ik wel iets. Vroeg of laat
komt het toch allemaal uit.'
,Ja, maar misschien te laat.'

Bill beloofde dat hij haar direkt zou waarschuwen als
hij iets had kunnen bedenken. Toen zei hij: ,We waren
nog niet klaar met die Adonis. Je hebt me afgeleid. Je
wordt net zo erg als Sally Simpson. Ik heb je de laatste
tijd gezien met Michael, Stephen, Peter en nu die nieuwe
knaap. Dat is nogal vreemd, in aanmerking genomen
dat je zelden tijd voor mij hebt.'
,Ik heb het tegenwoordig niet meer zo druk. Bovendien
als je mij met een dokter ziet, is dat niet altijd een af-
spraakje. Als we klaar zijn met het werk gaan we wel
eens wat samen eten.'

,Ik kan net zo goed maar helemaal verdwijnen. Mis-
schien moet ik Shirley maar weer eens opzoeken.'
.Waarom niet ? Wat Peter betreft, heb ik medelijden met
hem. En met Michael was het een toeval; we waren toe-
vallig tegelijkertijd in hetzelfde restaurant. De enige
echte afspraak was met Stephen.'
,En die nieuwe knaap?'
,Dat was alleen om kennis mee te maken. Ik gaf hem
wat algemene inlichtingen. Hij wil graag een goed fi-
guur slaan en wil zo veel mogelijk over de stad te weten
komen.'

.Krijg je nooit genoeg van het gezelschap van al die
doktoren, Jeanie?'
,Dan zou ik van beroep moeten veranderen. Een ver-
pleegster gaat nu eenmaal met artsen om.'
.Luister, eanie, laten we het nu eens worden. Wil je met
me trouwen?'
Jeanie keek hem over de rand van haar kopje aan.
,Wat een onromantisch aanzoek. Ik had altijd gehoopt
dat er dan maanlicht zou zijn en dat we in een tuin
zouden zitten en dat de man die het aanzoek deed ten-
minste een vriendelijke stem zou bezitten.'
.Doen al die uiterlijkheden er iets toe?'

Jeanie dacht na. .Misschien niet als ik van plan was
„ja" te zeggen.'
,En dat ben je niet?' Bills stem was nu zachter, meer
overredend.
,Nee . . . maar in ieder geval bedankt.'
,Hou je daarvoor niet genoeg van me?'
,Ik mag je dolgraag, Bill.'
Ze had eraan toe kunnen voegen: Ik geloof dat ik van
je hou, maar ik ben er niet zeker van en zolang ik er
niet zeker van ben, is het antwoord nee. Ze zei: ,Ik
denk dat ik nog niet voor het huwelijk klaar ben.'

Ze keek hem stralend aan. ,Dat heb je in geen jaren
tegen me gezegd; niet sinds ik een klein meisje was.'
.Maar ik ben het altijd blijven denken,' zei hij prompt en
Shirley sloot haar ogen. Laat hij genoeg van me hou-
den; laat het voor hem ook een levende werkelijkheid
zijn . . .
Toen kwam iemand tussenbeide en de magische kracht
van dit ogenblik was verbroken.

« 13
i medicijnen meer geef?' vroeg

mevrouw Monski.
,Geen van de medicijnen die ze nu krijgt,' antwoordde
Dr. Metzroff. ,Ik geef er iets anders voor in de plaats.'
Ze zaten aan de tafa^n de eetkamer, beiden met een
Martini voor zich. E^Basbak vol sigaretteneindjes was
de zwijgende getuigevan hun langdurige gesprek.
.Komen er geen komplikaties door?'
,Ik verwacht van wel.'
,Dat begrijp ik niet.'
,Is dat dan noodzakelijk?'

