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Kerstkrant „Contact"
Naast de normale uitgave van Contact ontvangt u een speciale Kerstkrant, waarin diverse foto's zyn afgedrukt.
We hopen dat onze lezers(essen) er
veel plezier van mogen beleven. Voor
verdere mededelingen verwezen wy
u naar de Kerstkrant.
De redaktie.
SUCCESSEN VOOR JEUGDDAMMERS

Momenteel wordt in Arnhem 't jeugdkampioenschap dammen gehouden, waarvan de winnaar
zich jeugdkampioen van Gelderland mag noemen.
Door Gewest Gelderland, district Oost, wordt
hieraan deelgenomen door Wim Wassink uit Vorden en Bennie Smeenk uit Ruurlo.
Zaterdag j.l. werd de 3e ronde gespeeld waarbij
Wim Wassink remise speelde tegen Van Dalen
uit Huissen. Bennie Smeenk versloeg G. Prins uit
Vaassen. Uit de drie partijen heeft Wassink 4 pt.
weten te behalen en Smeenk 2 punten.

— ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

KERKDIENSTEN ZATERDAG 25 DEC.
Ie KERSTDAG
Herv. K e r k

10.00 uur ds. J. J. van Zorge
's Middags 2.30 uur Kerstfeestviering met de
kinderen van de zondagsschool
7.15 uur ds. P. W. van Arkel van Delden
Geref. Kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
3 uur Kerstfeest met de kinderen in Irene
R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
KERKDIENSTEN ZONDAG 26 DECEMBER
2e KERSTDAG

Herv. K e r k
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
gemeenschappelijke dienst Herv. en Geref. Kerk

Geref. Kerk
10.00 uur gemeenschappelijke dienst in de Herv.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge dam- kerk ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
competitie van D.C.V. de volgende wedstrijden ge- Nam. 3 uur ds. Th. P. van Belzen
speeld: J. Wiersma—A. Wassink 2—0; H. W. EsZONDAGSDIENST DOKTOREN
selink—J. Dijkman 2—O; G. Hulshof—H. Hulstijn
2—0; W. Wassink—J. Bargeman 2—0; KI. Len(alleen spoedgevallen)
derink—C. Hesselink O—2; Roozendaal—Leunk
van
vrijdag
24
december 5 uur tot 26 dec. 11 uur
O—2; S. Wiersma—H. Klein Kranenbarg 2—0; C.
Jansen—C. van Ooyen O—2; Hoenink—J. Masse- dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
link af g.; J. Bargeman—W. Sloetjes l—1.
Voor de jeugdafdeling werden de volgende wed- tussen half tien en tien uur 's morgens.
strijden gespeeld: Kreunen—Mokkink 2—0; G.
Bannink—S. Mombarg 2—0; B. v. Langen—Heu- WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
velink 2—0; Bennink—H. Bannnik afgebr.; Keune van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
—C. Borgonjen O—2; A. Bos—B. Rietman O—2; 18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).
W. Bos—M. Dijkman O—2 ; Kreunen— G. Bannink 2—0; S. Mombarg—H. v. Langen 2—0; H.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
v. Langen—Heuvelink 2—0.
van vrijdag 24 dec. 16 u. tot zondag 26 dec. 24 u.
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
OPBRENGST COLLECTE
De in deze gemeente gehouden collecte ten bate
BRAND MELDEN : no. 1541.
van het Nederlandse Oorlogsgravencomité (KlapBij
geen
gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
rooscollecte) mocht 't 'mooie bedrag van ƒ 1566,26
opbrengen.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

WEEKMARKT

Op de vrijdag gehouden markt waren 16 biggen
NAAR NCRV-STUDIO
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Een 175-tal inwoners van Warnsveld en Vorden Handel kalm.
hebben gezamenlijk met 'n 4-tal bussen 'n studiotocht naar de NCRV in Hilversum gemaakt. Het
RGELIJKE STAND
doel hiervan was medewerking te verlenen aan de
t/m 21 december 1965
donderdag 16 dec. jl. gehouden ,,Steravond" met 't
radiospel ,,Uit ben je" o.l.v. Dick van Ruler. Een Geboren: Elly, dochter van A. Nijenhuis en J. F.
6-tal deelnemers (sters) werden verschalkt met Koning; Monique, dochter van A. Nijenhuis en J.
vragen over de gemeente Vorden. Deze kwamen F. Koning; Pascal Henricus Wilhelmus, zoon van
uit Woerden, Zaandam en Winsum (Fr.). De T. Klootwijk en H. B. Wieggers; Jaqueline Diana,
ontvangst was zeer goed in hotel „De Karsse- dochter van^^J. ter Huerne en H. H. Smit; Maboom". Na vertoning van enige dia's en de rianne, dochl^F van F. P. Smit en M. G. Wahl;
NCRV-film over het 40-jarig jubileum werd ver- Reinoud Christian, zoon van R. Nagele en J. W.
volgens genoten van de opnamen in de studio- Plomp.
zaal. Na gebruik van een stevig diner kwam het Ondertrouwd: Th. J. Hilderink en M. H. Waenink.
gezelschap in goede welstand weer in ons dorp Gehuwd: H. G. Hilferink en A. W. Kreunen; D. J.
terug.
Rouwenhorst en G. J. Kieft; L. Tjoonk en B. G.
MEVR. J. G. VAN 'T KOAR-RADEMAKER
DROEG KERSTVERHALEN VOOR

In een matig bezet Nutsgebouw hield mevr. J.
G. van 't Koar-Rademaker uit Amsterdam voor
het Nutsdepartement een voordrachtsavond welke geheel in het teken stond van het kerstfeest.
In zijn openingswoord deelde de heer H. Wesselink mede dat ondanks het radioprogramma
dat de NCRV deze avond over Vorden uitzond,
het bezoekersaantal hem toch nog meeviel. De
eerste voordracht van mevr. Van 't Koar was
,,Moord te Bethlehem" van de bekende schrijfster Selma Lagerlöf. Deze legende was een mengeling van verzinsel en waarheid.
Na de pauze droeg mevr. Van 't Koar allereerst
2 vrolijke schetsen voor t.w. ,,Het kerstfeest in
droom en werkelijkheid" van Annie M. G.
Schmidt en ,,De onderbroken reis" van de Italiaanse schrijfster Annie Vivantie. ,,De aanrijding" van Anne de Vries droeg weer een ernstiger karakter evenals het laatste stukje van Jos
Heilkens „Kerstfeest op de Dam".
Het was een goede avond en er werd aandachtig
geluisterd naar hetgeen mevr. Van 't Koar op
zeer levendige wijze bracht. De heer Wesselink
bracht mevr. Van 't Koar dank voor het gebodene en maakte de aanwezigen tevens attent op
woensdag 19 jan. want dan komt het bekende
Operagezelschap „Forum" naar Vorden.

BIJ UW UITGAANSTOILETJE
HOREN NATUURLIJK OOK
BIJPASSENDE

schoenen
kollektie pumps
IN LEER EN SUÊDE
MAKEN HET U
GEMAKKELIJK UW KEUS
TE BEPALEN.

Wullink'sSchoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Rossel.
Overleden: H. Haverkamp, oud 66 jaar, ongehuwd; Herman Bannink, oud 86 jaar, weduwnaar
van Gerritje Lubbers.
AUTORIJLES ?

V1M.O.R
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256
D.C.V. (Vorden) — D.S.O. (Sinderen)

8—12

Door vrijdagavond in café Eskes met 8—12 van
D.S.O. uit Sinderen te verliezen heeft het eerste
tiental van het Vordense D.C.V. haar leiderspositie in de eerste klas van district Oost moeten
prijsgeven.
Doordat Denk & Zet uit Dinxperlo een overwinning behaalde op Denk & Zet uit Laren hebben
de dammers uit Dinxperlo thans met 11 pt. uit 7
wedstrijden de leiding. Niet minder dan 5 ploegen hebben in deze afdeling nog kans op de titel.
Dit zijn D. & Z. (Dinxperlo); D. & Z. (Laren);
D.C.V. (Vorden); Z.D.V. (Zutphen) en W.D.V.
(Winterswijk). D.C.V. heeft l punt achterstand
maar krijgt koploper Dinxperlo nog in Vorden op
bezoek.
In de ontmoeting tegen D.S.O. namen de bezoekers met O—4 de leiding, waarna D.C.V. met 6—4
voor kwam te staan. De bezoekers namen opnieuw een voorsprong, weliswaar wisten de Vordenaren nog op te halen tot 8—8. De laatste twee
partijen leverden echter weer een overwinning
voor D.S.O. op zodat de eindstand 8—12 werd.
De gedetailleerde uitslagen waren:
B. Nijenhuis—W. Reimes 2—0; J. Oukes—J. Huls
O—2; P. van Ooyen—Th. Mijnen 0—2; H. Breuker—B. Berkelder l—1; J. F. Geerken—Th. Weening 2—0; G. ter Beest—A. H. Rikkers O—2; Joh.
J. van Dijk—J. Krayenbrink 2—0; B. Wentink—
J. Kemper O—2; H. Wansink—J. Grevers O—2;
A. D. Sineenk—J. Nijkamp l—1.
H. ZIEVERINK BESTE KLAVERJASSER

In café „De Zon" werd zaterdagavond het traditionele kerstklaverjastoernooi gehouden waaraan door 20 personen werd deelgenomen. Hiervoor
waren fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Met
7431 pt. legde de heer H. Zieverink beslag op de
eerste plaats. De overige uitslagen waren: 2. H.
Toebes 7183 pt.; 3. G. Schumacher 7006 pt.; 4.
J. Berendsen 6952 pt.; 5. B. Schoenaker 6938 pt.
6. H. Wonnink 6914 pt.; 7. H. Takkenkamp 6757
pt.; 8. Mevr. Visser 6608 pt.; 9. B. Berendsen
6563 pt.; 10. M. J. Eykelenkamp 6538 pt.; 11.
H. Besselink en 12. Th. Buunk.

