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Donderdag 29 juni 1961
23e jaargang no* 13
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
KERKDIENSTEN zondag 2 juli
Hervormde kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.05 uur Ds. J. Langstraat van Arnhem.
(Jeugddienst)
Kapel Wildenborch.
10.00 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 uur en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof,
R K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
Z.K.H. Prins
Bernhard
die vandaag
zijn 50e verjaardag viert.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 96 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 72,— per stuk.
Handel was vlug.

Reuze kwaliteiten
tegen

Dwergprijzen
in de verbouwings-

OPRUIMING

van

Visser - Vorden
Start: a.s. dinsdag 4 juli. 's morgens
8 uur
* Grote zelfkeuze
* Koopjesmarkt in de textielafdeling
* Prijzenslag in alle confectieafdelingen
U koopt GOED en MOOIE artikelen
voor een deel van de prijs

Ziet onze verrassings-etalages
Tot as. DINSDAG bij

VISSER-VORDEN
AMERIKA, GEZIEN DOOR EEN
NEDERLANDS OOG
Mej. Ineke Klein Brinke, die twee jaren in Amerika is geweest voor studiedoeleinden, hoopt a.s.
dinsdagavond in Irene wat te vertellen over hetgeen ze in Amerika gezien heeft, ook op kerkelijk
terrein. Jong en oud worden er gaarne verwacht.

Burgelijke stand van 21 t.m. 27 juni.
Geboren: z. v. W. J. J. Koers en W. A.
M. Gerritsen.
Foto Max Koot
Ondertrouwd: R. Huurneman en L. J van
Hoek; H. Vliem en B. M. Klein Kranenbarg.
ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
BIJ VOLDOENDE DEELNAME NIEUWE
GEMS KAMPIOEN BEDRIJFSCOMPETITIE
Gehuwd: F. H. M. Kruip en J. I. Hofste
E.H.B.O.-CURSUS
Zondagmorgen hielden 29 leden van de Vordense Maandagavond werden de laatste wedstrijden ge- op B r u i n i n k : G. Wonninken C. F. Bargeman.
Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" een onder- speeld voor de bedrijfscompetitie. Allereerst trad Overleden: J. Aartsen, m. 93 jr. echtg. v. In de vry'dag gehouden jaarvergadering van de
E.H.B.O. werd besloten om in september a.s. met
linge hengel wedstrijd in het Twentekanaal.
de combinatie P. T. T.—Gemeente in het veld G. Garssen.
een nieuwe cursus voor het E.H.B.O.-diploma te
In het totaal werden 23 vissen verschalkt met een tegen het Empo-elftal, welke wedstrijd door de
gezamenlijk gewicht van 1725 gram.
In café De Zon werden de pryzen uitgereikt door
voorzitter A. Bello, die er voorts nog aan herinnerde dat a.s. zaterdagmiddag l juli er weer een
jeugdhengelwedstrijd gehouden zal worden van
drie uur tot half vijf. De jeugd zal daarna weer
met muziek van Concordia worden binnengehaald,
waarna in café De Zon de prijzen uitgereikt zullen worden.
Op zaterdag 15 juli wordt er weer een onderlinge
hengelwedstrijd voor de leden gehouden, ditmaal
in de Baakse Beek of IJssel.
De prijzen, welke hierna werden uitgereikt, bestonden uit textiel en vielen ten deel aan: 1. G.
Hellewegen, 500 gr.; G. Golstein 305 gr.; W. Wolferink, 265 gr.; J. Koster, 180 gr.; G. van Bemmel,
150 gr.; J. Besselink, 100 gr.; E. Steenman, 65
gr. en J. Vlogman, 60 gr.
MANNENKOOR Ie PRIJS
Het Vordens Mannenkoor, dat o.l.v. de heer D.
Wolters, zaterdag deelnam aan het zangconcours
in Etten, behaalde in de Superieure afdeling met
de beide nummers „Jubilate Deo" van Jac. Kort
en „Das gestohlene Mantelchen" van Jakov Gotovac, een eerste prijs met 318 punten. Daar het in
Vorden traditie is geworden, dat de zangkoren
o.l.v. de heer D. Wolters van een concours met
een eerste prijs thuiskomen, was er ook ditmaal
geen officiële huldiging en gelegenheid om te feliciteren. Wel werd onder de leden dit prachtig
succes op gezellige wijze gevierd.
E.H.B.O. DIPLOMA'S UITGEREIKT
In café Eskes vond vrijdagavond de uitreiking
plaats van de diploma's aan de geslaagden der
E.H.B.O.-cursus. Voorzitter, de heer Joh. van Dijk,
wenste de geslaagden geluk met dit succes. Hij
bracht dr. K. de Vries, die het theoretische gedeelte der cursus had behandeld, hartelijk dank
voor zijn opoffering en bood hem een attentie aan.
Ook mej. Post uit Eibergen, die het praktisch
gedeelte verzorgd had, werd in zijn dankwoord
betrokken. Daar zij niet aanwezig was, zal haar
binnenkort eveneens een attentie worden toegezonden.
De geslaagden zy'n: de dames J. W. Albers, A. B.
Brummelman, J. Corré, H. W. Memelink, T. v. d.
Linden, C. H. Stoffel, A. W. Wesselink, E. A.
Wiegman, C. S. Wijen-de Plaa en de heren E.
Gotink, J. J. v. d. Peijl, F. J. Wolsing.