Bertha Monski keek hem met woedende ogen aan. Kort-
af zei ze: ,Als we dit samen doen, wil ik weten wat er
precies gebeurt. Vanaf het ogenblik dat Dr. Kelley hier
kwam, ben je niet meer te genieten; je bent bang.'
,Je praat te veel. Je behoeft alleen mijn orders maar uit
te voeren. De verantwoordelijkheid draag ik.'
,Je bent hier niet steeds. Je weet niet wat het betekent
- de telefoon aannemen; mensen zeggen dat ze niet
kunnen komen; hun vragen beantwoorden.'
,Doe alleen maar wat ik zeg.' Zijn stem was koud.
,En je wilt niet zeggen waarom ik die medicijnen niet
meer mag geven?'

.Laat haar nog een paar dagen pijn hebben. Vermin-
der de dosis langzaam. Als ze twee of drie dagen niets
gehad heeft en ze gaat klagen, zeg het me dan. Ze voelt
zich dan ellendig.'
,Wat winnen we daarmee?'
.Langzamerhand ga ik dan de pijn weer verminderen
Ze gaat zich dan beter voelen - en voor ze zich al te
best voelt en ze geestelijk wat beter is dan nu, laat ik
Dr. John op een avond komen. Hij begint er steeds
weer over en ik heb hem beloofd hem zo spoedig moge-
lijk uit te nodigen.'
,Ben je niet bang dat hij vragen zal stellen? Dat zij
gaat praten?'

,Wat kan ze zeggen, behalve dat ze zich beter voelt na
een paar slechte dagen? Ze weet niet wat er gebeurt.'
,Hoe lang . . .' begon Bertha Monski, maar hij viel
haar in de rede.
,Ik zei je al dat je te veel praatte. De muren hebben
soms oren.'
.Soms geloof ik dat je helemaal niet wilt dat ik hierin
met je medoe, of je voelt nattigheid. Je bent al te ver
gegaan om nu nog terug te krabbelen. Ik wil dat geld.'
,Ik heb in het begin waarschijnlijk gedacht dat haar
toestand erger was dan ze klaarblijkelijk is.'
.Bedoel je dat je niet verwachtte dat ze het lang zou
uithouden?'

,Ze is oud; met dat hart had ze niet lang meer kunnen
leven.'
.Overigens schijnt ze toch wel een sterk gestel te heb-
ben.'
,Te sterk.'
,En jij raakt in tijdnood.' Haar stem klonk spottend. ,Je
krijgt met chanteurs te doen en dat is niet zo best. Zou
ze niet achterdochtig worden als je haar de medicijnen
niet meer geeft?'
,Ik zal haar zeggen dat ik iets nieuws probeer. We zul-
len haar iets geven.'
Beiden hoorden op hetzelfde moment een geluid, 't
Scheen van de veranda te komen.

Dr. Metzroff zei scherp: ,Sing Lee, ben jij dat?'
Er kwam geen antwoord tot Dr. Metzroff de vraag her-
haalde, waarna Sing Lee verscheen.
,U riep mij, dokter?'
,Ik dacht dat ik iets buiten bij het raam hoorde.'
,Ik meende ook iets te horen,' zei Sing Lee. ,Ik liep rond
het huis, maar er was niemand. Waarschijnlijk de wind.'
Zijn gezicht veranderde niet van uitdrukking. ,Is dat al-
les, Sir?'
De dokter liet hem met een knikje gaan. Toen voelde
hij wat tocht en bemerkte dat het raam open stond.
.Bertha, hoeveel malen heb ik al gezegd dat alle ramen
's nachts gesloten moeten zijn?'
,Dat is Sing Lee's werk.'

,Het is jouw werk om op hem te letten.'
,Ik dacht dat ze gesloten waren.'
.Wees er dan de volgende keer zeker van, dan behoef
je niet te denken.'
Hij liep naar het lange raam dat van de grond tot het
plafond reikte, trok het naar beneden en sloot het.
,We kunnen niet riskeren dat er nu iets mis gaat. We
zijn al zo ver gegaan dat we nu door moeten zetten.'
.Waar wacht je op? Of Stephen tot direkteur wordt
benoemd? Je schijnt hem de laatste tijd nogal dikwijls
te zien.'