NAJAARSVERGADERING
COÖP. ZUIVELFABRIEK

De Coöp. Zuivelfabriek hield o.l.v. de heer G. W.
Winkel in Hotel Bakker een druk bezochte najaarsvergadering. In zijn openingswoord heette
hij in het bijzonder welkom Dr. van de Burg en
de heer Overgoor, bacterioloog van de gezondheidsdienst. Vervolgens wees de heer Winkel erop, dat volgens de gegevens de landelijke melkaanvoer in het eerste kwartaal '65 ruim 8 % hoger lag dan in dezelfde periode in 1964. Dit is toe
te schrijven aan een hogere melkgift per koe.
Daarbij was de melkveestapel in december 1964
groter dan december 1963, nl. ruim 8500 stuks.
Midden mei liep de aanvoer terug tot hetzelfde
niveau van 1964, daarna steeg de aanvoer met
per week, mede doordat het aantal melkkoeien
± 38.000 groter was dan in mei 1964.
Na augustus was de melkaanvoer ± 4 % hoger
dan in 1964 en half september lag mede door het
prachtige najaarsweer de aanvoer van de melk
ongeveer 8 tot 10 % hoger.
Aan de Vordense fabriek werd de eerste elf perioden 16.587.573 kg melk ontvangen, dit is ruim
300.000 kg (1,85%) meer dan in het voorgaand
jaar, De kaasfabriek heeft steeds op volle toeren
gewerkt. Het eerste halfjaar was voor de kaasfabrieken echter niet aanlokkelijk. Op l sept.
besloot men tot het aanvaarden van het voorsteel
van de kaascommissie. De heffing werd nihil verklaard met terugwerkende kracht tot 4 april. De
boterexport was de eerste 9 maanden belangrijk
groter, terwijl ook de export van kaas- en melkpoeder beter was dan het vorige jaar.
Voor het boekjaar '66 is de melkaanvoer met de
melkrijders geregeld. De Baakserit wordt evenwel niet meer gereden door de heer Bargeman,
maar zal gedeeltelijk worden gereden door de hr
Vruggink uit Delden, terwijl ook een gedeelte van
deze melk zal worden vervoerd door de heren
Bloemendaal en Klein Brinke. De heer Winkel
bracht directie en personeel dank voor de reeds
bewezen diensten en de behaalde resultaten, hetgeen ook zeer zeker bij de nabetaling de leden ten
goede komt. Het bestuurvoorstel een stuk grond
aan de gemeente te verkopen werd goedgekeurd.
De uitbetaling melkgeld van l jan. zal gedaan
worden op vrijdag 31 december. Op Eerste Kerstdag zal melk worden ontvangen.
Hierna deed de heer M. Groen, directeur van de
fabriek, enige mededelingen over produktie en
afzet in 1965. Hij wees erop, dat over de eerste
10 maanden van 1965 bij de melkaanvoer een stijging van 4,2 % viel waar te nemen. Het vetgehalte was gemiddeld met 0,03 % gestegen. Er
wordt steeds minder ondermelk teruggenomen
waaraan de kunstmelk zeker niet vreemd is. De
vraag naar duurdere melkprodukten neemt toe.
De vraag naar
p" steeg met 11 % en koffiemelk met 9,8 %. De tot condens te verwerken
melk gaf een daling te zien, hetgeen in jaren niet
is gebeurd. De botermarkt ondervond de meeste
druk van de grotere melkaanvoer. Het binnenlands gebruik daalde met ruim 9 %. De kaasmarkt ontwikkelt zich betrekkelijk gunstig.
De produktie ma^^e melkpoeder steeg met 2
Over de periodfriot l okt. was aan de fabriek
1,5 % melk meer ontvangen dan in dezelfde periode in 1964. Ook het vet- en eiwitgehalte bewoog zich in stijgende lijn. D voorschotprijs voor
de melk lag 2 cent per kg hoger dan in 1964. De
boter- en kaasproduktie nam iets toe. Aan de
kwaliteitstoeslag werd ƒ 23.000,— meer uitbetaald dan vorige jaar over gelijke periode. De
kwaliteitskorting bedroeg ƒ 2500,— minder.
Vervolgens gaf de heer Overgoor een uiteenzetting over het onderwerp „Uieraandoeningen of
zgn. mastitis". Spr. wees erop, dat de gezondheidsdienst dit euvel al geruime tijd tracht te
bestrijden. De zgn. sluimerende uierontsteking
kan men niet anders dan bij melkonderzoek constateren. Dit onderzoek kan gebeuren met hetzelfde monster als voor abortus. Veelal is ook
kneuzing de oorzaak. Bij machine-melken mag de
wachttijd tussen voorbehandeling en het melken
niet te lang duren. Een tochtige stal, koud weer
etc. kan bv. uierontsteking in de hand werken.
Het verdient aanbeveling ten spoedigste de veearts te raadplegen wanneer men uierontsteking
ontdekt, aldus besloot de heer Overgoor zijn inleiding.
AFD. VORDEN VAN DE NCBO
IN HET ZILVER

De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Bond van
Overheidspersoneel herdacht maandagavond in
zaal „'t Wapen van Vorden" in intieme kring met
haar leden en respektievclijke dames, het feit dat
de afdeling op 12 december 1940 werd opgericht.
In zijn welkomstwoord kon de voorzitter, de heer
B. Bekman, in zonderheid welkom heten de bondspenningmeester, de heer H. 't Lam namens het
hoofdbestuur en de heer Ploeg, distriktsbestuurder van de Bond.
Na het zingen van „Lof zij de Heer" en gebed,
werd, op voorstel van de voorzitter, staande wijlen de heer J. W. Luiten herdacht, die vele jaren
als lid der afdeling is ingeschreven geweest en
thans door de dood werd weggenomen.
Vervolgens gaf de voorzitter een uitgebreid overzicht vanaf de oprichting tot op heden, waaruit
wij het navolgende mededelen.
De afdeling werd met 7 leden opgericht met als
bestuur de heren A. J. Klein Ikkink, voorzitter,
D. Norde, secretaris en de heer J. H. W. Lubbers, penningmeester. Na een half jaar werd dit
getal met 4 leden vermeerderd. In de oorlogstijd
werd het vergaderen door de bezetter verboden,
zodat de afdelingswerkzaamheden geen doorgang
meer konden vinden, doch op 10 september 1945
kwam de afdeling voor het eerst weer bij elkaar.
Tijdens de bezetting waren de meeste leden uit
veiligheidsoverwegingen geschrapt. In de vergadering van 10 september '45 werd met algemene
stemmen besloten om opnieuw lid te worden van
de toenmalige Ned. Chr. Bond van Personeel in
Publieke Dienst. In de tijd na de oorlog waren de
leden niet vergader moe, want in de vergadering
van 21 jan. '46 waren alle leden aanwezig, een
unicum in het bestaan van de afdeling.
In 1947 von de fusie plaats van de toenmalige
N.C.B.v.P.P.D. met de N.C.B.O. Het bestuur werd
uitgebreid met l persoon, terwijl de heer Lubbers de functie van penningmeester overgaf aan

Vordense Winkeliersver.

VRIJDAG 24 DEC. (KERSTAVOND) EN VRIJDAG
31 DEC. (OUDEJAARSDAG)
ZIJN DE WINKELS OM
4 UUR 'S MIDDAGS

gesloten
DONDERDAG 23 DEC. ZIJN
DE WINKELS GEOPEND
TOT 9 UI K 'S AVONDS.
WOENSDAG 22 EN
WOENSDAG 39 DEC. ZIJN
DE WINKELS

tot 6 uur n.m. geopend
de heer G. H. Maatkamp en als 2e voorzitter de
heer G. Potman werd gekozen. Op de propagandaavond op 10 febr. '46 bedroeg het ledental 17. Het
bestuur kon weer worden uitgebreid met een 5e
man. Hiervoor werd gekozen de heer A. C.
Nipius van de P.T.T.
Wegens vertrek uit Vorden van de heer Maatkamp werd in diens plaats de heer J. Schuurman tot penningmeester benoemd.
Op l jan. '50 bedroeg het aantal leden 27. De heer
Nipius werd vervangen door de heer Begieneman.
Het ledental steeg gestadig, zodat de afdeling op
l jan. '58 bestond uit 42 leden. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bedankte de heer A. J. Klein Ikkink voor het voorzitterschap. Diens plaats werd door de thans fungerende voorzitter, de heer Bekman, ingenomen.
In plaats van de heer D. Norde, die 23 jaar de
afdeling als secretaris heeft mogen dienen, werd
benoemd de heer Derksen, welke op zijn beurt
na een korte periode zijn functie aan de heer
Oosterink overdroeg na gehouden stemming.
Veel is er dank zij de organisatie tot stand gekomen. Spreker noemde b.v. salarisverbetering,
sociale verbeteringen, ziektekostenvergoeding,
pensioenregeling, afschaffing gemeente- en werkclassificatie e.d. Wij willen thans met elkaar gedenken de weg in welke de Here ons heeft geleid. In het bondsleven zijn vaak spanningen
maar wij mogen in het bijzonder Gods weldaden
gedenken. En wat de toekomst ook brengen
moge, zo besloot spr. zijn in alle stilte aangehoorde rede, ons zal des Heren Hand geleiden.
Spreker wenste allen een genoeglijke avond toe.
Het woord werd thans verleend aan de heer 't
Lam, die op zijn geëigende wijze een krachtig
propagandawoord sprak.
Een viertal leden van de afdeling, t.w. de heren
H. Kettelerij, D. Hissink, B. J. Aai
a G.
Potman, welke ieder 25 of meer jaren lid van de
Bond zijn geweest, mochten vervolgens uit handen van de voorzitter het gouden insigne van
liet C.N.V. in ontvangst nemen met de daaraan
verbonden oorkonde. Eigenhandig spelde de voorzitter de insignes op de borst van het viertal onder applaus van de aanwezigen.
De heer Klein Ikkink, oud-voorzitter, dankte in
zijn toespraak de heer Kapinga, oud-bondsvoorzitter, voor de steun die spr. in de tijd van de
oprichting der afdeling in zeer grote mate van
hem mocht ondervinden.
De heer D. Norde, oud-secretaris, voerde hierna
het woord en sprak zijn gelukwensen in enige
kernachtige woorden uit.
Het verdere van de avond werd gevuld met de
vertoning van een kleurenfilm ,,Gouden Bergen"
spelende tussen een tweetal families in Denemarken. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs
gesteld.
De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun
komst waarna op verzoek de heer Ploeg voorging in dankgebed.
„GRAAFSCHAPRIJDERS" HIELDEN
WILDRIT

Zaterdagavond hield de V.A.M.C. ,,De Graafschaprijders" een wildrit die op originele wijze
was uitgezet door de heer J. J. v. d. Peyl. Deze
rit was onlangs vanwege de slechte weersomstandigheden uitgesteld. Ook nu was het weer
van aangenaam, hetgeen wel duidelijk te
zien was aan het geringe aantal deelnemers.
Start CTI finish was bij „Hotel 't Wapen van
Vorden". De rit die een lengte had van plm. 30
km voerde de deelnemers o.m. door de buurtschappen Linde, Delden en Hackfort. De uitslag
was als volgt (er werd alleen door automobilisten deelgenomen): 1. P. Bergsma, Almen; 2. D.
Pardijs, Vorden; 3. Broekman, Vorden; 4. Klein
Geltink, Vorden; 5. F. Smit, Vorden; 6. Mariët,
Silvolde. Na een kort dankwoord door de voorzitter, de heer B. Pardijs, werden de prijzen, die
uit hazen en konijnen bestonden, door 'n „echte"
jager uitgereikt, t.w. de heer J. J. v. d. Peyl.

Kerstfeestviering
van de

zondagsschool
KKKSTE KERSTDAG om 2.30 uur in dr
.Ned. Herv. kerk

Ouders en belangstellenden hartelijk
welkom.
TWEEDE KERSTDAG Kapel Wildenborch
en Medlerschool om 2.30 uur

KERSTFEESTVIERING

Donderdag 23 dec. Kerstfeestviering met de kinderen van de Zondagsschool van Ver. van Vrijzinnig Herv. om hall 7 in het Nutsgebouw.
Opgevoerd zal worden 't kerstspel ,,De herders
en de wijzen". (Zie verder adv. elders in dit nr.).