Nationale

Motor- en Bromfietscross
Zondag 9 juli
„'t Zand" Hengelo-GId.

Aanvang 13.30 uur

combinatie met 2—O werd gewonnen. Hierna werd
de laatste wedstrijd van dit toernooi gespeeld n.l.
B.O.G.—Vleeswaren, waarin^ de B.O.G.-ers heel
wat schotvaardiger ware^k De einduitslag was
hier 5—O in het voordeeï^hi de B.O.G.
In zaal Eskes werden hierna de prijzen uitgereikt.
Namens de Gems-personeelsvereniging, welke dit
toernooi georganiseerd haH heette de voorzitter,
de heer G. J. KoerselmanAfer allen welkom. Hij
wees er op dat er sinds jfBRi niet zulk een prettig toernooi geweest was, wat voor een groot deel
te danken is aan de leiding, welke dit jaar zo
voortreffelijk geschiedde d'oor de heer Th. Eekhardt. Hem werd een enveloppe met inhoud aangeboden.
Namens de directie van Gems Metaalwerken sprak
de personeelschef, de heer van Dorsten. Hij bracht
de hartelijke gelukwensen over voor de in deze
competitie bereikte resultaten. Hij bracht dank aan
allen, die er toe hadden medegewerkt dit toernooi
tot een succes te maken, in 't bijzonder aan het
elftal van Gems Metaalwerken, dat er in geslaagd
is dit jaar voor de vy'fde keer de wisselbeker te
winnen en deze daarmee definitief in zijn bezit
krijgt. Hij overhandigde hierna de aanvoerder van
dit elftal de wisselbeker. De tweede pry's, een lauwertak, was voor het elftal van de B.O.G., waarvan de aanvoerder, de heer J. Pardy's, dank bracht
voor de prettige wedstrijden en hoopte dat zy'n
elftal volgend jaar weer van de partij mocht zijn.
.De derde prijs, een fraaie plaquette, was voor de
combinatie P.T.T.-Gemeente, welke door de heer
A. Bello in ontvangst werd genomen. Ook hij
hoopte dat zy'n team volgend jaar weer zou deelnemen.
Hierna had de heer van Dorsten nog een verrassing. Hij stelde namens zijn directie een fraaie
nieuwe wisselbeker beschikbaar voor de volgende
competities. De beker draagt het opschrift „Wisselbeker, aangeboden door de directie van Gems
Metaalwerken". Deze geste werd door de aanwezigen met een luid applaus begroet.
De voorzitter, de heer Koerselman, bracht namens
de deelnemende elftallen hiervoor de dank over
en hoopte dat er weer sportief om gestreden zou
worden. Tenslotte richtte hij nog waarderende
woorden tot de competitieleider, de heer W. Wy'en,
welke door omstandigheden verhinderd was aanwezig te zy'n.
BEKROONDE DASHOND
Op de zaterdag te Enschede gehouden internationale tentoonstelling van honden, behaalde mevr.
E. Schmitz-Wessels alhier met haar inzending
dashond in de jeugdklasse een l Z.G. pry's, de op
één na hoogste onderscheiding.
GESLAAGD
Aan de Rijkskweekschool slaagde de heer J. G. A.
Pardij s, voor het diploma onderwijzer.
Mej. H. Pardijs (Kerkstraat) slaagde te Zutphen
voor het eindexamen Middelbare Meisjesschool aan
het Stedelijk Lyceum.
De dames D. en Gr. Uenk slaagden aan de Rijkskweekschool voor Kleuterleidsters te Apeldoorn
voor het diploma A.
Op het te Arnhem gehouden examen behaalde
A. D. Smeenk het diploma Mulo B, met scheikunde.

Altijd liever
Dan zeker van frisse mond en witte tanden

JEUGDEQ1NST
op zondag 2 juli 1961
Voorganger: Ds. J. Langstraat
uit Arnhem
Onderwerp van de pr^H

Mensenwerk en Gods werk
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film „Vuurgevecht in de
Bergpas". Randolph Scott, de populairste ster van
de z.g. Westernfilms, vertolkt de hoofdrol met
Claire Trevor, die hem als zy'n vriendin meermalen
waarschuwt als er ernstig gevaar dreigt.
MOTOR- EN BROMFIETSCROSS
TE HENGELO (G.)
Na de reeds gehouden zeer geslaagde motorterreinwedstry'den op Het Zand te Hengelo Gld., is
het bestuur van de Hengelose Auto- en Motorvereniging „Hamove" er in geslaagd ook zondag
9 juli a.s. van de K.N.M.V. vrij te krijgen voor
het houden van een nationale motor- en bromfietscross.
Als bijzonderheid zy' vermeld, dat naast de ruim
100 motoren ook een minstens zo groot aantal
„Brom"fietsen de strijd om de eretitel zullen aanbinden.
•
De bromfietscross, iets geheel nieuw voor Hengelo
en wijde omgeving telt vele prominente rijders en
is bijzonder spannend en spectaculair. Het is haast
ongelooflijk waartoe een 50 c.c. machine in staat
is. Geen helling is te steil en geen springschans te
hoog voor deze venijnig snelle „brommers".
De Hamove kan er zeker van zy'n dat zeer veel
bezoekers getuige willen zijn van de strijd in deze
snel populair geworden 50 c.c.-klasse en de zoveel
zwaardere motorklasse.