.Stephen zou het goed vinden als ik mijn baan aanhield,
jij niet!'
,Dat is precies de waarheid: ik niet! Met die werktijden
van jou? MedeUjden met die vermoeide jongens en dan
maar denken dat je ze moet vertroetelen? Ik zou je
niet vragen met me te trouwen als ik je niet kon onder-
houden.'
,Maar ik hou van mijn werk; ik wil er mee doorgaan.'
,Dan weet je nu mijn antwoord. Ik wil een vrouw thuis
hebben - ik wil haar tjjd niet delen met drie of vier
anderen.'
Na dit gesprek ging Bill weer meer met Shirley om.

Het enige dat hij een beetje vervelend vond was, dat Mi.
chaels naam voortdurend in het gesprek genoemd scheen
te moeten worden. Hij geloofde niet dat Shirley het zelf
besefte, maar voor hem was het toch wel byzonder irri-
terend. Hij ging ook met Sally uit, en daar beleefde hij
meer plezier aan. Hy dacht dat Sally nog steeds ver-
liefd was op Peter, hoewel ze zijn naam zelden noemde
en hij wist dat ze hem nooit zag. Ze vroeg een keer met
wie Peter nu uitging en Bill had gezegd dat Peter zich
in een ivoren toren had teruggetrokken en met niemand
uitging. Hij dacht toen dat ze die mededeling prettig
vond.

Bill probeerde met andere meisjes uit te gaan, waar-
na hij Jeanie weer belde.
,Hallo,' zei hij, toen ze de telefoon opnam. ,Ik ben Bill.
Herinner je me nog?'
,Bill wie?' vroeg Jeanie, maar het was duidelijk dat ze
blij was dat hij belde.
,Dat klinkt niet erg aardig. Heb je me niet gemist?'
,Een beetje.'
,Dat is niet voldoende. Ik wil dat je me erg mist.'
,Om heel eerlijk te zyn, dat was zo.'
,Dat klinkt beter. Ga je mee uit vanavond?'
,Ik heb een afspraak, Bill.'

,Ik had het kunnen weten.'
,Je kunt niet verwachten dat je een maand weg kunt
blijven . . .'
.Veertien dagen.' viel Bill haar in de rede.
.Veertien dagen, goed. En dan weer terugkomen en
mij met open armen aantreffen. Naar wat ik gehoord
heb, ben je druk bezig geweest.'
,Had niets te betekenen.'

,Ook met Shirley niet?'
.Shirley leeft in een droom. Ik kan er niet doorheen. Ik
geloof trouwens dat geen man dat kan.'
,Hoe dan ook, Bill, wat doet het er toe?'

,Wat doet wat er toe?'
,Als je me in ernst vroeg met je te trouwen en je denkt
er zo over wat mijn baan betreft . . .'
,Je behoeft niet met me te trouwen als je een afspraakje
met me maakt. Morgenavond?'
Jeanie zei dat ze graag de volgende avond niet hem
uitging.
,Dat doet me eraan denken, Jeanie. Ik heb horen zeggen
dat die nieuwe dokter de toekomstige direkteur wordt.
Is daar iets van waar?'

,Ik had dat nog niet gehoord, maar ik ben er zeker van
dat het niet waar is. Ik geloof dat Dr. John al lang
een beslissing genomen had voor Dr. Kelley hier kwam.'
,Ik heb ook gehoord dat Metzroff woedend was.'
,Dat heb ik ook niet gehoord.'
.Wanneer gaat Dr. John weg?'
,In september, denk ik.'
,Dan is de spanning voorbij. Uit de meeste praatjes maak
ik op, dat Peter de beste kans heeft.'
.Peter werkt de laatste tijd erg hard.'
.Denk je dat hy al over Shirley heen is?'
,Nee, ik geloof van niet, hoewel hy nooit over haar
praat.'