NA DE KERSTDAGEN VOLOP KURKDROOG VUURWERK
JAN HASSINK f J
VORDENAREN ZONGEN ONDER
DE KERSTBOOM
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden hebben toch vele Vordenaren, waaronder het
voltallige kollege van B. en W., aan de oproep
van het komité Kerstweek gehoor gegeven om
gezamenlijk kerstliederen te zingen bij de kerstboom die bij het gazon voor de Ned. Herv. kerk
was geplaatst.
Aan deze samenzang werd medewerking verleend
door de muziekkorpsen ,,Concordia" en „Sursum
Corda"; het Vordens Dameskoor; Chr. zangvereniging „Excelsior"; het Vordens Mannenkoor en
de R. K. kerkkoren. De muzikale leiding was in
handen van de heer A. Gerritsen.
Na afloop bracht de voorzitter van het Kerstweekkomité, de heer H. Wesselink, allen die aan deze
samenzang hun medewerking hadden verleend,
hartelijk dank, in het bijzonder aan de fam. Thate,
die de prachtige boom heeft geschonken. Verder
werden de heren Decanije en Groot Wassink in
het dankwoord betrokken, evenals het personeel
van de Gems en Gemeentewerken.
BIOSCOOP
Wie zich de prachtige verhalen van Old Shatterhand en de onvergetelijke Winnetou nog herinnert
en wie doet dit niet, zal ongetwijfeld a.s. zondagavond naar het Nutsgebouw gaan om de beide
grote helden op het witte doek te aanschouwen.
Adembenemende gevechten tussen blanken en Indianen zullen zich voor u afrollen, waarlijk een
grandioos gebeuren uit de Wild West, een machtige avonturenfilm van strijd, spanning, verraad
en moed.
Dan ziet u nu Old Shatterhand en Winnetou met
zijn Apachen op hun best, de verdedigers van het
recht, het onrecht bestraffend.
Waarlijk een film die men moet gaan zien voor
Jong en oud een belevenis.
tegen wat de huid deert!

in
elk huis|

R.K. BOUWVAKBOND „ST. JOZEF"
In zaal Schoenaker hield de R.K. Bouwvakbond
„St. Jozef" afdeling Vorden-Kranenburg een bijeenkomst, waarop de heer Rijpert, distriktsbestuurder van „St. Jozef" te Doetinchem een inleiding hield.
De vergadering werd geopend door de heer H.
Steenbreker, die na een hartelijke welkomstwoord
tot de heer Rijpert en de aanwezige leden, in het
kort de woningbouw en de daarmee samenhangende problemen ter sprake bracht.
Vervolgens sprak de heer Rijpert uitvoerig over
de CAO voor de bouwbedrijven en de nieuwe regelingen, die zullen worden getroffen. In het komende jaar zullen er weer onderhandelingen
plaats vinden ten behoeve van de nieuwe Collectieve Arbeids Overeenkomst. Voorts zette hij de
werking der CAO uiteen met betrekking o.m. tot

de leeftijdsgroepen, de indeling in gemeenteklassen, de te verdienen lonen.
De jeugdige leden werden er op geattendeerd, dat
zij zich tot vaklieden kunnen omscholen of laten
opleiden door het volgen van het zgn. leerlingstelsel. Degenen, die ieder jaar deze kursussen
volgen hebben al direkt, ook vooral theoretisch,
een voorsprong op de ongeschoolden. Vooral in
deze tijd is het nodig dat men „bij de tijd" blijft
en zich voldoende schoolt tot een goede vakman;
ook in de geldelijke beloning zal dit merkbaar
zijn. Er werden naar aanleiding van het gesprokene, een geanimeerde gedachten wisseling opgebouwd, waardoor deze avond bijzonder leerzaam
was. De heer Steenbreker sloot tegen tien uur
deze bijeenkomst met een hartelijk dankwoord tot
de heer Rijpert.

HET BINNENHUIS

oude verzekering kon worden opgezegd, voor
welke groep de nieuwe ziekenkostenonderlinge
de kosten ontstaan door ziekte, ongeval, enz. per
l jan. 1966 voor haar rekening neemt.
Vervolgens werd door de voorzitter de behandeling van de concept-statuten en huishoudelijk- en
verzekeringsreglement aan de orde gesteld.
Na beantwoording van tal van vragen welke aan
de heer Groot Roessink, administrateur van de
ziekenonderlinge te Ruurlo werden gesteld, werden
Statuten, Huishoudelijk- en Verzekeringsreglement
door de vergadering goedgekeurd en was hiermede
de oprichting van de ziekenonderlinge Hengelo Vorden - Warnsveld (H.V.W.) een feit geworden.
Voor de eerste helft van 1966 zal de premie nog
dit jaar bij de leden geïnd worden.
Voor de vorming van een bestuur zullen voor de
eerste maal twee leden uit elke afdeling worden
aangewezen, evenzo een lid voor de commissie van
toezicht, waarna in het vervolg deze door%de ledenvergadering zullen worden gekozen.
De heer Groot Roessink zal zich ook belasten met
de administratieve werkzaamheden van de nieuwe
H.V.W.
De mogelijkheid is aanwezig om zich te verzekeren
met of zonder huisarts.
Tevens werd tenslotte medegedeeld, dat de statuten ruimte bieden voor een goede samenwerking
met andere standsorganisaties in dit gebied.
CBTB BEHANDELDE
LANDBOUWPROBLEMEN
De afdeling Vorden van CBTB hield in zaal Eskes een goed bezochte ledenvergadering.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, mocht inzonderheid een welkom toeroepen tot de heren
Leusink uit Borculo en H. Pardijs van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst alsmede een afgevaardigde van de ABTB.
De heer Leusink besprak in korte trekken het onderwerp: ,,Boer zijn vandaag". Spreker wees er
op dat er nog veel landbouwondernemers zijn welke met hard werken het vastgestelde CAO-loon
nog niet kunnen verdienen. Dit berust volgens
spreker op velerlei faktoren t.w. , .heeft het bedrijf
voldoende omvang", „wordt het bedrijf wel rendabel gemaakt" en „heeft men voldoende vakkennis".
Er bestaat nog steeds een groot verschil aangaande het inkomen. Heeft men b.v. een medewerkende zoon (medewerkende kinderen) welke in de
toekomst het bedryf zal (zullen) overnemen dan
moeten deze een vastgesteld loon hebben, want
ook die gaat (gaan) de toekomst tegemoet.
Na beantwoording van een groot aantal gestelde
vragen dankte de voorzitter de spreker voor zijn
duidelijke uiteenzetting.
Tenslotte werd medegedeeld dat in de op 20 januari a.s. te houden ledenvergadering als sprekr zal
optreden drs. B. Broekhuis, provinciaal sekretaris.
Op verzoek van de voorzitter, ging de heer Z. Regelink voor in dankgebed.

cyclamen
Volop

D ER K SE N

WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN
TELEFOON 1314

ZUTPHENSEWEG

Architectenbureau Van Houte
VERHOOGT DE SFEER IN DE KOMENDE

gesloten

FEESTDAGEN MET EEN GEZELLIG

van 23 december tot 6 januari

Bestel nu uw visitekaartjes

bankstel, eethoek,
fauteuil

Vergeet
het

U MAAKT BESLIST KEUS UIT ONZE RUIME
KOLLEKTIE MEUBELEN IN ONZE
MEUBELTOONKAMERS

Bel 1519,

Vanmorgen
GELEZEN

Vanmiddag

LUNCHROOM

GEZIEN

„DE ROTONDE
VORDEN — TELEFOON

voot de Kerst
^

NU!

OM IETS LEKKERS TE
BESTELLEN.

NOG BIJ U THUIS

VOOR EEN GEZELLIG- EN EEN KWALITEITSMEUBEL

NAAR

•HET BINNENHUIS

1519

A

•

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN

!• spaarbank met volledige bankaervlc»

Ruurloseweg 21

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Tanden blank-Adem ff is

Onbetwist de beste tandpasta

Of een keus maken uit onze
pracht-collectie

snijbloemen

OPRICHTING
ZIEKENKOSTEN ONDERLINGE
In hotel ,,Het Wapen van Vorden" werd o.l.v. de
voorzitter van de Af d. Vorden van de G.M.v.L.,
de heer A. G. Mennink, een gezamenlijke ledenvergadering van de Afdelingen Hengelo (Gld.),
Vorden en Warnsveld van de G.M.v.L. gehouden
om samen voor dit gebied een ziekenkostenonderlinge op te richten.
In zijn openingswoord releveerde spr. de gang
van zaken die tot de oprichting hadden geleid.
Allereerst was men bevreesd dat hieraan door 'n
te kleine groep zou worden deelgenomen.
Doch in het voorjaar van dit jaar lagen de kaarten anders en beter, aldus spr. De ziekenkostenonderiinge te Ruurlo verklaarde zich thans bereid
bij onvoldoende deelname, de groep geïnteresseerden de eerste drie jaar in hun ziekenkostenonderllnge op te nemen. Vergaderingen werden gehouden en praatavonden belegd waar de leden werden ingelicht over deze onderlinge.
Het resultaat was dat voor ruim 600 leden de

VOROL

kerststukjes
in huis.

BIJ BLOEMENMAGAZIJN

PUROL

GESLAAGD
De heren G. D. Nijenhuis en H. Reerink, werkzaam ten kantore van de CLV ,,Ons Belang" Linde-Vorden, slaagden voor het diploma ,,Algemene
Veevoeding" uitgaande van het Opleidings- en
Conferentiecentrum voor de Landbouw ,,Stichting
't Velde" te Warnsveld.

OOK dit jaar weer één van
onze smaakvol opgemaakte

imt
200 gram lunchworst
200 gram hoofdkaas
200
200
200
250
500

gram
gram
gram
gram
gram

plokworst
ontbijtspek
kalfspathé
fijne rookworst
vet spek

60
60
100
80
100
100
100

Nutsgebouw"^
Telefoon 1500

12 uur geopend

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

Deventer

Zondag 26 december (2e Kerstdag) 8 uur:

OLD SHATTERHAND
met:
Lex Barker - Pierre Brice - Daliah Lavi.
De Indianen graven de strijdbijl op en Old
Shatterhand staat aan hun kant.

Dorpsstraat
TOEGANG 14 JAAR
Bestel uw Kerstrollade vandaag nog s.v.p.
Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Sir Edwin

OP 24 en 31 DECEMBER
IS ONS KANTOOR TOT

A. Meenink
Wenst allen een
GELUKKIGE KERST EN
EEN VOORSPOEDIG 1966

Mannenmode
!s^, in zuivere
scheerwol

helpt u aan e x t r a gezelligheid
met de feestdagen
Doe een keuze uit onze g r o t e
sortering

gedistilleerd, wijnen,
likeuren enz.
van de allerbeste kwaliteiten.
En
nu nog voor oude prijs !

A. H. fl. Hartman

Biggen- en varkenshandel, telefoon 1573

truien en
pullovers

„DE ZON"

Wij wensen u allen
EEN ZALIG KERSTFEEST

ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 12 36

Wij zijn gesloten
KERSTAVOND NA 7 UUR ;
EERSTE KERSTDAG DE GEHELE
DAG e* OUDEJAARSAVOND NA
7 UUR

Spuit- en schildersbedrijf

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN en een
VOORSPOEDIG 1966

BENRIE
ZELHEM

urwer

Grote keuze in Nederlands-, Chinees- en Duits fabrikaat

artens'

Te koop: Een paar koppels zware biggen.
H. Brummelman, B 61
't Alderkamp

Wapen- en Sporthandel — Zutphenseweg 15 a

(Verkoop na de Kerstdagen)

Te koop: Een toom biggen. D. A. Lenselink
„'t Spekop", tel. 6671

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van onze dochtertjes
ELLY FN MONIQUE

^c
W BERT SCHOUTEN

X
X

hebben het genoegen u kennis te geven, U
mede namens wederzijdse ouders, van i
ï. n
hun voornemen in het huwelijk te treden D.V. woensdag 29 december.
De voltrekking zal plaats vinden om fl
11.30 uur in het gemeentehuis te Apel- W
doorn.
w
Kerkelijke bevestiging te 15.00 uur in '
de Geref. Zuiderkerk, Arnhemseweg 76
Apeldoorn door de Weleerw. Heer ds.
G. Y. Vellinga.

A. NIJENHUIS
J. F NIJENHUISKONING

Vorden, 17 december '65
Stationsweg 7
Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van ons dochtertje en zusje
MARIANNE
F. P. SMIT
M. G. SMIT-WAHL

Kerstfeestviering

en
MARTIEN WISSINK

met de kinderen van de
zondagsschool van

DONDERDAG 23 DECEMBER IN HET NUTSGEBOUW.
Aanvang 6.30 uur precies. Onder leiding van ds. en mevrouw
Hoving uit Ruurlo.

Toekomstig adres:
Proosdijerveldweg 161, Ede.
Receptie van 16.30-18.00 uur in ,,Succes" Arnhemseweg 156, Apeldoorn.

