
Sorba Wint.erswijk ontwikkelde 
nieuw produkt 

Meisjes ot jongens met een ei1en 

kam er %\.lllen zeker in hun IChlk z.ijn 

als ze een der&elijk wandrek tot bun 
beschikkin& hebben. Maar niet alleen 
voor dergelijke kamers leent zkh de 
Vari-Sor. 

Geef Uw huls 

een eigen studeer-hoekje ! Vari-Sor wandrekken zeer geschikt voor kantoor, 

winkel en kamer 

Ook in de woonkamer ui het rek 
het uitstekend doen, temeer daar het 

in vele kleuren leverbaar is. Een dtt1-
10ir wordt overbodi&, omdat een Vari
Sor wa ndrek de taak overneemL Ook 
een schr ijCbureau is overbodi& want 
met één handgreep tovert men een 
stalen schrijfblad te voorschijn, klaar 
voor aebruik. 

Hd werkt rust(J"er en beter 1 

Naar eigen inzicht kan de Varl-Sor 

voor all e mogelijke doeleinden worden 
aebruikt. Men kan steeds nieuwe com
binaties maken, men kan eventueel 
met een klein rekje beainnen en later 
nieuwe hulpstukken kopen. 

In winkels en kantoren zullen de 
wandrekken ook grote opaana maken. 
Ook op dit aebied zijn er tal van mo
aelijkheden. 

V eds.Udic bedrtJI 
Toen de Sorba C.V. in WintenwJJk 

haar bedrijf opende, lefde het zlch 
speciaal toe oP de vervaardi&inl van 
oren voor allerlei soorten pannen. 
Ook nu noa wordt dit aedaan maar 
't 1s nJet meer 't voornaamste onder
deel van het bedrijf. 

Zo t&n ttD Vut-Sor wand.relt er uitzien. Haar er 1'jn DOi' dul&end en ffn 
andere moceUJkbedu. 

Het is thans een veelzijdla 
bedrijf, waar o.a. perswerk tot 50 ton 
druk wordt klaar1emaakt en alle soor 
ten mij- trek- en buigstempels wor
den aemaakt. Er worden rubber- plas
tic-, bakeliet-, aluminium- en was
matrijzen aemaakt, terwijl op velerlei 
al!b!ed de Sorba e.v. de industrie van 
dienst is. 

Iemand uit Winterswijk 1in& met 
:r.ijn vrouw naar Amsterdam om wat 
meubels uit te zoeken voor de kamer 
van ZIJR dochtertje. Ze za&en daar in 
een Jhowroom een zeer aeschlkt Vari
Sor wandrek, dat heel handi1 teaen 
de muur 1eplaatst kan worden en 
waaraan alles bevestiad kan worden 
dat maar nodig is voor een meisjes
of jon1msk.amer. 

.,Enorm handig" zeiden ze teaen el
kaar en ze bestelden zo'n wandrek via 
een Winterswijkse meubelzaak. 

Toen ze later met de meubelhande
laar over het handige wand rek praat
ten, hoorden ze dat deze aemaakt 
worden in Wintenwijk. 

Toen hebben ze even aedacht: Daar 
reize n we voor naar Amsterdam en nu 
blijkt dat hetgeen we zoeken In Win
terndjk wordt gemaakt. 

De morelJJkheden. van Varl-Sor 

Nu zal het weinia: Winterswijkers 
bekend zij n dat de metaalwarenfa
briek Sorba e.v. deze Vari-Sor wand
rekken maakt. 

Totdat de dag van de bestedingsbe
perking kwam, was dit bedrijf in 
hoofduak een toeleverin1sbedrijf voor 
andere fabrieken,, Maar toen opeens 
merkte men dat dit toch kwetbaar is 
en daarom werd naar de productie 
van et!n eigen artikel gezocht. En 20 
komt het dat in Winterswijk de Vari
Sor wandn:-kken worde n gemaakt Het 
mooie va n deze w andrekken Is dat ze 
tegemoet komen aan de smaak van 

het hedendaagse publiek. Ze nemen 
weinig ruimte inbeslag, ze bieden 
enorme mogelijkheden, zijn gemakke
lijk verplaatsbaar en sterk. 