.Shirley is zo'n hoogstaand meisje dat het moeiiyk is
haar als gelijke te behandelen. Ik schiet te kort en ik
denk Peter ook wel. Ze wandelt als in een droom en hy
heeft die droom verbroken. Haar afgod had lemen voe-
ten . . . Dus morgenavond?'
,Zul je dan niet redetwisten?'
,Als je bedoelt dat ik je weer ten huweUjk vraag, nee.
Tenminste niet deze week. Maar eens kryg je er ge-
noeg van steeds nee te zeggen.'
,Dr. Kelley wil Shirley graag ontmoeten. Wil je hen
mee vragen?'
,Nee.'
,Dat klinkt erg beslist. Het kwam zo maar in me op.'
,Ik hou niet van die afspraakjes met z'n vieren. Er zyn
maar weinig mannen die dat leuk vinden.'

Bill nam haar mee naar de Candlelight, waar ze ver-
schillende kennissen ontmoetten. Zaterdags was het er
altijd erg vol. Sally was in gezelschap van een majoor
van de Luchtmacht. Stephen Adair kwam met Helen
Graham en Peter en Dr. Bruce Kelley zaten samen te
dineren. Shirley danste met Michael.
Stephen en Helen brachten Dr. Kelley naar het tafeltje
van Shirley en Michael. Dr. Kelley had met Shirley wil-
len kennismaken en dat zei hy haar ook toen ze samen
dansten. Tot ieders verbazing wandelde Peter naar de
dansvloer en tikte Dr. Kelley op zijn schouder. Dr. Kelley
kende die gewoonte niet en stond Shirley met tegenzin
af met de woorden: ,Ik kom terug.'

Shirley was misschien nog het meest verbaasd van al-
len. Luchtig zei ze: .Iedereen schynt zich best te amu-
seren.'
,Je behoeft niet te praten,' zei Peter. ,Dat is volmaakt
overbodig. Ik wilde je alleen nog eenmaal in mijn ar-
men hebben. Is er een kans dat je nog van gedachten
verandert, Shirley?'
,Nee, Peter.' zei ze zacht maar beslist. ,Het spyt me.
Het is echt uit.'
,En nu is er iemand anders?'
Shirley keek verrast op. .Waarom zeg je dat?'

,Dr. Kelley schijnt vorderingen te maken. Hij stond erop
kennis met je te maken.'
,Onzin,' zei Shirley kalm. ,Ik heb nog geen twintig
woorden tegen hem gezegd. Ik heb hem niet gevraagd
naar ons toe te komen.'
,Nee. Jij wilt alleen maar Michael. Als hy uit je leven
zou verdwijnen, zou je volkomen verloren zijn.'
.Alsjeblieft, Peter, laten we geen ruzie maken. Je kykt
als een donderwolk. Men kijkt naar ons. Laten we
vriendschappelijk blijven.'

,Het spijt me. Maar ik geloof dat ze allemaal in het
meer zouden kunnen vallen als Michael maar bleef. Als
hij maar bij je blijft, doet de rest er niets toe. Michael
was mijn enige concurrent.'
Shirley keek naar Michael die aan een tafeltje naast de

(wordt vervolgd)



Onder grote belangstelling van de buurtbewoners werd
vrijdag en zaterdag jl. het jaarlijkse Oranjefeest gevierd
op het terrein bij het kasteel „de Wildenborch', voor dat
doel welwillend afgestaan door mr A. Staring.

Zaterdagmiddag werd het kinderf eest gehouden; de leer-
lingen van de Prinses Julianaschool trokken, begeleid
door de Chr. muziekvereniging Sursum Corda, in op-
tocht vanaf de school naar het feestterrein, waar het
feest door mr Staring werd geopend.