Opvoering van het Kerstspel

De herders en de wijzen
-Z.

w
Voor

VELHORST

Langs deze weg hartelijk
dank aan buren, familie,
H.V.V. Snoekbaars, N.K.
V., vrienden en HAVO,
voor de vele blijken van
waardering, bij onze
thuiskomst uit Nieuw
Zeeland, van onze onvergetelijke vakantie.
Tevens Gelukkig Nieuwjaar.
J. W. KRAUTS EN
ECHTGENOTE
Kranenburg, dec. 1965
Eikenlaan 134
Voor uw medeleven, betoond bij het overlijden
van onze lieve vader
J. KLEIN BRINKE
betuigen wij u onze
oprechte dank.
FAMILIE
KLEIN BRINKE
Vorden, december 1965
Hackfort C 45
Mevr. van Dorth tot
Medler-Valck.
Lucassen
Medlf>r, Vorden
vraagt t»on meisje voor
de morgenuren of voor
de middaguren of voor
enige dagen per week.
Meerdere hulp aanwezig.
Telefoon 05752-6753
Te koop: Wasmachine
met wringer samen voor
ƒ 30,—. Wellink, D 36 d
Vorden, tel. 1631
Te koop: G.o.h. moderne
kinderwagen. Te bevr.
Stationsweg 7, Vorden
Te koop: Boerengeriefhout, douglas, lariks
fijnspar en grove dennen
te bevr. J. W. Lenselink
D 43, telefoon 6827
H.H.

LANDBOUWERS
VOOR
REGENKLEDING
RUBBERLAAR.
ZEN HET ADRES

fa. G. W. Luimes
B.Telefoon
Lammers
1421
Denkt u aon de
VOORLICHTINGSAVOND OVER
MACHINAAL
MELKEN
welke hedenavond (donderdag 23 december) in
zaal Eskes te Vorden
wordt gehouden.

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Spankeren:

J. L. Teeuw-Bannink
A. Teeuw
Hall: A. Bannink
H. W. G. Bannink-te Pas
Vorden: G. J. Bannink
J. G. H. Bannink-Middeldorp
D'chem: H. Bannink
J. Bannink-Massen
Klein en Achterkleinkinderen

Vorden, 15 december 1965
Hengeloseweg 9
De teraardebestelling heeft plaats gehad op
maandag 20 december op de Ned. Herv.
Begraafplaats te Wehl.

D. B o e r s m a

Voor de a.s. feestdagen!
!

Perzikstukjes, litersblik
Ananasstukjes, litersblik /
l litersblik aardbeien
l litersblik fruit-cocktail ...
l fl. Johannes-beersap
l fles druivensap
l fles Oriënt _ nieuw -

268

189
218
155
139
575

25 zegels
25 ,,
15 ,,
15 ,,

Blaupunkt
Philips

Radio en Televisie

l fl. Castillo zoete Spaanse wijn
325
l pot abrikozen op sap voor slechts ... 25
EEN ECHTE KERSTTRAKTATIE ! !
Kersttulband met vruchtjes
98
l heerlijke kerststaaf
115
VOOR HET BAKKEN :
bloem - krenten . rozijnen .
sucado - enz.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Hilferink-Wolsink»
HOGE 3

P. DEKKER
TELEFOON 1253

Café Lettink gesloten

HEEFT EEN GROTE KEUZE

l pak Spar roodmerk koffie 25 et goedkoper — W %
l potje (50 gram) poederkof f ie 25 et goedkoper — 10 %
l pot (100 gram) poederkof f ie 50 et goedkoper — W %
Bij 5 flessen Spar bier krijgt u de 6e fles GRATIS
Hij l fl. advocaat a 430 et 'n bl. ananas van 78 et voor 29 et
zegelkorting
1 pak gemengde zoutjes
90 et - 18 et ,,
2 pakken dessertpudding
72 et - 14 et ,,
l zak gemengde noten
98 et - 20 et „
150 gram chocolaatjes
90 et - 18 et ,,
l tube Spar mayonaise
69 et - 14 et ,,
l pot Spar mayonaise
148 et - 30 et ,,
l plastic flacon Pronto
59 et - 12 et ,,
l plastic flacon bleekwater
39 et - 8 et ,,
l plastic flacon ammonia
47 et - 9 et ,,
l plastic flacon spiritus
65 et - 13 et ,,
l groot pak Spar cacao van 175 et voor
149 et — 10 %
100 gram bacon van 87 et voor
69 et — IQ %
100 gram gekookte ham van 78 et voor
59 et — 10 %
l weekendworstje van 72 et voor
59 et — 10 %
Elk 4e pakje Spar margarine van 44 et voor 29 et — IQ %
Borrelworstjes en knakworstjes met 20 % zegelkorting !
20 % zegelkorting op blikjes tonijn !
150 gram chocoladekransjes 89 et . 9 et zegelkorting
U krygt 10 % zegelkorting op vers vlees
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN T/M 5 JANUARI 1966

Kerstavond om 6 uur en

KENT U DE HEERLIJKE

Ie Kerstdag de gehele dag
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN

Torellino Vermouth

GELUKKIG NIEUWJAAR

l LITER VOOR SLECHTS

WIJ WENSEN U

ƒ 4,75

VANWEGE DE GROTE DRUKTE
VOOR DE KERST

Marktvereniging Vorden

vragen we u beleefd uw brood
a.s. VRIJDAG 24 DECEMBER

SUBSIDIEAANVRAGEN

te willen halen

voor de verloting 1965 dienen
uiterlijk 13 januari a.s. bij de
sekretaris, Zutphenseweg 81 te
worden ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

Het bestuur.

Kerstfeestviering

TELEFOON 13 84

KINDER-EVANGELISATIE
Het Kerstfeest zal D.V.
worden gehouden op
2e KERSTDAG
's avonds om 7.30 uur in
zaal Lettink.
Ouders en belangstellenden zijn hartelijk welkom

„DE IJSSPECLAUST"

D. Boersma
TELEFOON 1553

Zelfbediening
DE SPAR

Telefoon 1 2 8 1

Zutphenseweg 41

LOPEN BIJ DE SPAR
i S?Xft(N BU DE KOOP

Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 3 7 9

V U U R W E R K

ATTENTIE

Koerselman

beleefd delen wij u mede,
dat op
MAANDAG 27 DECEMBER en
MAANDAG 3 JANUARI

geen brood wordt bezorgd
IN DE WINKELS IS VERS
BROOD VOORRADIG

Uw ijstaart al besteld?

REMMERS

NA DE KERSTDAGEN, DIVERSE SOORTEN

De gezamenlijke bakkers

Te koop: Toom zware
biggen. B. Klumpenhouwer, D 56, Wilden,
borch

Koerselman

Dorpsstraat 6

Hierbij g r a t i s long drinkglas

Net meisje zoekt werk
voor enkele avonden per
week. Inlichtingen bur.
Contact
Te koop: 2 tomen biggen
en prima fokgelten.
H. Walgemoet, E 91
telefoon 6646

Kerst- en Nieuwjaarskaarten

NAAR
SIGARENMAGAZIJN

in de leeftijd van 86 jaar.

Het bestuur.

Komt allen

- en
Nieuwjaarskaarten

DSC

Zutphen, december 1965
Berkenlaan 319

te Vorden.

Vorden, Hengeloseweg 3
Apeldoorn, van Hogendorpstraat 18
december 1965

Evert Jan
Vorden, 20 december '65
Hotel ,,'t Wapen van
Vorden"
Voor de vele blijken van
belangstelling, welke wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij u
heel hartelijk dank.
J. BOSCH
J. F. BOSCH-

Ver. van Vrijzinnig Herv.

VERF fl WERKEN

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

U prettige Kerstdagen
toegewenst.
FA. G. W. LUIMESB. LAMMERS
Vorden

IN VERBAND MET DE
A.S. FEESTDAGEN ZIJN

KANTOREN EN MAGAZIJNEN
van

Voor de a.s. feestdagen
prima jonge slachtkalkoenen. Harmsen
't Schimmel, tel. 1343

TE VORDEN

Te koop: Roodbont maalkalf. H. Derksen, Polweg 7, Wichmond

FILIAAL DE BOGGELAAR
TE WARNSVELD

Staat ter dekking een
wit Vlaamse reus, ram.
H. Doornink, C 142, Vorden

C.L.V. „ D E E E N D R A C H T "

t-11 het

op VRIJDAG 24 DECEMBER en
VRIJDAG 81 DECEMBER

n.m. 3 uur gesloten

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's

GRAAG BEZORGEN WIJ U OP IEDER GEWENST TIJD
STIP DE Ie OF 2e KERSTDAG ZO'N HEERLIJKE

ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A.
drogister\j en
fotohandel

salade • haantjes
OF IETS ANDERS UIT
ONZE KEUKEN.

P. C. Nipius, Zutphen

MAAR WILT U S.V.P.

Laarstraat 5

VROEGTIJDIG BESTELLEN ?

Verhuur
LUNCHROOM

DE ROTONDE

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
Assurantiekantoor

VORDEN — TELEFOON 1519

J. van Zeeburg
voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Dames!
HEEFT U ONZE
De Carnavalsvereniging

FEESTELIJKE

„De Deurdreajers"

ETALAGE AL GEZIEN ?

organiseert zoals reeds de
voorgaande jaren ook nu weer
de carnavalsfeesten.
Door de overweldige belangstelling zal deze
voorafgegaan worden door een camavalsen kinderoptocht.
DEZE ZAL BESTAAN UIT
EEN AANTAL VERSIERDE
WAGENS
waarvoor zich reeds vele deelnemers hebben opgegeven. Deze optocht zal gehouden
worden met een rondgang door Vorden en
eindigen op de Kranenburg. Voor de mooist
versierde wagens zullen prijzen beschikbaar
worden gesteld, terwijl voor de beste deelnemers van de kinderen ook prijzen beschikbaar zijn.

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

ER OOK UITZIEN
MET DE KERSTDAGEN.
LOOPT U EENS
BINNEN BIJ ONS

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN
WINKELCENTRUM „MfcJWSTAD"

Degenen die nog met een versierde wagen
aan de optocht willen deelnemen kunnen
zich nog opgeven bij:

B. T. RONDEEL,
Ruurloseweg, telefoon 1479
Vorden
H. AVERINK,
St. van 's Gravenzandestraat 5
tel. 1678 Vorden
Laatste aanmeldingen uiterlijk 8 jan. 1966

Boerstoel

Bupro-gas

ZO KUNT U

J. A. BLEUMINK,
Kerkhof w. D 4, tel. 1651
Vorden

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

huidverzorging
en make-up
parfums

LANCOME
DE'POSITAIRK:

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Te koop gevraagd:
Nuchtere stier kul ver en,
voor de mesterij.
G. J .Wittenberg
Telefoon 05730-1001
b.g.g. 1055, Lochem
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

^

met

BOVEkoeK

gemiddeld0.24%
méér vet in de melk
bij

A. R. HEUVELINK
EIKENLAAN D 138 e — VORDEN

WESSANEN

WORMERVEER

Voor een sfeervolleen veilige

kerstverlichting
ELEKTRISCHE
KAARSEN, SLINGERS, KERST.
KLOKJES, SNEEUWBALLEN,
KERSTBOOMPJES, ENZ.

Snelle en vakkundige
RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

PONGERS'
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

—

TELEFOON 1474

DROGISTERIJ

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke gewenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichtlng

Ook u zult in vuur en vlam
staan voor zo'n prachtige

Myltlam gasaansteker
O sierlijk van vorm
O Pr\js vanaf ƒ 19,95
U vindt ze bij:

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

6
Wilt u met de feestdagen

goed gekleed gaan?
KOM DAN NOG VLUG
EVEN BIJ ONS AAN.
Wij bieden u een pracht kollektie
DAMESROKKEN
VESTEN
PULLOVERS
TRUIEN
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
ZELFBINDERS
SOKKEN ENZ.