Last van zenuwen?

Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U eroverheen
MEISJESKOOR
ZONG IN BEJAARDENCENTRUM
De oudere meisjes van het Meisjeskoor onder leiding van de heer K. Wolters hebben in de conversatiezaal van het Bejaardencentrum „De
Wehme" voor de bewoners van het bejaardencentrum en de aanwezige buurtbewoners dinsdagavond een concei*t gegeven.
Het programma dat uit een 19-tal nummers bestond waaronder zang, declamatie en een fluitsolo
van de heer K. Wolters, werd vlot afgewerkt.
De heer H. J. Radstake, voorzitter van de Stichting tot Huisvesting van Bejaarden, dankte dirigent en koor voor deze prachtige avond.
Mevr. Klein Brinke-Gotink, presidente van het
Vordens Dameskoor, deelde mede, dat over enkele
weken het Vordens Dameskoor hier een zangavond
zal geven.
Ds. J. H. Jansen dankte namens de buurtbewoners
voor deze mooie avond, welke door de bewoners
van het bejaardencentrum zeer op pry's werd gesteld.

starten, indien er voldoende deelname voor is.
Daar er jammer genoeg bij iedere cursus telkens
een aantal afvallen, is het noodzakelijk dat er zich
een 30-tal deelnemers aanmelden, wil men verzekerd zijn dat de cursus doorgaat.
In zijn openingswoord bracht de voorzitter, de heer
Joh.
"^ntobpstuur voor
het beschikbaar stellen van een lokaal voor het
houden der cursus.
Uit het jaarverslag van de secretaresse, mevr.
'T. te Slaa-v. d. Kooi, bleek dat de afdeling 40 leden
telt.
Aan de reeds bestaande 15 E.H.B.O.-posten konden
er in het afgelopen jaar 5 nieuwe toegevoegd worden. Er werden tot op heden 17 diploma's verlengd.
Het financieel overzicht van de penningmeester,
de heer Groot Bramel, meldde een klein nadelig
saldo. In de kascommissie werden benoemd de heren E. Gotink en A. Boers.
Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature mej.
J. B. Nieuwenhuis voorzien door de verkiezing van
mevr. C. S. Wijen-de Plaa.
Hierna kwam de precaire financiële positie der
afdeling ter sprake. Men zal trachten o.a. door een
verloting hierin verbetering te brengen. Voorts
werd de mogelijkheid besproken om te komen tot
een vaste wedstrijdkern, die haar krachten op wedstrijden met andere afdelingen kan meten.
De oefenavonden van de herhalingscursus zullen
waarschijnlijk weer op elke derde donderdag van
de maand gehouden worden, aanvangende in de
maand september.
„DE KRAANVOGELS" WONNEN
Het eerste 6-tal van de R.K. Damesvolleybalclub
„De Kraanvogels" kreeg zondag bezoek van
Vierakker 1. Deze ontmoeting werd gespeeld in
de voorronde van de Sportdag te Vierakker.
In de eerste set wisten de Kraanvogels een kleine
voorsprong te veroveren (2—0), maar spoedig lag
Vierakker gelijk en kwam zelfs met 5—6 voor te
staan. Hierna kwam echter het keerpunt. Met
krachtige slagen en goed getimede services wisten
de Kraanvogels de tegenstandsters uit verband te
spelen en brachten de eerste set met 15—6 op hun
naam.
Het gelukte Vierakker om in de 2de partij een
beduidende 4—O voorsprong te verkrijgen, zodat
het voor de Kranenburgse dames bedenkelijk begon
te worden. Zij herstelden zich echter en haalden
mooi op. Geleidelijk liepen ze de achterstand' in
en wonnen tenslotte met 15—7, waarmee de eindstand op 2—O kwam in het voordeel der Vordense
dames. Er werd nog een derde partij gespeeld,
welke zeer spannend verliep en met 16—14 eveneens een geel-witte zege opleverde.
Het reserve-team ging naar Keyenborg, maar
maakte een vergeefse reis, daar de K. dames niet
opkwamen. Reglementair waren de Kraanvogels II
dus winnaar.

Voor betere Woninginricnting
naar
1
,Het Binnenhuis.99

99'

Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
Opel - Volkswagen
All risk verzekerd voor binnen- en
buitenland
Het adres

H. A. Groot Jebbink

Jong en oud worden op dinsdag 4 juli
om acht uur uitgenodigd in Irene,
waar mejuffrouw Ineke Klein Brinke
hoopt te spreken over:

Een koelkast
om warm
voor te
lopen...

Amerika, Land en kerk gezien
door een Nederlands oog
Na de pauze dia's.

Staringstraat 9 - Tel. 1306

FRIVEMTA

Wegens vakantie gesloten
van maandag 3 juli
tot en met dinsdag 11 juli

JUWEEL
VERF

G.EMSBROEK8ZN.C.V.

ANDERE MERKEN
Robusta
115 1. inhoud vanaf f 398.—
Bosch
118 l
i 488.—
Bauknecht 1151.
f 428.—

VOOR

Profiteer ook van onze veertiendaagse
extra aanbiedingen.