Voor de jeugd was er volop gelegenheid om deel te ne-
men aan de diverse kinderspelen, waarbij aan elk kind
«'en leuk prijsje werd toegekend. Aan de nodige trakta-
ties ontbrak het ook niet.

Hierna werden de verschillende volksspelen gehouden,
waarvan de uitslagen als volgt waren:
Vogelschieten: Koning werd de heer Blesgraaf; 2. M.
Kornegoor; 3. J. van Amstel; 4. B. Bennink; 5. F. Leunk.
Geluksbaanschieten: 1. J. Eggink; 2. G. Klein Brinke;
3. J. Platerink; 4. A. Schouten; 5. A. Wullink; 6. M.
Kornegoor.
Vogelgooien heren: 1. romp A. J. Bennink; 2. kop H. J.
Groot Roessink; 3. rechtervleugel H. G. Klein Brinke;
4. linkervleugel G. Zweverink; 5. staart J. van Amstel.
Vogelgooien dames: 1. T. Pardijs; 2. 'mevr. Kaemingh-
Lenselink; 3. mevr. Pardijs-Pardijs; 4. mevr. Leunk-
Zweverink; 5. mevr. Leusink-Hogevonder.
Briefposten dames: 1. E. Groot Nuelend; 2. mevr. Klein
Brinke; 3. mevr. Platerink; 4. mej. Klein Ikkink; 5.
mevr. Jansen; 6. mevr. Groot Bramel.
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Meulenbrugge-Nijenhuis;
2. mevr. Jansen-Nijhuis; 3. mej. B. van Ark; 4. mevr.
Pardqs-Langeler; 5. mevr. Haverkamp-Nicolai; 6. mej.
F. Bargeman; 7. mej. G. Leunk; 8. mevr. Oplaat-Bruil.

Schijf schieten: 1. J. Reesink; 2. W. Vreeman; 3. J. Boer-
stoel; 4. A. Wullink; 5. D. Pardijs; 6. J. Knoef.
Touwtrekken heren: 1. Kapelgroep; 2. Colagroep; 3.
Klein Brinkegroep.
Touwtrekken dames: 1. Stuyvesantgroep; 2. Eikelgroep.

Het geheel werd omlijst door Sursum Corda.
De voorzitter van het feest, bracht alle medewerkenden
dank voor het welslagen van dit feest in het bijzonder
de familie Staring voor het welwillend afstaan van het
terrein.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond werd in het vereni-
gingsgebouw het blijspel „Romance rond art. 17" voor
het voetlicht gebracht door de Wildenborchse toneel-
vereniging TAO. Het spel werd uitstekend vertolkt en
de spelers en speelsters kregen na afloop een klaterend
applaus in ontvangst te nemen.
Zaterdagavond sprak de heer F. Klein Brinke een wel-
komstwoord waarna het eerste couplet van het Wilhel-
mus werd gezongen. De regie van het stuk was in han-
den van de heer Huidink uit Ampsen, souffleuse was
mej. A. Bannink, de grime werd verzorgd door de heer
G. Hazewinkel uit Eibergen.
Al met al kan men op een geslaagd Oranjefeest terug-
zien.

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULU'S

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

GEVRAAGD:

huisnaaister-
verstelster
voor linnengoed. Een dag in de week

Hotel Bakker
Vorden

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

keukenkasten
65 cm breed hoog 60 cm v.a. ƒ 44,— v. ƒ 37,—
80 cm breed hoog 60 cm v. ƒ 49,— v. ƒ 40,—
100 cm breed hoog 60 cm v. ƒ 59,— v. ƒ 49,—

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

Herv. Vrouwengroep van Linde
vergadert niet op woensdag 13 sept.
maar op

woensdag 20 sepi.
kwart voor acht precies

Voor goedkoop stencilpapier:
drukkerij Weevers!

Vooruitzien
IS NU GAAN BREIEN,
OM IN DE WINTER KLAAR
TE ZIJN

Komt u eens kijken naar de nieuwe
kleurenpracht voor 1967.