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

DOE H E T z e l f
NAAR

H A RMSEN
Schoolstraat, Vorden

rente

Inlichtingen en prospecti
bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
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DE ACHTARMIGE LUCHTER
De hoofdpersonen uit dit vreemdsoortige kerstverhaal zijn David Levy Connymore en zijn bekoorlijke vrouw, Debora. Johannes Reuvers, eigenaar van
de Venninkhof en van de korenmolen
EGYPTENLAND, was hun beschermengel. Ik had geen aandeel in de formidabele reeks van ontsnappingen, waarbij de achtarmige luchter, mede zijn
merkwaardige rol heeft gespeeld. Op
Schiphol namen we afscheid van de familie. Reuvers z'n vierkant gezicht
stond opgewekt. Had hij van deze wrede
oorlog niet geleden ? David's prachtige
zwarte haar was grijs geworden, op de
dag, die volgde op de tweede Kerstdag
van 1943. Debora's schoonheid was teruggekeerd, de expressie van de grote
stralende ogen verinnigd. David wilde
me iets zeggen, terwijl hij wees op de
menora, de achtarmige luchter, in de
handen van hun zoon Immanuel, maar
Debora plaatste zich argeloos tussen
ons met de vraag, - en de laatste sekonden voor het vertreksein ijlden in
verwarring heen. Later, met Reuvers in
de auto, dacht ik: 't is geëindigd met
een vraagteken.
In het jaar 1925 was David in Hamburg
een bescheiden goudsmidszaak begonnen. Dat was goed gemikt. De duitsers
begonnen na de verloren oorlog weer
geld te verdienen. Hun goodwill op de
wereldmarkt kan men hun niet ontnemen.
De oorlogen verliezen ze van
Engeland, maar zij winnen de vrede,
omdat ze zo ,,tüchtig" zijn en op industrieel gebied grote durf aan de dag
leggen. In Davids Hamburgse tijd kochten ze graag gouden voorwerpen, met
het oogmerk zich de vluchtige ,,hausse"
te verzekeren in duurzamer waarden, in
sieraad van gedreven goud, in vorstelijke juwelen. De gouden tanden waren
mode geworden. Men boomde met een
,,gouden" glimlach over wereldpolitiek,
waarvan men daar het fijne nimmer
heeft begrepen. David, ondertussen,
stond glimlachend in zijn winkel, verwelkomend ieder die wilde kopen of
keuren. Hij moet toen een knappe man
zijn geweest: groot, slank, met fijne
trekken, de heldere blauwe ogen als
een bijzondere speling tegenover het
ravenzwarte haar: een jood als een
engelsman. Het ging hem goed in de
Elbestad. Zijn winkels werden panden,
zijn juwelierspanden goudpaleizen, die
een onweerstaanbare aantrekkingskracht
uitoefenden op de omhooggewiekte konjunktuurvogels.
Een juweel is een sieraad, dat vreugde
verwekt. Debora was een juweel van
een vrouw. Er ging iets verheven-vreugdigs van haar uit, alsof zij een vlag
door het leven droeg. De stille David
kon haar vaak van zijn stoel uit met een
diep genoegen bekijken, vooral sinds ze
hem zijn zoon Immanuel had geschonken. Ja, het ging hun goed in die tijd.
Toen David in Bremen, de stad van de
koffie-importeurs, een juwelierspand had
gekocht, in die tijd begon men hem „der
goldene David" te noemen.
Een jaar later vond David het al lang
niet leuk meer in Hamburg en Bremen.
De welvaart taande, de werkeloosheidscijfers stegen. En aan de horizont van
de burgerlijke demokratie dreigde een
fantoom, een spookbeeld, dat weldra
werkelijkheid zou worden in de gestalte
van een ,,man uit het volk". Hij droeg
een bruine regenjas en een vilten deukhoed en schreeuwde dat 't een aard
had.
Hij sprak de taal van het volk
(Meine Volksgenossen, auoh ich bin
immer ein Habenichts gewesen !), - hij
was een geslepen, harteloos kenner van
het volk. En hij toverde het volk der
duitsers een alomtegenwoordige vijand
voor ogen: de Jood. Hij verenigde miljoenen mensen tegen de „aartssamenzweerder, de zuurstinkende, met de handen sprekende parasiet: de Jood". Hij
vervulde de harten van de eenvoudigen
met haat jegens het volk der Joden.
(Der Jud, der Saujud', hat Schuld, der
Jude spuckt uns in die Suppe !). Velen
namen deze volksmenner niet ernstig:
,,Wat zal ons zo'n Adi Schicklgruber
maken?" Anderen waren van mening,
dat de marcherende Völkischen bij de
verkiezingen geen schijn van kans zouden krijgen. En wat zei David? Hij nam
beleefd zijn hoed af, maakte een buiging
en vroeg aan deze of gene: ,,Wat heb-

loze imitaties. David en Debora trokken
met het kind over mistige velden in de
richting van Hittfeld. Het enige wat ze
meennamen waren de kleren, die ze
ben wij Joden u eigenlijk misdaan, dat droegen, de bagage was in Hittfeld in
ge onze winkels gaat mijden? Is het de auto. Maar David had enige kontanvlees in onze slagerijen voor u niet meer ten bij zich gestoken en hij droeg de
,,koscher"? Is ons goud klatergoud of menora, de grote achtarmige luchter
waardeloos verguldsel gebleken? Heb- Dit erfstuk, eens door zijn grootvader
ben we vals gespeeld met de arme, en in Manchester vervaardigd, namen zij
de rijken omgekocht? Nee, onze weeg- mee op hun reis naar de vrijheid.
schalen zijn zuiver, onze gewichten en Zij bereikten de woning van de landellemaat zijn ge-eikt door uw beambten! bouwwerktuigenhandelaar Joseph DöllWat hebt u daarop te zeggen? Spreek mann, onder aan de dijk. Döllmann
ronduit tegen mij, ik zal u graag aanho- opende voordat ze hadden kunnen belren!" Maar de ondervraagden haalden len. De vensters in de kamer waar ze
de schouders op over David en liepen zaten waren gesloten. De kleine, kwieke
van hem weg. Mag men vragen waarom? man opende een elektriciteitskastje en
zei David tegen Debora, mag men vra- overhandigde David de passen van het
gen, wat heeft de Eeuwige, geprezen amerikaanse konsulaat, hij verspilde
geen woorden, - hij opende de deur van
zij Zijn Naam, met ons voor?
een
opkamer, stak z'n hoofd naar binTijdens chanoeka, het joodse nieuwjaar,
leefde in de joodse gemeenschap de nen en riep in het donker: ,,Kurt! Komhoop tijdelijk weer op: de Nazi's had- men!" Een elegante jongeman trad in
den bij de verkiezingen een gevoelige het licht, boog en stelde zich voor. Hij
nederlaag geleden. Debora's ogen schit- was van geboorte duitser, maar bezat
terden weer. De vrienden waren even- sinds drie jaar de engelse nationaliteit.
eens vol goede moed. Zelfs David, de ,,lk ben de geschiktste man om u over
realist, meende te mogen herademen. te brengen" zei hij, niet zonder zelfverWendde de Allerhoogste Zijn liefelijk trouwen. ,,lk ken de methode en heb
aangezicht niet meer af van Zijn ver- betaald wat overeengekomen is. Met
koren volk? Zou de menora, de acht- een beetje geluk is, over twee uur,
armige luchter, wederom wondo^onen alles achter de rug."
van de Eeuwige, gelijk ten tijde^A Ze- De wagen was met modder besmeurd,
rubbab-el? David hief z'n ogen op naar haveloos, een oud vehikel, maar 't was
een Bugatti: een dier italiaanse wondede menora. Hij zag 't klare licht van de
ren op het gebied van de autotechniek.
kaarsen, dat levendig schijnsel wierp op
Kuit
zette zich on de bestuurderszithet kleurige nisvenster daarachter. En
plaats. Naast hem nam Debora plaats.
sloot hij de ogen zo zag hij de weergaDavid zat achterin met de kleine Immaloze gang van zijn volk, wandelend door
eeuwen van belofte, trekkend ck^r het nuel. Kurt hield het kontaktsleuteltje
tussen duim en wijsvinger geheven, maar
brandende zand van woestijri^Bnaar
Kanaan, dat niet verwonnen wero^onder Debora legde de hand op zijn arm. Zij
nam de menora, en legde de luchter in
de strijd van Jozua's dapperen, dat niet
behouden werd zonder de strijd van Da- de handen van het kind. Kurt startte.
Men hoorde een zoemtoon als van een
vid's helden, van wie geschreven is, dat
naaimachine. Joseph gaf op de weg een
,,hun aangezichten waren als aangezichteken dat ze konden rijden. Kurt drukte
ten van leeuwen". En daar waren de
het gaspedaal een centimeter in: er
Makkabeeën, de Zeloten, de gladiatoren
kwam leven in de zes zware cylinders.
in Nero's amphitheaters, helden alle teEen zacht gebulder steeg op uit de wijde
zamen, wandelend dooi' eeuwen van beknaldemper, en alsof de Bugatti door
lofte.
een reuzenvuist werd weggeslagen, zo
En David, in de Hanzestad Bremen, voelschoot de wagen de weg op, in de richde zijn aangezicht gloeien in het opting van Bremen. En Kurt bracht de manieuw verwerven van de zekerheid: wij
chine van versnelling tot versnelling tothebben de beloften. Onzer is de toe- dat de goede auto met volledig vermokomst. Hoor Israël! De Here uw God is gen en onder het maaien van al zijn licheen Enig Heer!
ten zijn honderdveertig kilometer-stonEen jaar later. Hitler is kanselier. Een den reed, op weg naar Holland.
staatsgreep heeft er niet plaatsgevon- De grenssoldaten waren gemoedelijke
den. De Nazi's zijn legaal aan de macht Hollsteiners. De formaliteiten verliepen
gekomen. Daarmee hebben de duitsers zonder hapering. David voelde zich al
een regiem over zich aangesteld, dat opgelucht, maar er naderde met grote
12 jaar met mateloze terreur over hen snelheid een zwarte Mercedes, minderzal heersen. Voor de Joden is er geen de abrubt vaart, stopte. Een SS-officier
hoop meer in dit land. Hun bezit wordt riep: „Halt! Warten!" Hij stapte moeilijk
verwoest, hun leven belaagd. Wie arm is uit, gehinderd door een kunstbeen. Het
vlucht in zekere zin gemakkelijk, op een was een Obersturmführer SS, grimmig,
schoen en een slof. Wie rijk is krijgt dreigend met gebalde vuisten. David
zijn geld en goed niet over de grenzen: stokte de adem toen hij de metalen stem
daar zorgt de pruisische ministerpresi- hoorde bevelen: „ledereen uitstappen!"
dent Hermann Goering voor.
SS-soldaten doorzochten systematisch
David wachtte en Debora huilde. Zij be- de wagen en de bagage. Met hun doldacht tal van redenen om David wakker ken sneden zij de bekleding los. David
te schudden uit zijn lethargie. Zij stond kreeg het ondragelijk warm. Was alles
vóór haar echtgenoot en praatte met voor niets geweest, zijn slim, kritisch
klem van woorden: ,,David, jij die zo overleg? Het schuifdak van de wagen
snel weet te handelen, waarom talm stond open. David, in een vlugge beweje. Waarom gaan we, in Godsnaam, niet ging, greep de menora. De officier, in
weg van hier! Doe het dan om mij en een even vlug gebaar, rukte de luchter
om onze zoon. Laat dat geld achter voor tot zich. Hij bekeek het kunstwerk van
Goering. Weldra zal ik er uitzien als een alle kanten: „Hier Felix! Kuck mal! Das
oude vrouw. Mag men vragen: wie zal ist doch Kanadabalsen, nicht?" David
mij ooit weer zien dansen? Ja, dansen scheen ineen te krimpen toen van onder
zal ik in de kelders van de Gestapo. stukgeslagen kit edele stenen flonkerend
Dansen zul jij, in de molens van hun tevoorschijn kwamen. De menora smeet
terreur.
men achteloos terug in de wagen. De
Waarop wachtte David eigenlijk? Na officier hoonde David: „Sie dachten,
acht dagen verbrak hij het zwijgen. Sie waren schlau, was?" Hij sloeg DaTroostend klopte hij Debora op de vid links en rechts op het gezicht. De
schouder: „Roos van mijn hart, wij zul- langste van de Hollsteiners wilde zich
len morgenavond vertrekken. Gisteren achteraf wellicht dekken voor zijn achteheb ik de nieuwe wagen verkocht. Je loosheid. Hij kwam met een haveloze
zult vragen hoe we zullen reizen. We kamera aandragen. De officier bekeek
reizen met de oude Bugatti. Ik heb ons het toestel: „Makina mit Auticomar" zei
banksaldo overgemaakt aan de autori- hij. „Onderzoeken!" kommandeerde hij,
teiten: de prijs van de vrijheid! Mag men „Ob noch Konterbande drin steekt". De
vragen: waarom gaan we niet met de soldaat Felix opende de kamera met
nieuwe auto! Wij reizen met de oude vlugge, zekere handen. Terwijl hij het
Bugatti."
apparaat voor 't oog hield, liet hij de
Die dag maakte David een nieuwe eta- sluiter spelen, kijkend naar de lichte cirlage en stalde menigten van sieraden uit kel van de lens. Als het gordijn week
voor de nieuwe eigenaar, die over drie en voorbijtrok, spande hij de sluiter op
dagen zou aankomen. De winkel leek B. Hij ontdekte nu miniatuurpakketjes
rijker dan ooit tevoren. Alle lampen onder de spiegel, in de spoel en in de
brandden en in de avond wierpen de rol, die loos in de kamera zat. Telkens
jzeren hekken wederom schaduwlijnen kwamen kleine briljanten aan het licht.
over de straat. Maar het huis was leeg. Het hoongelach dat de spotters over
De etalages waren gevuld met waarde- David's hoofd uitstortten was overweldi-