UW LEVEN

Altijd voorradig btff

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD
Ruurloseweg 35
Vorden

ELK SOLA-ARTIKEL

ZONDER PRIJSVERHOGING
LOS VERKRIJGBAAR

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Voor

R. J. Koerselman

Bijouterieën

Telefoon 1364

naar

H.H. Pluimveehouders.
Wij betalen hoge
prijzen voor al uw
PLUIMVEE
Alles wordt vakkundig
geselecteerd en contant betaald.
Vraagt prijs.
W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

v.h. Martens

Voor al uw rijbewijzen naar

autorijschool Seesing

KEUNE
Voor de a.s. vakantie
Prima gewatteerde
slaapzakken
vanaf f 17.95.

H.&W. tel. 1514
Laat de zon
maar schijnen!
Wij maken
Zonneschermen
Markiezen
Luxaflex
Balastore, enz.

Fa. G. W* Luimes
B» Lammers
Telef. 1421 - Vorden

Fles witte landwijn van 215 et voor 195 et
Manella sherry van 475 et voor
425 et
3 blikjes haring in saus voor
93 et
250 gram choco carré's
69 et
l fles limonade naar keuze
bal gratis
Wederom bij
250 gram Groenmerk koffie
148 et
Kop en schotel of bordje gratis

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

een auto van

Voor

George Seesing
Burg. Galléestraat
Telefoon 1414

-

Vorden

„CORRECT" -»1
voor
CHEM, REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE- REPARATIES ENZ.
Een oud en goed adres is

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Wegens de drukte, verzoeken wij u 's maandagsmorgens voor 9 uur bericht te zenden, zodat uw goederen dan dezelfde dag worden afgehaald. Goederen voor chemisch reinigen hebt
u dan dezelfde week weer thuis. 100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en brand.
DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

S|i! - Zutphenseweg

Bakkerskoekjes,

f§Nutsgebouw

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

zijn niet duur, maar echt lekker.
Dat weten de fijnproevers al
jaren l
[kerskoekjes,

STEEDS

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 2 juli, S uur

OVENVERS!

De Vordense Bakkers

BEZOEKT

ONZE SHOWROOM

Vuurgevecht in de bergpas.

Een pracht kollektie staat voor U klaar:

Toegang 14 jaar

naar
KEUNE
Gezocht oude muurtegeltjes met voorstelling, Brieven onder
letter B bur. Contact.
Te koop 2 toom zware
biggen. A. J. Vruggink
Riethuis, Delden.
BIGGEN te koop, tevens krielkippen.
G. J. Arfman,
Wildenborch
BIGGEN te koop bij
W.L.Winkel,Almenseweg 33.
2 tomen mooie biggen
te koop. G. ƒ. Harmsen, Esselenbroek.
Noordink Hengelo-G.
Te koop toom biggen
bij P. Winterman,
C 97a, Vorden.
Te koop 2 toom mooie
biggen. L. W. Harmsen Memelink,
Noordink Hengelo-G.
Te koop 4 ganzen.
A. W. Uenk. Zutphenseweg, C 60.
Te koop 175 WLx
RI hennetjes 10 weken oud. E. Brummelman, B 46, Tel. 1576.

Een sensationele western
(in kleuren)

met: Randolph Scott, Claire Trevor.
Zie de vechtpartij op de rivierstomer.
Zie het duel op leven en dood.

Serviezen

Seesings verhuurbedrijf

Zeepreklame
Groot pak Radion van 81 voor
69 et
Superpak Omo a 110 et
hierbij gratis een speelboot
Castella parels met gratis mooie gekleurde
schaaltjes
3 stuk Cadum zeep voor
92 et
met gratis pakje naalden

Bfke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

Voor uw
vakantietochten en
dagtrips

Autorijschool
Taxi
Verhuur zonder chauffeur

EEN BEZIT
TAFELGEREI

A. Siemerink

vanaf f 498,-/l25 l, tafelmodel

Zutphenseweg 5
Tel. 06752-1491

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Iedereen hartelijk welkom !

EMPO en ERVO rijwielen
vanaf f 141.50
Huishoudelijke apparaten o.a.
Wasmachines
Centrifuges

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.

Groot Roessink's

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schappers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Timmerwinkel
't Hoge
Telefoon 1495

Stofzuigers
Naaimachines
Strijkijzers
Mixers enz.

Setter Set
geeft de kleurenmode aan

f 7.65 per fles

KEUNE
AUTO-

kollektie 1961
Vier komplete, ongelooflijk mooie bromfietsen. Door en door betrouwbaar, speciaal gebouwd voor vervoer van 2 personen. Met: stuurdemper, geruisloos uitlaatsysteem, zweefarmvering voor en achter,
in drie meesterlijke kleurenkombinaties.

VERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing

Vorden

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95

Dames bonte rokken vanaf f 4.9O
Zomerjaponnen vanaf
f 5.9O
Damesblouses vanaf
f 1.95

25 pet. korting op al onze

Bupro-gas
Schoolderman

EMPO RIJWIELFABRIEK

Restanten Verkoop

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon H H

Kies uw Setter Set
nylons in de nieuwe
bella-ltalia-tinten bij:

Geopend van 8-12 en 2-5 uur
Levering via Uw handelaar

courante zomerjaponnen

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.
Uvv keus is RAP gemaakt bij:

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95

Telefoon 1256

fafSchoolderman
"^**

VOORHEEN A.G.MELLINK

Met dankbaarheid en
blijdschap geven wi
U kennis van de geboorte van ons zoontje
Johannes Paulus
G. R. van Neck.
W. M. van NeckJansen
Hengelo-G. 22 juni '61
Noordink E 44.
Wij noemen hem:
Paul
Flinke hulp gevraagd
voor 3 a 4 ochtenden
per week. Mevrouw
Wijnja 't Hoetink
C 29.
Meisje gevraagd voor
diverse werkzaamheden. Bij gebleken geschiktheid volgt opleiding als foto-laborante
bijdeNed Fotovaksch
Stijl Foto, Julianalaan
14, Vorden.Tel. 1522.
Verloren van Lochem
naar Vorden een groen
corduroy jack. Tegen
bel. terug te bezorgen
bij Cor Schouten,
Hengeloseweg 3
Dr. W. N. LULOFS
is met

vakantie afwezig
vanaf zaterdag 8 juli
te.m. woensdag 26 juli
Dr. de Vries neemt
waar.
A.s. woensdag 5 juli
de gehele dag

gesloten
BEERNING

X
X

J. C. TEN PAS
en

W. TEN PAS-HARMSEN
. hopen op dinsdag 4 juli hun 25-jarige
} echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.
Vorden, juni 1961.
B. v. Hackfortweg 34.
Gelegenheid tot feliciteren van 2-6 uur
aan huis.

Heden ontsliep in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen mijn lieve man,
onze lieve vader, behuwd- en grootvader
JAN AARTSEN
op de gezegende leeftijd van ruim 93
jaar.
Vorden: G. Aartsen-Garssen
S. H. Aartsen
H. Aartsen-Bijenhof
Hattem: J. E. Aartsen
B. J. S. Aartsen-Dij k
Vorden: A. Aartsen
G. Aartsen
en kleinkinderen.
Vorden, 26 juni 1961.
Julianalaan 22.
De begrafenis zal plaats hebben D V.
vrijdag 30 juni om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Autoverhuur
zonder chauffeur
OPEL - SIMCA
Verhuur van uitsluitend 1ste klas onderhouden auto's geeft U maximale veiligheid
op Uw tochten.

Garage A. 6 TRflGTER

Tel. 1256

De winkel is natuurlijk geopend tot 9 uur
's avonds.

Joop Derksen
Zutphenseweg
Te .koop een in prima staat verkerende
bromfiets met 2 versnellingen en achterwielvering. Kamperman, van Bramerenstraat 17, Vorden.
Te koop aangeboden:
Enige Wollen Smyrna
VLOERKLEDEN
door Groothandel op Jaarbeurs gebruikt, f. 150.— p.
st. Grote maten. Niet v.
nieuw te onderscheiden.
Evt. thuis te bezichtigen.
Brieven onder nr. 30 bur.
van dit blad.

Wegens vertrek te
koop z g.a n. witte
HUISH. KACHEL
B. G. Vlogman, Burg.
Galléestraat 21.
Te koop SOLEX.
Bevr. bur. v. dit blad.
Te koop damesrijwiel
met trommelremmen,
merk Gazelle. Almenseweg 5.
Te koop tuinbanken
S model, Klein Kranenbarg, Hackforterw.
23 Wichmond. Telef.
(06754) 269.
Te koop wringer met
bok. H. van Gij ten beek
Boggelaar.
Te koop: heidewach.
tel, teef, l Yz jaar, Zecr
billijk, G. Rietman,
D 153, Kranenburg.
Te koop gevraagd:
ronde klaptafel, brieven onder no 10 bur.
Contact.
Verloren: vermoedelijk Dorpsstraat bruine
r. DAMESSCHOEN
Gaarne terug bezorgen
Burgem. Galléestr. 8.

Prijzen om nooit te vergeten!

Tarvobrood is ook zo goed voor uw
kinderen.

Enorm voordelig en . . . heerlijk uoor de bowl!

Neemt een proef.

Bakker Schurink
Tel. 1384

- Vorden

v.v.v.
Dinsdag 4 juli Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7.30 uur v.h. Marktplein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 5 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et per persoon.
Woensdag 5 juli Touwtrekwedstrijden op het terrein bij café de Zon.
Aanvang 7.30 uur. Daarna
Vordense markt
op het marktplein.

Zonnehoeden er> Petten
Zonnebrillen
Badtassen - Strandballen

Nu een

comfortabel zitje
Heerlijk gekoelde dranken
Zojuist weer ontvangen!
Grote partij

Heren- en jongens weekenders
Moderne kleuren - pracht kwaliteit
en beslist niet duur!

H.&W.
Vraagt Animo-zegels

Voor een goed kamp ..
Opvouwbare kamptafels en
-stoelen
(ook voor tuingebruik)

Veldbedden - Luchtbedden
Slaapzakken - Kooktoestellen
Div. kampeerartikelen
Kampeerkleding
De speciaalzaak uoor deze artikelen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

C. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voor kaas en vleeswaren is ALBERS toch het
500 gram v.v. Goudse kaas voor
Heerlijke schouderham, 150 gram
Boerenmetworst, 200 gram

adres
129 et
79 et
79 et
39
39
69
39

et
et
et
et

dit komt nooit weer!
Iedereen kan hiervan profiteren .
39 et
l 3 grote knotsen voor
75 et
400 gram heerlijke zomervruchtjes voor
49 et
100 gram elite chocolaadjes voor
79
98
65
45