Speciaal heeft men zich de laatste 
tijd toeaelegd op een speciaal soort 
hete-luchtkachel. Hiervoor is de vraaa 
zo groot dat men het niet kan bijhou
den. Zo heeft dit bedrijf tich tot een 
belangrijke industrie ontwikkeld. Ook 
voor Wintenwijk is dit van ,root be
lanc. 

VARI-SOR 
wandrekken 

verkrtJ&'baar bij 

11111111 
Dit bereikt U met FRERIK8 MEUBEUIUIB 

Zie onze speciale etatace 

WOOLDSTllAAT n ,, Vari-Sor" 
Stalen-Wandmeubelen 

Schept nieuwe talloze 

variaties voor Uw 
persoonlijke opberg
problemen 

Geschikt voor huiskamer, kantoor, 
archief en winkel. 
Modern en 1ezeU11 van sfeer. 
Onverwoeslbaar(Jeheel. van staalplaat) 
Fraaie kleuren, prima aemolleld 
Vran,t ze bU Uw winkelier 

0

METAALWARENFAB RIEK "SORBA" e.v. 
Winterswijk 

Bijzondere film in Luxor 
The bridge on the river Kwai 

Als de beste film van het jaar aan- stukken die deze grote rilm voor wie 
aekondi1d brengt "Luxor" thans v.a. na ons komen tot een van de klassie
hedenavond een film waarover heel ken van de filmkunst kunnen maken. 
de wereld spreekt "De bridge on the 1-laaa.�e Post schrijft : het bijna vol
river Kwai" (De brua over de Kv.·ai). maakte bereikt. 

.. Een enonn schouwspel.. maar De Libelle: deze film behoort onae
bovenal een diep-menselijk drama al- twljfeld tot de beste van de laatste 

dus de Nieuwe Roti. CouranL jaren: hij aeert wat hij belooft. 
De kunstwaarde van wat David Algemeen Handelsblad: een van de 

Lean van 't aeaeven maakte, is dunkt weiniae monsterproductiet der laatste 
ons, bulten kijf.. een van de welni- jaren die de aandacht van de toe-

De TelegT04f: zonder twijfel behoort 
,.De brug over de Kwal" tot de hoog
tepunten van het seiu,en. 
Algemeen Daoblo.d: Inderdaad 'n zeer 

arote lilm. 
Deze film loopt reeds een half jaar 

onafgebroken in Den Haae en wordt 
thans voor de 23ste week in Amster
dam vertoond. 

ID de Sorba-fabridl sta.at eea twUe anijma.chlne.. De dlbte rnet.aalplaten worde.n ln een fractie van een 90C0Dde or, de ge films, waarin het cinemascopefor- schouwers drie uur Jana volledil in 
Juia&e maat atresneden. maa t noodzakelij k Is geworden .. beslag neemt. 

Zelden heelt een film w'n unieke 
belanptelling mogen ondervinden als 
deze arootse kleurenfilm welke ook 
in Winterswijk door leder-een aezien 
zal wmen worden omdat men sll!Chts 
zelden zo'n grote film op het witte 

doek te aanschouwen krlJeL 
Betreffende voorstellinaen en plaab
bespreken zie advertentie elders In dit 

blad. 

GRIEPERIG? IJ\'J • f Jj ! Jij j: •ktlf}en Uuaf f Jl:IH:11'1 
In het voorprog ramma vertoont 

"Luxor" de speciale reportaae van de 
landenwedstrijd damestumen Neder
land-Duitsland te Winterswtik, 

ONS FEUILLETON 

,,HET WAS VAN ONS" 