gend. Debora sprongen de tranen in de
ogen. Het kind, dat de moeder zag huilen, werd bang. Zijn zacht gezicht was
vertrokken in huilkramp. Hij begon eerst
zacht te schreien, daarna zette hij een
keel op van jewelste.
De enige, die rustig bleef was de chauffeur. Hij hield de officier de passen onder de ogen, terwijl hij in onberispelijk
engels vroeg of men nu dan wel zou
mogen rijden. De officier bekeek de
stempels van het amerikaanse konsulaat.
Hij mankte naar het grenskantoor, telefoneerde langdurig, kwam terug, grijnzend. Hij sloeg David met handschoenen
in het gezicht: „Een aandenken aan
Obersturmführer Hessreiter!" zei hij venijnig. Plotseling trok hij zijn pistool en
een horloge en brulde: „Binnen tien sekonden weg of ik schiet!" Nu schudde
David de lethargie van zich. Gezwind
ging 't in de auto, David hield de haveloze kamera krampachtig in de hand.
Kurt startte, gaf centimeters gas. Met
donderende uitlaat schoot de Bugatti
naar voren.
David was doodop van de spanning,
maar hij lachte bevrijd, met stralende
ogen. Het kind lachte luidruchtig mee,
alsof het een spel was. Debora dacht
een ogenblik, dat haar echtgenoot gek
was geworden. Hij zwaaide met de achtarmige >Mnter: „Zonder de imitatiestenen uit^^nenora en die uit de kamera
hadden ze ons nooit laten gaan. Zij denken: een Jood vertrekt niet zonder stenen.
Gelijk zullen ze hebben. Zal men
vragen: waar heb ik de stenen. Zal men
vragen: achtergelaten in Hamburg? Nee,
maar ze zijn in de holle as van de auto.
Ze zijn j^dporgen in de binnenband van
het res^^^viel. En in de lens van de
kamera: öe mooiste van al mijn stenen.
Zal men vragen: waar is het goud? Zal
ik antwoorden: ga mee naar Amsterdam
en bekijk het."
De familie betrok een huis in Amsterdam. De wagen ging naar de autoplaatwerkers. Nu verstond Debora waarom
men met de Bugatti had moeten reizen.
De plaatwerker demonteerde de gelakte
bumpers van de auto. Daarna beet hij
de lak van deze delen af met een chemisch middel en zag tot zijn grote ver-

bazing: dat er niets dan goud onder de
verven stak. David lachte fijntjes. Een
kollega uit Berlijn had hem de truck aan
de hand gedaan. David was een realist:
hij dacht: - de hollanders zijn ongetwijfeld goede lieden, maar zij helpen iemand veel beter als men hun goede
werken kan betalen met goud. Hadden
ze niet tijdens hun grote oorlog hun vijanden, de Spanjaarden, kruit en kogels
verkocht? Hadden ze verloren? Nee,
maar ze werden rijk van hun handel. Zij
konden de oorlog voortzetten toen de
ander zijn soldeniers nauwelijks meer
kon betalen. David en de hollanders begrepen elkaar goed. Ze noemden hem
Levy: dat lag hun beter op de tong, een
jood, die handel drijft noemt men Levy,
Sam of Moos, of Brammetje. Levy deed
goeie zaken in Amsterdam. En daarna
in Rotterdam. En in Den Haag. Zijn winkels werden juwelierspanden, zijn zaken
werden paleizen, - laten we volstaan met
te vermelden, dat hij in het laatste jaar
voor de oorlog: „gouden Levy" werd
genoemd. Debora haalde vorstelijke
dingen in haar huis, zij verrijkte het met
sieraad van goud en van damaste stoffen. En met een keur van schilderijen,
waarin de gouden eeuw van Holland
was gekonserveerd. Verschrikking kwam
enkel terug in de droom. De schikgodinnen, die de draden weven van de droom
en van de halfdroom in de morgen, waren soms ongelukkig in hun arbeid. Dan
hoorde David in die geest de metalen
stem van Hessreiter, hij zag diens laars
goheven boven het zachte gezicht van
Immanuel
In het derde jaar van de tweede wereldoorlog viel het kerstfeest samen met
chanoeka, het nieuwe jaar der Joden.
Dit jaar werden er vaker razzia's gehouden, werden ook de huiszoekingen bij
de burgers menigvuldiger. Op kerstavond lag alles stil. De boeren in het
Overijsselse hebben er hun redenen
voor: op de kerstavond is de „wilde
jach in de lucht", - dan rijdt „Derk met
de ever" of „Derk met de beer". Dan
moet men schuilen bij de haard, als men
zijn werktuigen veilig heeft geborgen in
de schuur. Zo was er rust in het dorp.
(Vervolg op pagina 2)
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DE ACHTARMIGE LUCHTER
vervolg van pagina 1
Alleen de korenmolen EGYPTENLAND
draaide, zijn wieken trokken zoetjes op
een oostelijke tocht, 's Middags vierde
Reuvers het kerstfeest met zijn zondagschoolkinderen. Na afloop sloot hij de
deuren aan de binnenkant. En hij opende
de kelderdeur aan het einde van de
gang. In het donker stak hij een kaars
aan en ging behoedzaam onder de gewelven door. Bij de noordelijke muur
stonden grote dozen en een pianokist.
Reuvers klopte twee keer vier maal op
de zijwand van de kist. De kist ging
naar binnen open. Dan kwam hij door
een ijzeren deur in een ruimte, waar
een Solar carbidlamp helder licht verspreidde. Een vrouw, wier hoofd neeg
onder de zwaarte van haar haren, begroette hem eerbiedig. Hij haalde een
groot pak kaarsen tevoorschijn en gaf
ze de man, die hem opengedaan had:
,,Alstublieft. En dat onze bevrijding gauw
mag komen. Want de terreur van het
bloedregiem wordt steeds zwaarder. Ik
hoop dat de kaarsen van pas komen. Ik
wens u een goed nieuwjaar." David
plaatste de kaarsen in de menora. Het
waren er zeven, één arm bleef ijdel.
,,Had de gouden kandelaar acht armen?"
vroeg Reuvers verbaasd. David streek
het zwarte haar weg uit zijn ogen en
legde uit: toen de Joden onder Zerubbab-el uit ballingschap terugkeerden,
was er voor de luchter geen olie om het
wijdingsfeest te vieren. Een vrouw vond
tussen de puinen een potje olie, toereikend voor slechts één dag, terwijl de
luchter zeven dagen zou moeten branden. Toen geschiedde het wonder. De
luchter brandde op de olie acht dagen
lang. Daarom werd besloten in de nieuwe tempel een achtarmige luchter te
brengen, ten teken, dat de Heilige, geprezen zij Zijn Naam, een Nieuw Jaar wil
schenken aan Zijn volk. David brak een
kaars doormidden en voorzag alzo de
achtste arm van de menora. Hij deed
de vlammen bloeien, zodat het licht van
de gespreide armen, straalde over de
grauwe, vochtige muur van de ondergrondse ruimte. (Elke dag een kaars)

deur. Vlammenwerper gereed houden.
Denk er om, de boer is gewapend!" Zij
hoorden de soldaten eerbiedig antwoorden: Jawohl, Herr Standartenführer. Zu
Befehl, Herr Standartenführer!" Slagen
daverden op de ijzeren deur van de kelder. Slagen - op David's zenuwen! De
deur bleek solide. Een brander of vlammenwerper begon te sissen. De deur
werd roodgloeiend. Debora knielde en
bad: ,,Adounoi! Heer! Ontferm u over
dit kind!" Op dit ogenblik werd de jongen aangevallen door 'n rat. Hij schopte
woest van zich af en raakte. Maar nu
was hem de luchter ontvallen. Hij bukte
zich en tastte, tastte tevergeefs. Fluisterend berichtte hij zijn vader. Deze nam
de zaklamp en lichtte bij. Zij zagen een
kleine poort, niet groter dan een mangat
in de wand. Instinktief bukte zich de
jongen en kroop door het gat. Debora
en David volgden. Het was op tijd. Ze
hoorden de harde bevelen om overgave.
Daarna was er het brullen van de vlammenwerper en het krijsen van ratten, die
levend werden geroosterd. En daarboven
uit de metalen stem, die het parool riep
van het derde rijk, van het hysterische
„rijk, dat Hitler bouwde", de kreet:
„Juda verrecke!"
David kon later niet vertellen hoe het
toen verder was gegaan. E* viel een
steen, die z'n hoofd raakte, de aarde
verschoof, de luchtdruk sloeg hem voorover, toen was er ineens duisternis en
stilte. Stilte was er ook rond Debora en
Immanuel. De duisternis en de stilte van
het graf.

De tweede kerstdag, 's avonds laat,
kwam Reuvers de schuilplaats binnen,
nu niet door de kist, maar via de woning
van de koster en door een ondergrondse gang, die in de kelder van de kosterswoning begon. Reuvers ging niet
naar binnen. Zijn vierkant gezicht stond
ernstig: ,,Luister, uw naam en signalement zijn verspreid. Men weet, dat u in
het dorp bent. De mensen zijn over u
ondervraagd. Wij moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid, dat
iemand heeft gepraat. Een SS-officier
met een kunstbeen schijnt u persoonlijk
te kennen!" David werd bleek als een
dode. Zijn lippen bewogen, zonder dat
hij geluid voortbracht. Moeilijk zei hij:
„Ik heb mijn wettig eigendom indertijd
de grens overgebracht. Illegaal weliswaar
Dit is de hand van Obersturmführer Hessreiter
"
Reuvers antwoordde resoluut: ,,u gaat
naar een boer, die lid is van de Landstand. Wij zullen hem met de bevrijding
iets in mindering brengen, als hij u
herbergt. U vertrekt morgenavond."