Sperziebonen, litersblik
Sardines, 3 blikjes
Grote blikken haring in tomatensaus, slechts
Soepballen, per blik
Alle smaken jams vanaf 55 et per pot
Aardbeienjam, Ie soort van 93 et voor
Slasaus, extra zacht, grote fles
Hotel Goud koffie, 250 gram
hierbij 100 gram Hotel Goud thee voor

et
et
et
et

79 et
69 et
148 et
59 et

Toiletzeep, 4 stuk voor
Badzeep, groot stuk voor
Lucifers, 2 pakken voor

59 et
39 et
39 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l fles slaolie voor 90 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Vanaf 4 juli 1961 .is de Nutsbibliotheek
A.s. woensdagavond 5 juli
dinsdagsmiddags gesloten.
Zaterdags blijft hij geopend tot J augusTs 1961.
bij café de Zon. Aanvang 7.30 uur. Dat wordt zeer
'n Reportage?
spannend. Daarna
Dan!

TOUWTREKWEDSTRIJDEN

,Stgï" Foto's
• Huwelijk - Jubileum
• Kinderen - Vereniging
• Scholen - Pers
Altijd en overal te ontbieden
Inlichtingen

de Old Vordense
Markt
'-'-

met veel kramen. Het belooft weer een gezellige boel
te worden. Echt een avond om vrij te houden?
Bestuur Vord. Winkeliersver.

H. STIJL
Julianalaan 14 - VORDEN
Tel. 06752-1522

Ieder zijn „Stijl"

GEMS METAALWERKEN
VORDEN

ZUTPHENSEWEG

(ook voor foto's)]
Gevestigd 1830

Woensdag 5 juli

DANSEN
Orkest De Zwervers

Prima gedistilleerde dranken

Sigarenmagazijn 't Centrum

76 et

Hutsbibliotheek - Vorden

R. J. Koerselman - Tel. 1364Aanvang 7.30 uur
toch ook uw zaak?

Bij 4 gulden boodschappen l pak custard van 32 et
voor het halve geld

Heerlijke knappende biscuits, 250 gram
Brusselse kermis, 250 gram
Penny wafels, 15 stuks voor
Grote ontbijtkoek, klasse A

in het Nutsgebouw te Vorden

De Speciaalzaak

Grote pot meikersen op sap nu
129 et
Litersblik perziken op sap nu
139 et
Grote pot abrikozen en l blik ananas
samen van 144 et voor 129 et

Dit is nog voordeliger!
2 pak Instantpudding
Het derde pakje gratis

op het zwembad

Door omstandigheden All risk verzekerd.
is het mi) onmogelijk
a.s. vrijdag te komen

venten

Blijf jong en vitaal, eet Tarvobrooc
van SCHURINK.

Beleefd aanbevelend
H. Eckhardt-Smit

Tevens gelegenheid tot het geven van bruiloften en partijen

VAKMAN-METAALBEWERKER,
of ONGESCHOOLDE!

LEERLING

Zoekt U vast werk en 'n goed loon, bij 'n 5-daagse
(45-urige) werkweek?
Kom dan 's avonds na 7 uur óók eens inlichtingen
vragen bij ondergetekenden:
7. Böhmer, (bij 't kasteel) Den Bramel 51,
Vorden.
B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo.
H. Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen.

Maandag 3 juli a.s.

Vast werk bij 'n GROEIEND BEDRIJF

beslaan wij
De beste

geen paarden
wegens afwezigheid

Grond-, Glans- en
Standverven

voor binnen- en buitenwerk

A. J. LETTINK
Nieuwstad 16 - Vorden

koopt U bij
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

want
ï Is een feit, van der Wal verkoopt
kwaliteit

Muziekconcours

-

Total tanken is geld sparen, want
Total motorbrandstoffen hebben een HOOG
octaangehalte, dit geeft uw

MOTOR

extra kracht en een hoog

RENDEMENT

Hengelo-GId.

Zaterdag 1 juli

DANSEN
Langeler - Concordia - Michels
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Tank bij

BARINK'S
Total Service

Extra attractie! Vrijdag en zaterdag 10 pet korting op alle japonnen. LOOMDN •
SPORTDAG
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
In verband met het 10-jarig bestaan van de Chr.
Landbouwhuishoudschool werd' dinsdag een sportdag gehouden waaraan 9 klassen deelnamen. Wegens de regen moesten de wedstrijden in de zaal
worden gehouden. Er was een drietal wedstrijden
georganiseerd, t.w. hoogspringen, een draagoefening en een hindernisloop.
De pryswinnaarsters in de diverse klassen waren:
Klas la. Ie pr. Jannie Pelgrum, 2e pr. Dinie Luiten; Klas Ib. Ie pr. Geesje Leunk, 2e pr. Jenny
Kornegoor; Klas Ie. Ie pr. Annemarie Uenk, 2e
pr. Gerrie Bloemendaal; Klas 2a. Ie pr. Alie Berenpas; 2e pr. Gerrie Bats; Klas 2b. Ie pr. Eefje
v. d. Kolk, 2e pr. Dicky Brekveld; Klas 2c. Ie pr.
Connie Slager, 2e pr. Ans Lenselink; Klas 2d. Ie
pr. Ali de Graaf, 2e pr. Annie Maalderink; Klas
3a. Ie pr. Heleen Hukker, 2e pr. Gerda Rossel;
Klas 3b. Ie pr. Toos Pardij s, 2e pr. Hermien Berenpas.
De leiding berustte by de leraar Lichamelijke oefening de heer Remmeling. De leerkrachten fungeerden als jury.
Onder leiding van hun klasseleerkracht trokken
de leerlingen des middags er op uit waarbij zij
in de prachtige omgeving van Vorden hun hart
konden ophalen aan fietsen, wandelen, spelen enz.