Haar 01en stonden anastlc en sme
kend keek u Sternhout aan, Frank 
had zijn vroeger vriendiMetje "' her
kend. Zoals ze daar nu sond, met nog 
verschrikte ogen, was ze net 't groot 
kind. H et vertederde hem en teaelük 
ergerde hij zich dat ze teae nover 
Stemhout zo nederig deed. 
Sternhout beua het meisje met stuur
se blildr.t-n, daarna kwam er wat meer 
belanptellinc in zijn ocen. Ondanks 
het feit, dat :?e aekleed was In een 

blauwe overall, en haar voeten in 
klompen waren aestoken, %81 ze er 
toch allerliefst uit. Haar blozend ae
zichtje was omlijst met blonde krul
len, die wat verward uit een rood
hoolddoekje kwamen krin&elen, De 
zuiver blauwe oaen keken zo ontwa
penend ,dat Stemhout veel onprettlae 
din1ten ongezegd lieL 

,,Je wit nader van mij horen", zei 
hij kortaf en zonder Frank noa een 

blik waardig te keure n verwijderde 
hij rich. 
Rocty vol&de zijn baas op de voet, 
met hanaend topje, het kleine stomp
je staart stevic aancedrukt. 

HOOFDSTUKW 
Jeugdliefde 

Eerst nu kreq- Frank 1ele1enheid 
tijn vroegere buurmeisje te beeroete n. 
,,Joke, meisje wat ben ik blij dat Ut 
je weer terucz,ie. Laat ik je eens aoed 
bekijken, Ja, je be nt 1e,roeld hoor'', 
en bewonderend keek hij naar haar 

door HANOL SPOOR. 

knap en fris gezichtje. 
"Nu", drong hij aan, ,Je kunt toch 

uker wel wat vrolijker kijken bij het 

terugzien van je oude speelkameraad. 
Je bent toch niet boos, omdat Ik gis
teravond niet meer aekomen ben: het 
was al zo laat a:eworden". 

,.Natuurlijk ben Ik niet boos, Frank". 
Joke's. stem klonk ontroerd . .,Ik ben 
heel blij dat je weer thuis bent". 

Doch dadelijk daarop zuchtte ze 
weer, .,dat dit nu juist nu moest ge
beuren". 

,.Kom nu Joke, ik ken mijn over
moedig vriendinnetje van vroeaer niet 
meer. Heeft de jonkheer, wat je noemt 
de wind er onder a:ekreaen?" 

Joke bleef echter ernstla:, ,.Frank, 
er is zoveel aebeurd terwijl je weg 
was. Het is hier uit met het vrij e le
ven. Prikkeldraad en bordjes met 

"verboden toeganc", dat is hier de 
toekomst. Stemhout werkt dit steeds 
m eer in de band, en dan blijft nog de 
onzekerheid wat hij eigenlijk van plan 
it''. 

Frank werd nu ook ernst.ic; hij be
areep onmidellijk waarop z.ij :tinspeel
de. Ze stonden, dur hand in hand, 
uitkijkend over het landschap dat hen 

zo dierbaar was. Twee mensenkinde
ren, opgegroeid in de natuur, in een 

omgeving welke ze als de hunne wa
ren gaan beschouwen. Ze eisten als 
hun goed recht, dat ze - evenals hun 
voorouders - vrij het landeoed zouden 
moaen betreden 

Ze keken elkaar in de oaen , en um
der vervreemdin& w" daar weer de 

oude vriendschap en ee n verbonden
heid, omdat zij met dezelfde vijand te 
maken hadden. 

"Minchien troost het je, Joke ,dat 
wij niet alleen staan. Zelfs in het boe
meltreintje waarmee ik naar huls 
kwam begon men er over te praten. 
Eèn opmerking trot mij bijzonder. Een 
xan de relzlaers zei teacn mij: ,.het 
dorp zal op je letten: als jij wijkt dan 
is het aedaan met ons dorpsleven, dan 
krijgen we ee.n complete badplaats 

met hoteûi en pensions. Menig jonce 
tUUlder zou de mooie cultuurgrond tot 
ver in de omtrek in bouwgrond zien 
veranderen, en de hOOp om ooit een 
eigen bedrijf te kunnen beainnen zou 
in rook opgaan". 