Toen David bij bewustzijn kwam verwonderde hij zich over de stilte en de stank.
Moest hij, die het zo goed gewend was
en zoveel geld bezat, in zulk een stank
verblijven? Mocht men vragen hoe hij
hier kwam? Wat had Haqodaush, geprezen zij Zijn Naam, nu met hem, David,
voor? Hij zuchtte luid. Meteen was er
een hand op zijn voorhoofd. En een bekende stem hoorde hij zeggen: „Adaushem! hij leeft. David, liefste man!" Van
lieverlede keerde herinnering in David
weer. Ineens schoot hij overeind en zei
abrubt: „Het boekje! Het Evangelie van
Mattheus, dat Reuvers aan de koster
gaf. Welk hoofdstuk heeft hij genoemd?"
Hij wist het niet meer. De zaklam
spreidde een klein licht op het fi
drukte blad.
Zelden zal een Jood onder slechtere
omstandigheden, met groter verwachting,
een beter boek hebben gelezen. Toen
hij het geslachtsregister uit had zei hij:
„Vrouw, dit is ongemeen boeiende lektuur. Joodse geschiedenis." Op
de dag bereikte hij het 24e hoof
Voordien had hij al herhaaldelijk uitgeroepen: „Roos van mijn hart, dit Evangelie kon wel speciaal voor joden zijn
geschreven". Nu hij dit hoofdstuk had
bereikt zag hij de tekening. Even dun
als het bijbelblad was het Rizla-sigarettenvloei, waarop met potlood stond geschreven: „Als men komt van de kelder,
vier schreden, rechts, een nieuwe gang.
Voorzichtig. Geen open vuur. Deze gang
kan instorten. Hij moet er zijn. Volgens
gisteren gelezen notulen uit franse tijd.
Ga met God. Volgens Matth. 2 vers 14."
Vlug zocht David deze schriftplaats op.
Hij las: „Hij nu nam het kind en zijne
moeder en vertrok naar Egypteland."
Achter deze tekst stond een heel klein
teken, een driehoek met vier armen. Nu
begreep David waar deze gang op uit
liep. Op de korenmolen EGYPTENLAND,
eigendom van Johannes Reuvers. Waar
was Reuvers, de goede, merkwaardige
man, boer, molenaar en meester van
zondagschoolkinderen! David klampte
zich vast aan één hoopgevend teken: de
SS had verondersteld dat Reuvers bij
hen was geweest, er was gezegd: de
boer is gewapend. Ze hadden hem toen
dus nog niet gevangen.

In de vroege morgen werd het dorp opgeschrikt door het gedaver van zware
auto's, gierende motoren, geknars van
remmen, schoten in de lucht. SS'ers
zwermden uit overvalwagens, omsingelden de markt, het gemeentehuis, de
kerk. Toen zij aankwamen stond Reuvers bij de koster op de stoep. Hij duwde de koster een boekje in de hand:
„Vlug. Geef dit aan de man in de kelder. Hoofdstuk 24 moet hij lezen, om
een uitweg te vinden. Vlug, daar komen
ze al. U gaat met uw vrouw de kerk in.
In het orgel blijven totdat ik u haal. Ik
moet zien in mijn molen te komen." Hij
klopte de bevende man op de schouder:
,,Nu even flink zijn. 't Komt goed met
ui" In het schuurtje vond Reuvers een
kruiwagen. Hij stapelde er turven op.
Zijn stevige figuur kromde zich. Sukkelig kruide hij in de riching van de markt.
Een blauwe zakdoek had hij nog gauw
om z'n hals gebonden. De klep van zijn
pet stond naar boven. Bij het gemeentehuis werd hij al aangehouden. Maar de
SS'ers konden zich niet verstaanbaar
maken. Hij bleef doof en stom voor elk
woord, zelfs voor elke dreiging, die ze
uitten, steeds stumperig wijzend op z'n
mond en oren. De elitesoldaten keken
in een onnozel gelaat met doffe ogen.
Ze aarzelden, - toen namen ze zijn persoonsbewijs in beslag en leidden hem
naar het gemeentehuis. Reuvers had geluk. Daar was alleen Richters de bode.
Gewiekst speelde deze het spel mee.
De SS'ers brulden hem toe, dat hij verantwoordelijk werd gesteld voor deze
gevangene. Toen ze hun post weer hadden ingenomen, zei Richters verstandig:
„Bind me maar. Maar stop me m'n eigen
schone zakdoek in de mond, alstublieft."
Reuvers ging nadien door de achtertuin
de kerkhof op. Terwijl hij zich in het
graf van dominee Smits liet zakken,
zuchtte hij: ,,Wat een kerstdagen, wat
een tijd!". Toen schoof hij de liggende
steen zorgvuldig over het graf en zette
zich op de kist. Hij had dominee Smits
altijd graag gemogen.
David stond met Debora en de jongen
in de ondergrondse gang. De zevenjarige jongen droeg de menora. De gang
was warm. Het leefde er van de ratten.
Debora zuchtte zwaar en huiverde als
ze langs haar benen snelden. Zij hielden
eikaars handen krampachtig vast. Er
was gestommel in de kelder. Bevend
drukten ze zich tegen de wand, die hard
was en, ondanks de warmte, slijmerig.
Debora voelde David's spanning door
zijn hand. Er was nu een groot lawaai,
aan beide kanten, ook in de kerk. Harde stemmen werden hoorbaar in de kelder van de kosterswoning. Zij zaten kennelijk het dichtst bij deze kelder. Daar
hoorden zij na zoveel jaren vol ontzetting de hun bekende, gevreesde metalen
stem van Hessreiter: ,,Openbreken deze

De Standartenführer wist niet of zijn
prooi was verkoold of levend begraven.
Voor alle zekerheid trok hij af met drie
gijzelaars. Eén van hen was een blanko
blad, de anderen, hoewel niet verdacht,
illegale strijders. Ze gingen later naar
Duitsland op transport. De illegalen
ontsnapten. De derde, de onschuldige,
zag men nooit terug. Reuvers zat bij de
boer, die lid was van de Landstand. Hij
was de enige, die vermoedde, dat David
leefde.

Twee uur later was David over hopen
puin geklauterd en door geulen geplonsd. Hij was al van plan om naar
Debora terug te gaan, toen hij de slagen hoorde van het houweel. En de
vertrouwde stem van hun weldoener:
„Houd moed. Ik kom! Geef antwoord.
Geef antwoord! David gilde: „Hier!
Reuvers. We leven, alle drie!" Enkele
minuten nadien zag hij Reuvers in de
uniform van de W.A., twee kontroleurs
van de C.C.D. waren bij hem. De veldwachter
Jelgersma
hield
mogelijke
nieuwsgierigen op een afstand. Buiten
zagen de aanwezigen hoe de kontroleurs
en de W.A.-man grote balen in een gesloten vrachtwagen laadden. „Kijk! morde men, „ze halen de molen van Reuvers
leeg, terwijl hij er niet is." 's Avonds
hadden David en Debora een ander uitzicht dan de grauwe muur van hun
schuilhoek onder de kerk. Zij keken uit
over waterland onder hoge, gejaagde
wolken. David was zeer bewogen. Zijn
haren waren grijs geworden, in enkele
dagen tijds. De jongen vroeg hem het
verhaal voor te lezen over de molen
EGYPTENLAND. Hij kon het niet, hij had
teveel meegemaakt deze dagen. Toen
las de boer, die lid was van de Landstand, de Jodenjongen het verhaal voor
van zijn naamgenoot Immanuel, - het
kerstverhaal, naar het Evangelie van
Mattheus, de geschiedenis van Jezus:
geboren uit de Joden.
Vorden, december 1965.
H. VAN DORSTEN
(Rechten voorbehouden)

FOTOZOEKWEDSTRIJD
WELKE ZAKEN ZIJN DIT?
Voor de a.s. feestelijke Kerstdagen en Nieuwjaarsdag heeft het weekblad Contact
voor haar lezers en lezeressen een leuke foto-zoekwedstrijd voorbereid, waaraan vele
zaken uit Vorden en omgeving hun gewaardeerde medewerking verleenden.

500 gulden aan prijzen ! ! !
Om deze interessant».' foto-puzzel voor n aantrekkelijk te maken stelt de redaktle van
Contact voor de juiste oplossingen (of de meest ,.beste(n)") een bedrag van ƒ 500.—
heschikbaar en wel als volgt verdeeld:
!«• I'KI-JS

ƒ 100,—

2«» EN 3e PRIJS

ƒ

4e T/M 8e PRIJS

ƒ 25,—

9e T/M 19e PRIJS

ƒ 10,—

20e T./M 40e PRIJS

ƒ

50,—

5,—

D* prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen, welke bij de deelnemende zaken besteed kunnen worden.
HOE KUNT TT MEEDOEN AAN DEZE FOTO-ZOEKWEDSTRIJD ?
In dit Kerstnummer van Contact vindt u een groot aantal foto's van zaken uit Vorden
en omgeving, welke de meeste lezers en lezeressen al dan niet bekend zullen voorkomen. In het eerste geval is de puzzel nogal vrij gemakkelijk, echter wanneer u de foto
niet zó direkt thuis kunt brengen dan kunt u de foto (of foto's) wellicht kombineren
met de advertenties in deze extra Kersteditie, omdat elke zaak, welke met f>en foto
aan deze zoekwedstrijd is vertegenwoordigd ook nog met een advertentie uw aandacht
vraagt !
DE JUISTE NAAM !
Hebt u de juiste naam bij de foto gevonden, dan gaat u als volgt te werk:
VOORBEELD:
Foto no. 1: Fa. Pieterse, slagerij
Foto no. 2: Fa. Jansen, drogist
Foto no. 3: Fa. de Vries, kapper

straat, Vorden
straat, Wichmond
straat, Kranenburg

VEEL PLEZIER EN SUCCES !
Namens onze adverteerders wensen wij u prettige feestdagen en veel genoegen tevens
met deze foto-zoekwedstrijd, waarbij wij, evenals u waarschijnlijk, erg benieuwd zijn
wie ,,in de prijzen zal vallen !" Tenslotte voor de goede orde nog even het
WEDSTRIJD-REGLEMENT
1. Oplossingen dienen J^Plijk 5 januari a.s. te ztfn ingezonden aan de administratie
van Contact, Nieuwstad 12, Vorden. Op de enveloppe in de linkerbovenhoek vermelden: „Foto-zoekwedstrijd". (Oplossingen, welke na deze tijd binnenkomen, zijn van
deelname uitgesloten.)
2. Het is beslist niet nodig dat u alle zaken herkent. Het gaat om het grootst aantal
juist vermelde namen. Ook al mist u er dus enkele, dan hebt u wellicht tóch kans
op de prijzen !
3. Winnaar(nares) van de eerste prijs (en zo vervolgens met de andere prijzen) wordt
hij of zij, die de MEESTE NAMEN in de oplossing goed heeft. Bij meerdere juiste
oplossingen of een gelijk aantal in goede benamingen, zal er door loting beslist
worden. Bij meerdere oplossingen door dezelfde persoon, wordt slechts één ervan
(nl. de beste in aanmerking genomen).
4. De beslissing van Contact inzake prijstoerijking is bindend. Door deelname aan
deze prijsvraag verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden. Er kan over
deze prijsvraag ook niet gekorrespondeerd worden.
5. Personeel en verdere medewerkers(sters) van Contact zijn vain deelname uitgesloten.
6. De oplossingen moeten op volgorde geschieden, dus foto l, 2, 3 enz. met de bijbehorende firmanamen, soort zaak en adres met plaatsnaam.

Er zijn totaal 73 nummers, waarvan ook een advertentie ir, men lette wel dat er
enkele zaken zijn die 2 of 3 foto's hebben geplaatst.

In stilheid en i w rt rouwen
^al Uiv sterkte zijn.
Van hniglyke dingen
taalt dit lied lot u
wekt u op tot zingen:
jiibilate ! nu !

Engel van den Here>,
Herr alzowel
daalt uit hemelsferen
nederdaalt ter hel.

God heeft medelijden
met Zijn mensenkind,
dat vermoeid van strijden:
ruste bij Hem vindt.

Voor zo blijde dreven
kiest God onze nood
ons toekomt het leven
strakg uit Zynen dood.
Laten u ij ons spoeden
(tejfen onze wil)
naar ons Heer Algoede,
Zijnentwege sti l:
Engele des Heren,
mensenzoon én God
\vil ons hart bekeren,
dan verkeert ons lot.

Kerstfeest 1965

(H. van Dorsten)

Deze advertentie behoort niet bij de ffotozoekwedstrijd

Koop voor de a.s. feestdagen
uw radio of televisie
nu nog zonder verhoging!

Nord Mende
Telefunken

vooraan m
techniek
President

Topapparaat van Nord Mende ™
Het aantippen van de Tippomaticschijf ontlast u van alle
verdere manipulaties met knoppen. Automatisch wordt een
haarscherp beeld in V.H.F, en U.H.F, bereik inge^fcd.

voogaan m
service

Diplomat

NORD MENDE MET
U.H.F. DIPLOMAT

998.