Natuurlijkbruin
veilig tegen zonverbranding
. Tube 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95

Na gehouden examen werden toegelaten tot het
Baudartius Lyceum te Zutphen Marian v. d. Wey,
Henk Eggink, Jan Lenselink, Wim Potman, Jan
Wassink en tot de Chr. Detailhandelsvakschool te
Apeldoorn Remi Koerselman en Willy Weulen
Kranenbarg, allen leerlingen van de School met
de Bijbel Het Hoge.
Van de leerlingen van de O.L. Dorpsschool, die
een toelatingsexamen moesten afleggen slaagden
de volgende kandidaten: Edzard Braam voor het
Baudartius Lyceum, Dick Bogchelman en Albert
Groen voor het Stedelijk Lyceum, Roelof Elbrink
voor de Detailhandelschool in Apeldoorn. Geen der
kandidaten werd afgewezen.

VOETBAL
Vorden III speelde zondag een van haar laatste
competitiewedstrijden tegen Pax IV. Jammer genoeg verloren de geel-zwarten deze strijd niet
4—2, waardoor de kansen om in de 3e klas te
blijven wel aanzienlijk verminderd zijn. Overigens
was het een zeer prettige gespeelde wedstrijd,
welke Pax verdiend heeft gewonnen.
Doordat de scheidsrechter, die tijdens de wedstrijd
Vorden IV—Socci I, aan de Vordenaren wegens
haken een penalty toewees, hoogst merkwaardig
dat de protestcommissie plotseling van mening
bleek te zijn veranderd, zullen de spelers van het
vierde toch nog een beslissingswedstrijd moeten
spelen tegen Drempt I om het kampioenschap.
In ieder geval was zondag toch Vorden II kampioen en daarom vond de wedstrijd Vorden II—
Vorden IV doorgang. Zij werd op feestelijke wyze
door de muziekvereniging „Concordia" vooraf en
tijdens de rust opgeluisterd met muziek.
De wedstrijd tussen de beide Vordenteams had een
prettig verloop. Aanvankelijk was de jongste uitgave vooral op technisch gebied wel de meerdere.
De achterhoede van het tweede gaf evenwel maar
weinig kansen weg. Een hiervan werd door Vorden IV voor de rust benut, zodat toen de stand
l—O was. In de tweede helft wist Vorden IV de
stand op te voeren tot 2—0. Hierna deed zich het
meerder uithoudingsvermogen en de grotere routine van het tweede gelden, dat met twee doelpunten, waraonder een fraaie kopbal, de partijen
weer op gelijke voet (2—2) bracht, wat de verhouding goed weergeeft.
Naar we vernemen wordt de beslissingswedstrijd
Vorden IV tegen Drempt a.s. zondag 2 uur gespeeld op het terrein van de voetbalvereniging
Steenderen.
Na de teleurstelling omtrent de afloop van het
protest, zal Vorden IV ongetwijfeld alles op alles
zetten om Drempt opnieuw een nederlaag toe te
brengen. Vooral het tempo en het uithoudingsvermogen zal een woordje meespreken.
't Is te hopen dat vele Vorden-supporters zondag
de jongens van het vierde vergezellen om de spelers aan te moedigen in deze zware wedstrijd,
waarbij van de uitslag weinig te voorspellen valt.

Te koop 70 jonge hennen R.I, 3 mnd. oud
en een drag. maal
zw.b. a.d. telling 4 juli.
T.b.c.- en abortusvrij.
G. J. Beek C 56, Vorden.

RATTI-NIEUWS

Fa. G. W. Luimes

Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuw s ter kende druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