"Zie je, Joke", vervolade Frank "ik 
zou mijn arond niet alleen voor me
zelf moeten verdedigen, maar ook 
voor anderen. Ik ben als het ware het 
stootblok waar ook deaene achterstaat 
die aan zijn crond is gehechl" 

Joke keek Frank met schitterende 
ogen aan . .,En je zult volhouden, niet
waar Frank? De alad zal andera als 
een lawine op ons komen aanrollen". 

Doch daarna zakte haar moed weer. 

"Ik weet toch niet of het te keren ui 
zijn. We zijn overbevolkt, maar daar
om behoeft men de ia.ken niet 20 aan 

te pakken als Sternhout". 
Met zachte stem begon ze Frank ve

le details uit te leggen. ,.Handige za
kenlui hebben hun aandacht hierheen 
gericht. Ondanks bouwmoeilijkheden 

zijn er nu al hotels en pensions bijge
komen. Het bezoek van badgasten 

neemt leder jaar toe. Vorig jaar waren 

de zomeravonden al vol motorgeronk 
en benzinelucht. Het vogelleven trekt 

troeven achter de hand heeft". 

"Ach", zei Joke "het resultaat blijft 

toch hetzelfde. Jij, wij en vel e anderen 

moeten verdwijnen, en de mooie na-
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hoor, want een verenigina hebben we 
noa niet. Waar men met ziek� Of an

'fele· 
viti!. llodiofenlbs 

dere teaen.slag heeft te kampen, sprinc 
ik bij. Het is verwonderlijk hoe vluC 
de men.sen dit weten. Soms kom ik tijd 
te kort. Een enkele keer hel p Ik vader 
wel eens. Jammer dat vader er aeen 
arond bij kan krijaen, het Is alsof hij 

zich meer en meer terug, dieper de 
duinen in. Ve.le badgasten tonen geen 
liefde voor de natuur, en laten een 

ware ravaae na. Je hart bloedt als je 

de afaescheurde takken en geplukte 
bloemen achteloos wecgeworpen lan11 
de wei ziet Uagen". 

"Ik becrijp alleen niet waarom 
Stemhout ons wei wil hebben", zei 
Frank . .,WaMeer het land1oed ver
kocht .tal worden is er ook alle kans 
op versnipperinc. Bijna begin Ik te ge
loven dat er ook nog andere factoren 

in het spel zijn, Toen ik hem daar 
strak, apralc, was hij zo zellverukerd 
dat ik moet aannemen dat hij meer 

"Dan hebben jullie moeilijke jaren 

achter de rug", zei Frank vol meeae
voel, en weer verweet hij zich in stil
te zijn onver&eeflijke laksheid, dat hij 
na de oorloa niet eerder moeite had 
aedaan om met deze mensen in con
tact te komen, die behal ve hun eia:en 

moeilijkheden, ook nog de 20r1en voor 
zijn zieke oom op zich hadden 1en o
men. Stem, zou hij nu proberen no& 
iets van zijn verzuim goed te maken. 
ltij hoopte dat zich daarvoor een a:oe
de gelegenheid zou voor doen. 

"Heeft Je vader er nu al nieuwe 
tuingrond bij ?" 

"Nee het is hem nog sleedt niet a:ee 

kwijnt, en dat drukt me zo. Ik heb bo
vendien nog weini1 hoop dat het hem 
In de toekomst lukken zal; er heerst •n 
ware arondhonger. Noa een aelult bij 
ee.n onceluk dat Stemhout niet verder 
kon aaan dan het arnemen van de val
lei. Het huis en de andere crond �n 

erfpacht, evenals dat van jou, Natuur
lijk is zijn oput aeweest dat wij de 
moed zouden verliezen., en zouden 
vertrekken. Maar dat zal hem even
min gelukken". 

.,Wat voor reden Cal Stemhout op, 
voor het beëindicen van de pacht der 
vallei?" 

"Reden? Eicenlük was er helemaal 
eeen reden, het toeval hielp hem een 

handje. Er was aeen contract, dut veel 
omslaa behoefde hij :niet i. maken. 