Voor kijker en
voor luisteraar
staat „Bredeveld

TELEFUNKEN

»i

vakkundig klaar

techniek van topklasse

\ , Auto Bajazzo
f398,-

TELEFUNKEN
BAJAZZO met F.M

Bredeveld

Weg naar Laren 56
ZUTPHEN
Telefoon 3813

52

Zeer geachte
Dames
ZOEKT U EEN BEDRIJF WAAR
HET GEZELLIG WERKEN IS
EN WAAR U TEVENS NAAR
WENS WORDT BELOOND ? ? ?
TWIJFEL DAN NIET LANGER
EN KOM WERKEN BIJ DE

FA. TEXTIELBEDRIJF
„VORDEN"

AANDACHT
VOOR U ALLEN

VOOR PRIMA

En ook voor een juiste behandeling van al
uw geldzaken. De Boerenleenbank staat tot
uw dienst op elk gebied waar u een bank
nodig hebt. Men neemt er de tijd voor om
u een persoonlijk advies te geven bij uw
keuze.
Ook als het gaat om

KUIKENS
EN JONGE HENNEN
VAN ALLE RASSEN EN KRUISINGEN

verzekeringen
dan zult u merken dat u bij de Boerenleenbank kunt rekenen op een volledige aandacht in een prettige en vertrouwde sfeer.

BOERENLEENBANK
de spaarbank voor iedereen.
KRANENBURG D 127 a, VORDEN

NAAR

„Broederij Zonnehoek"
Vanwege de te verwachten schaarste aan broedeieren, is spoedig bestellen zeer gewenst.

DROGISTERIJ

D. Lindenschot en Zn.

„De Olde Meulle'
Specialité's

TELEFOON 05762-6601

VERBANDSTOFFEN
PARFUMERIÊN
Depositaire
LANCÓME
PIERRE ROBERT
J. M. VAN DER WAL EN ZOON
Gediplomeerd drogist

ZUTPHENSEWEG 35 — VORDEN — TEL. 05752-1340/1730

KERSTMIS

Warmte
KOLEN

NIEUWJAAR
Voor de a.s. feestdagen naar:

OLIE

P. B. H.
Schoenaker

VOOR EERSTE KLAS

GAS

Kranenburg

VLEES EN
VLEESWAREN

Hotel, café, restaurant annex feestzaal.
Wij hebben het voor u:
Alle soorten gedestilleerd,
wijnen, likeuren, zowel binnenals buitenlandse.
Tevens wensen wy allen prettige feestdagen

G. Weulen Kranenbarg
TELEFOON 1217

NAAR

SLAGERIJ KRIJT

VOOR ELEKTRISCHE- EN
HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN NAAR

C. L. O. Mengvoer
waarborgt kwaliteit

DORPSSTRAAT — VORDEN

Fa. Klein Lebbink
WICHMOND — TELEFOON 275

C.L.V.
„ONS BELANG"

COÖPERATIEVE LANDBOUWVERENIGING

DE EENDRACHT

HET ADRES VOOR:
• GOEDE SERVICE

LINDE

LEVERANCIER VAN:

* VAKKUNDIGE REPARATIE

C.L.O.-MENGVOEDERS

.

KUNSTMESTSTOFFEN
VASTE BRANDSTOFFEN

Wij wensen u prettige feestdagen!

VLOEIBARE
BRANDSTOFFEN
RUWVOEDERS
BESTRIJDINGSMIDDELEN

BOESVELD i

WE ZULLEN OOK VOOR HET KOMENDE JAAR

Vorden

GAARNE UW OPDRACHTEN, GROOT OF KLEIN,

ZAAI- EN POOTGOED

SNEL EN KORREKT UITVOEREN

KUIKENS
JONGE HENNEN
Uw adres voor jonge hennen en kuikens i»

VOOR EEN HEERLIJKE
SALADE, IJSTAART OF
ANDERE LEKKERE
HAPJES

VORDEN

ALLE MERKEN EN RASSEN
OOK SLACHTRASSEN

Jonge hennen worden op eigen
bedrijf opgefokt.

H. J. BOSCH l Zoon
LINDE VORDEN — TELEFOON 6673

Lunchroom
Restaurant
Automatiek
Kerkstraat 3, Vorden
Telefoon 05752-1519

A. WOLTERING
Kranenburg Vorden — Telefoon 05752-6711

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

Voor levensmiddelen, brood en gebak:
HET IS EEN FEIT,
BIJ

Oplaat

Voor Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar
Kerstbomen, tulpen, hyacinten, alle soorten bloeiende potplanten, kerststukjes in
alle prijzen, hulst eucalyptus, dadels, pepers, mistletoe, droogbloemen enz.
Verder grote sortering binnen- en buitenlands fruit, walnoten, kastanjes, hazelnoten,
paranoten, gemengde noten, vijgen, dadels,
studentenhaver, enz.

KLUMPER'

Tevens nodigen w\j u uit om ons opfokbedrjjf eens te komen bezichtigen
IS ALLES KWALITEIT

DORPSSTRAAT 17 — TELEFOON 1436
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HET BINNENHUIS

Hylke

Woninginrichting FA. A. POLMAN — Vorden — Tel. 1314

300 m- oppervlakte

meubeltoonzalen
WIJ ZORGEN VOOR EEN

PLUIMVEEBEDRIJF N.V.

is een dynamisch snelgroeiend

EN SMAAKVOLLE INRICHTING VAN
UW GEHELE WONING

bedrijf;

•

EEN BEDRIJF WAAR ZEER VELEN PRETTIGE ZAKEN
MEE KUNNEN DOEN EN WAAR STEEDS MEER
MENSEN EEN GEVARIEERDE EN GOED BETAALDE
WERKKRING VINDEN.

GEZELLIGE

Persoonlijk advies

O

Vakmanschap

O

Kwaliteit

l Garage Kuypers
OPEL sup-dealer

VOOR VERMEERDERAARS OF MENSEN DIE
PLUIMVEEINTERRESSE HEBBEN, BIEDEN WIJ GOEDE
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN OM IN OVERLEG EEN
VERANTWOORD, MODERN VERMEERDERINGSBEDRIJF
OP TE ZETTEN.

Dealer:
Sparta

Tank- en
doorsmeerstation

Kreidler
Honda

WIJ KENNEN GEEN VOERVERPLICHTING D.W.Z. IEDER
IS VRIJ OM TE VOEREN WAT HIJ WIL EN WIJ STAAN
GEHEEL GARANT VOOR EEN MINIMUMPRIJS PER
BROEDEI EN AFNAME VAN ALLE BROEDEIEREN.

Empo
Gazelle

VOOR DE SORTEERAFDELING VRAGEN WIJ

Autoverhuur

NETTE EN HANDIGE MEISJES

ALLEEN MET CHAUFFEUR

OM TE HELPEN BIJ HET SORTEREN, VERPAKKEN EN
VERZENDEN VAN BROEDEIEREN.

GROTE SORTERING

Voor inlichtingen of aanmeldingen
ZIJN WIJ DAG EN NACHT BEREIKBAAR ONDER TELEFOONNUMMER
BEZOEK ONZE ZAAK DE BOGGELAAR 7, WARNSVELD.

Het adres voor al uw
boeken, pockets,

kantoorarti-

kelen, papier, kantoorbenodigdheden, school- en tekenartikelen is

Boek- en kantoorboekhandel

Fa. Hietbrink
Telefoon 1253
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Nu kan uw wasmachine een
wasautomaat worden

De Erres Ecomatic wasautomaat wast al
uw wasjes brandschoon. En naar wens 5 kg
of 2 kg. Dus sop en str^^ besparend. Nog
méér voordelen heeft de^r ,,Ecomatic" o.a.
eenvoudige bediening en dan de prijs
ƒ 748,—.
A
Deze wasautomaat met^We mogelijkheden
demonstreren wij dagelijks voor u. Eventueel bij u aan huis.
Erres - A.E.G. - English Electric

VOOR AL UW
LEVENSMIDDELEN,

G. Emsbroek en Zn. cv

DIEPVRIES, VLEES,

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

GROENTE ETC.
bent u goed bij F R A N S

Stichting
Nederlandse Middenstands
Spaarbankvoor Vorden e n m s t r e k e n
Agent: J. Voelman
Het Hoge
Rente bij het agentschap 4Bij opening spaarrekening ƒ 3, — gratis
inleg
Stipte geheimhouding
Volledig gegarandeerd door de
Nederlandse Middenstandsbank N.V.
KOMT U OOK EENS A A N ?

Auto- en bromfietsaccessoires

Maak van uw tuin een lusthof

uw adres hiervoor is:
HOVENIERSBEDRIJF

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden
Telefoon 1508

ADMINISTRATIEKANTOOR

S. A. Huizinga
Smidsstraat 17, tel. 05752-1463, giro 862499
O BOEKHOUDINGEN

U WEET WEL

f r a n s kruip

Wintersportief
zijn onze

Het juiste adres voor al uw
SCHILDER. EN
BEHANGWERK

v.h. J. van der Wal
Het Hoge l a — Tel. 1208 - Vorden

Wist u dat wij een ruime

Franse-, Noorse, en Italiaanse
dames, en herentruien,
in prachtige dessins
Helanca damespan talon s en
knickerbockers (kniebroeken)
Nylon jacks,
isothermyl gevoerd
Nylon skiwanten, wind- en
waterdicht, warm gevoerd
,,Janus" de echte Noorse sokken, kousen en wanten
Warme sjaals, royale maten,
nieuwe kleuren

O KONTROLE

VERF en BEHANG va n

O BELASTINGZAKEN

Boerstoel
schilder- en behangwerk

Insulindelaan 5 — Vorden — Tel. 1567

KRUIDENIERSBEDRIJF

ALBERS
IS

EN DIVERSE

WAPEN- EN SPORTHANDEL

EN BLIJFT

SPECIALITEITEN

Zutphenseweg 15 a — Telefoon 1272

Dorpsstraat 16 — Telefoon 1350

E 101 a — VORDEN

Voor alles op het gebied van
„DOE HET ZELF-ARTIKELEN" zoals:
HOUT
BOARD
TRIPLEX
KLEIN IJZER W A REN
LIJM ENZ. ENZ

naar de

hobbywinkel

H. G. Harmsen

Aannemers- en timmerbedrijf
Schoolstraat 6 — Vorden — Tel. 1486

't beste adres!

HOUTBEDRIJF

MEDLER
Levering van alle soorten
INLANDS EN
BUITENLANDS HOUT
alsook
BOARDS EN
DAKBEDEKKINGSMATERIALEN
Doorlopend gevraagd:
Eiken-, beuken, en dennen
zaaghout. Ook voor loonxaagwerk houden wij ons beleefd
aanbevolen.

Nog af te geven:
Grote partijen eiken en beuken brandhout,
ook genegen te ruilen voor zaaghout.

Voor al uw
Behang-, verfwaren en alle
soorten schoonmaakartikelen

naar de speciale verfwinkel
op Het Hoge

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

WAS

MARTENS'

Voogsgeerd

O ASSURRANTIKN

Ook HET adres voor al uw

ALLE KERSTSNOEP

WIJNKOLLEKTIE HEBBEN

O
O
O
O
C

Voor elk doel

AUTOMOBIKLBKDRIJF

A. G.

RAG1

Verkoop, vakkundige reparaties en onder- <
houd van ieder merk auto
Shell hcir/.incstation

Voor de Kerstdagen
charmant gekleed gaan ?

Tectyleer service
Uitdeuk- en spuitinrichting

Zie onze dameskonfektie,
altijd iets aparts
Rokken en blouses in moderne
kombinatie
Pullovers en vesten in nieuwe
kleuren
Nylons met - spaarkaart

H. L U T H
„WINKELCENTRUM NIEUWSTAD'

Olficeel dealer van Simca automobielen

R
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