Vele soorten wol voor dames, heren
en kinderen

Breipennen in alle maten
Tunise haaknaahlrn
Patronen gratis

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

i
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Empo
Rijwielfabriek

H. B. EMSBROEK N.V.

VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding

2werksters
voor het schoonhouden der kantoren.

Werktijden nader over-

een te komen.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk

aan ons adres Enkweg 17, Vorden
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m

i
m
i
m

EMPO

GEVRAAGD:

nette
broodbezorger(ster)

indien mogelijk in bezit van rijbewijs.

Bestelauto beschikbaar.

BAKKERIJ SCHUPPERS
Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373 - Vorden

Tot zaterdagmiddag
5 uur

MOOIE KOP EN SCHOTELS
poreelein (8 dessins) van 115 et

voor f 0,95
KRUKJES van 495 et

voor f 4,15

oersolman
WINKELCENTRUM

TELEFOON 1364

WEGENS VAKANTIE

Gesloten
VAN 11 T.M. 16 SEPTEMBER 1967

Sigarenmag. D. Boersma

WEGENS VAKANTIE

Gesloten
VAN 10 T.M. 16 SEPTEMBER 1967

Jssalon D. Boersma

Zegelkorting
Elk 2e pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10%
l zak hagelslag a 250 gram 10 et goedkoper — 10%
l pak Spar speculaas van 110 et voor 89 et — 10%
10 rollen Spar drop van 100 et voor 89 et — 10%
l vacuüm rookworst van 130 et voor 118 et — 10%

3 blikjes tomatenpuree van 72 et voor 45 et
100 gram schouderham van 79 et voor 68 et — 10% „
150 gram tongeworst van 104 et voor 89 et — 10% „

Alle soorten Spar rijst — 20% zegelkorting !
l fles ehocolatti — 20% zegelkorting
l blik sperziebonen — 20% zegelkorting
l blik aardbeien — 20% zegelkorting
l pot pindakaas — 20% zegelkorting

DONDERDAG: l kg pr«-i slechts 49 et
VRIJDAG EN ZATERDAG: 2 kg jam«'s grieve voor 98 et

REMMERS
Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Bakkers vakantie laatste ronde!
A.s. maandag 11 september tot en met maandag 18
september zijn gesloten de bakkerijt-n:

Kerkhoven - Voskamp
Hartman en van Asselt
door de meerdere drukte kan er niet worden bezorgd,
dus wordt u beleefd gevraagd uw benodigde brood te
willen halen.

Open zijn:

SCHIJPPKRS Dorpsstraat en Burg. Galléestraat — SCHITRINK Nicmvstatl
HOORNENBORG Zutphenseweg — SARINK Delden

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
A NOR AKS, ZEIL JEKKERS
PONCHO'S, FIETSCAPES

ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddioht, ijzersterk

ARTENS
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden

Wilt u straks
kleurentelevisie hebben?
Begin er nu voor te sparen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

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

GROOT JEKKINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

VOOR41UW

Marlens
Wapen, en Sporthandel

ledere week aan te bieden:

8-WEEKSE HENNEN
A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

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

Te koop: G.o.h. kinderfiets
leeftijd 3-5 jaar bij
J. W. Dinkelman Kranen-
goorsdijk N 22, Barchem

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

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

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

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Voor doeltreffende
reklame moet
u eens contact
opnemen met
drukkerij Weevers!

Te koop: Z.g.a.n. Solex
bromfiets. Besselink, Julia-
nalaan 7

U VOELT ZICH JONG EN PLEZIERIG MET

DE MODERNE BRIL PAST HELEMAAL IN HET MODEBEELD VAN NU.

EEN MODE DIE JONG EN LEVENDIG IS EN U EEN JEUGDIG AANZIEN GEEFT.

DAAROM STAAT EEN NIEUWE BRIL U OOI! ZO VEEL BETER.

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 onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* 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