OUD BRUIN
is zoeter en frisser
dus lekkerder

Voor
naar

Keune
GAAT U
KAMPEREN

Wij verhuren tenten.
Tevens te huur een
CARAVAN
f. 75.— per week

Het eerste elftal speelde een vriendschappelijke
Vorden Tel. 1421
wedstrijd in Baak tegen Baakse Boys I.
V.V.V. START
In deze ontmoeting had Ratti weinig geluk, maar
MET HAAR ZOMERPROGRAMMA
helaas moet ook worden geconstateerd, dat niet
De Vereniging tot bevordering van het Vreemde- alle spelers de ware teamgeest bezitten, want enlingen Verkeer start a.s. dinsdagavond met de kele schitterden door afwezigheid. Men speelde
bekende avondwandeling onder leiding van de hierdoor slechts met 9 man.
Camisoles
f 1.48
heren D. Norde en Vlogman. De start is om half Ratti had ondanks haar numerieke minderheid Damesslips
f 0.89
in de eerste helft het beste deel van het spel. De
zeven op het marktplein.
Woensdagmiddag om half twee wordt de eerste R.-buiten slaagde er in om een goede aanval met
achtkastelen-tocht per rijwiel gehouden, welke voltreffer te bekronen en gaf hiermee Ratti de
vervolgens in de maanden juli en augustus elke leiding. Zelfs lukte het de groen-witten om de
score tot 2—O in hun voordeel op te voeren, toen
weeK op deze middag zal plaats vinden.
Zutphenseweg 14
Volgende week woensdagavond worden er in de een bal van F. Licht^^rg, die eerst tegen de lat
weide achter café De Zon touwtrekwedstrijden ge- knetterde, hierna d'oo^^Dostal werd ingeschoten.
houden, waaraan de beste ploegen uit de Achter- Na de thee begon Baakse Boys met ander geschut.
HAANTJES
hoek zullen deelnemen. Dit evenement trekt ieder Geruggesteund door de felle wind wisten zij verjaar honderden toeschouwers. Op 26 juli wordt de schillende gevaarlijke aanvallen te ontketenen. De
f. 1.50 per 500 gr.
Ratti-defensie bleek nu te zwak en moest drie
eindwedstrijd gehouden.
Na afloop van het touwtrekken, is er op het maal het hoofd buig^^ Dat de score niet nog W. Rossel. tel. 128J
marktplein een gezellige old-Vordense markt met groter werd is te d^^fcn aan de Ratti-doelman,
H. Robbertsen
attracties, waarvoor eveneens wel weer grote be- die diverse zekere do^rpunten wist te voorkomen.
Baak won met 3—2.
tel. 1214
langstelling zal bestaan.

Weckend-aanbieding

neinek<

H. &W.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

Heineken

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendrukwerk kunt u*
gerust aan ons toevertrouwen

Drukkerij WolterS Nieuwstad 12 - Vorden
WATERPOLO
Het V.Z.V. damesteam heeft in haar 2de competitiewedstrijd een goede indruk achtergelaten. In
eigen home ontvingen de Vordense dames het zevental van de Vogel I uit Voorst, een ploeg, die
eveneens tot de Ie klas Kring Twenthe—IJsselstreek toetrad.
Het bleek, dat V.Z.V. in deze ontmoeting over alle
linies de boventoon voerde. Niet alleen werd men
kennelijk geïnspireerd door het lekkkere water,
maar ook de afwerking der aanvallen en het dekken der tegenpartij was nu beter verzorgd dan
tegen Neptunus. Zodoende kon V.Z.V. door goede
schoten van o.a. Jans Brandenbarg en Gerrie Dijkman met rust reeds een 6—O voorsprong bereiken.
Na de hervatting domineerde de thuisclub wederom en wist men nog 5 keer het doel der tegenpartij te winnen, zodat het einde kwam met een
verdiende 11—O zege.
Naar we vernemen bestaan er plannen om dit
seizoen het contact met de Duitse zwemvereniging
uit Oberhausen weer te verstevigen. Vermoedelijk
zal er alhier dan een trial-meet plaats vinden,
waarbij behalve Oberhausen ook een vereniging
uit Naarden zal worden aangezocht. Er zullen dan
jeugdwedstrijden, baanwedstrijden, polo etc. worden gespeeld.

GEKOSTUMEERDE VOETBALMATCH
Zondagmiddag hebben vele bezoekers van de gekostumeerde voetbalwedstrijd Ratti-combinatie tegen R.K. Zangkoor „Cantemus Domino" weer eens
hartelijk kunnen lachen. Hoewel de temperatuur
voor een dergelijke wedstrijd niet bepaald aangenaam was, werd er aan weerszijden een vlotte
strijd gespeeld.
Tegen drie uur betraden de spelers de groene
grasmat en pastoor Bodewes o.f.m. verrichtte met
een forse trap de aftrap. De bal rolde al spoedig
voor de voeten van een dikke tante, die echter heel
wat ,,mans" bleek en het leder prachtig voorzette.
De Ratti-keeper had dan ook moeite genoeg de eerste aanvallen weg te werken. Het tempo was zeer
hoog, ondanks de drukkende hitte. Een bejaarde
baby speelde zyn partytje behoorlijk mee en wist
door goed combinatiespel de defensie der Rattiploeg (die allen voorzien waren van een shirt met
biermerk) uit elkaar te spelen. Toch kwam het
geluk aan de andere kant, waar de Ratti-voorhoede
er in slaagde om de rust met een l—O voorsprong
in te doen gaan.
Kapelaan Sluiter, die met behulp van zijn toeter
zich als arbiter behoorlijk liet gelden, kreeg na
de thee meer werk, want nadat Ratti haar voorsprong had vergroot tot 2—O kwam de stand door

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Heineken's bier
verkrijgbaar bij

goede schoten der zangkoormiddenvoor en 1. buiten op 2—2. Het spel werd zeer spannend en de
koorzangers hadden nog lang niet hun laatste
adem uitgeblazen. Beide ploegen scoorden nog
2 keer en het einde kwam dan ook met een verdiend 4—4 gelijk spel.

Meisjeskoor
De kleine groep van het Meisjeskoor
heeft zaterdag 8 juli om 2 uur een

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 65 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 100 et
200 gram ham 110 et
200 gram tongeworst 50 et

Kistemaker

spelmiddag
in het Nutsgebouw.

A s . woensdagmiddag om 4 uur
weer repetitie.
Grote groep kwart over zes.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Aan komen lopen: 2 fox-honden. Zo spoedig mogelijk af te halen bij Van Zuilekom,
Dennendijk 15, Warnsveld.

FHJROL
Voeten

en

oksels

fris

door

Purol-poeder

