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fKerkdiensten
ZONDAG 6 AUGUSTUS
Hervormde kerk
9.00 uur de heer M. C. W. Smit, hulpprediker
10.20 uur dr. van der Hoeven jeugddienst
Medlerschool
10.30 uur de heer M. C. W. Smit, hulpprediker
Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. P. H. Steenhuis uit Doetinchem
R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens
WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277
SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Antonia J., dochter van A. Dimmendaal en J.
W. Wassink; Hendrik C. A., zoon van E. van Welzenis
en D. van Brummelen; Robert J., zoon van J. J. Dostal
en I. Braun.
Ondertrouwd: J. A. Roeterdink en J. A. Rothman; D.
W. Groot Wassink en W. E. Hiddink.
Gehuwd: M. H. Luth en G. Brummelman.
Overleden: H. J. Oortgiesen, 79 jaar, echtgenote van
G. J. Haverkamp; W. P. Bronsveld, 92 jaar, ongehuwd.

SPORTDAG VAN RATTI UITSTEKEND GESLAAGD
De Kranenburg stond zondag jl. weer in het teken van
de sport. De sportvereniging Ratti organiseerde een
sportdag voor haar leden, welke in alle opzichten, een
groot siikses is geworden; de deelname- voor de diverse
onderdelen was /A-er groot, zowel bij de jeugd als de
senioren.
Het geheel werd op zeer vlotte wijze afgewerkt; het
schema werd praktisch niet overschreden wat ook een
zeer belangrijke faktor was voor het slagen van deze
dag. Daarnaast was het weer uitermate geschikt voor
deze sportdag, terwijl de belangstelling van het publiek
zeker niet minder was.
In de morgenuren begon men reeds met de diverse nummers voor de jeugd, waar in totaal een 48-tal pupillen
en junioren aan de start verschenen. Op de dwars over
het keurig verzorgde veld uitgelegde banen voor het
hardlopen werd gestart met de series voor de 50 meter.
Na 2 mooie series van 6, plaatsten zich hier voor de
finale: Jos Heuvelink, Martie Heuvelink, Martin Overbeek, Tonnie Wiggers, André Zents en Robbie Heuvelink.
In de B-groep, die een afstand van 65 meter liepen,
kwam het volgende zestal in de finale: Rudie Heuvelink, Alfons Haverkamp, Gertie Lenderink, Appie Winkels, Ernest Heuvelink en Tonnie Overbeek, terwijl in
de C-groep (afstand 80 meter) Wim Bekken, Ronald
Bos, Jan Waarle, Bennie Overbeek, Gerard Haverkamp
en Robert Koers de eerste zes plaatsen bezetten.
De junioren liepen in twee series van 6 over een afstand van 100 meter, waarbij Laurens Bleumink, Henk
Mokkink, Frans Jansen, Theo Heuvelink, Bennie Bleumink en Gerard Eykelkamp de eerste plaatsen voor
zich opeisten.
Voor de pupillen van de A-groep (dus de kleinsten) was
ook het zaklopen een geliefd onderdeel. Het waren Jos
Heuvelink, Martie Heuvelink, Tonnie Wiggers, Gerard
Hartman, André Zents en Robbie Heuvelink die in de
finale kwamen. Voor de B-groep der pupillen was hierna een hinderniswedstrijd georganiseerd, waarbij men
eerst een aantal meters de bal met het hoofd over de
grond moest rollen, daarna blokjes lopen, twee lepeltjes uit een bak water halen, een bal uit een bak gevuld
met meel halen, zaklopen en onder een mini-doel moest
doorkruipen. Dit onderdeel bracht grote hilariteit o.a.
vanwege de meelgezichten der deelnemers. De eerste 6
waren hier Rudi Heuvelink, Gertie Lenderink, Alfons
Haverkamp, Appie Wmkj^Êrnest Heuvelink en Tonnie
Overbeek. In de C- ^U^dren de eerste 6 bij de hinderniswedstrijden: \r ,ier van. Eykeren, Jan Waarle, Robert Koers, René Eykelkamp en Gerard Haverkamp. In
de D-groep plaatsten zich Laurens Bleumink, Bennie
Bleumink, Theo Heuvelink, Hans Jansen, Frans Jansen en Henkie Mokkink. De voorronden voor de jeugd
eindigden met de wedstrijden voor de plaatsing van 7
tot en met 12.
Tegen ruim l uur. opende voorzitter J. Lucassen de
sportdag met een welkomstwoord tot de spelers, juryleden, donateurs, veteranen, ouders e.a. Hij hoopte dat
men een gezellige en sportieve middag zou beleven en
deze middag zou mo^uuWjilragen tot het welzijn van
de vereniging. De opii'.yJBBlf sportdag, aldus spreker is,
dat hieruit een grote vriendengroep mag groeien, waarin men samen op een sportief en kameraadschappelijk
niveau wil strijden om de hoogste eer. Hij hoopte dat
deze sportdag ook zou tonen hoe men elkaar als lid en
medespeler van de s.v. Ratti weet te waarderen, maar
ook als medemens daarbuiten. Na de wens te hebben
uitgesproken dat er een prettige samenwerking zou
groeien tussen bestuur en leden voor het nieuwe seizoen
1967-1968 verklaarde hij de sportdag voor geopend.
Onder leiding van de algeheel sportleider broeder Canatus werd het programma hierna vlot afgewerkt. Men
startte met de hardloopseries voor de 100 meter senioren waar zich 22 leden voor opgaven; na 6 series konden de volgende deelnemers zich voor de finale plaatsen: J. Harren, Joop Vreeman, Teun Lichtenberg, B.
Overbeek, W. Nijenhuis, H. Rutgers. Met slechts miniem
verschil werd de einduitslag in de finale als volgt: 1. J.
Harren (13 sec.); 2. T. Lichtenberg; 3. J. Vreeman; 4.
B. Overbeek; 5. H. Rutgers; 6. W. Nijenhuis.

NED. HERVORMDE KERK
Zondag 6 aug. a.s. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:
dr. van der Hoeven

RECTIFICATIE
In ons vorige no. stond vermeld dat door de Knupduukskes op uitnodiging van de Haagse Post op de boulevard
te Scheveningen werd gedanst. Dit moet zijn de Haagse
Courant.
Red.
GEZELLIGE AVONDMARKT
De avondmarkt, welke na afloop van de touwtrekwedstrijden, op het dorpsplein werd gehouden, trok weer
vele vakantiegangers e.a.
De kermisvermakelijkheden en andere attrakties en de
diverse zakenlieden hadden niet te klagen over belangstelling. In het Nut werd volop gedanst.
GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer H. Golstein, slaagde te Arnhem voor het vakdiploma Hovenier.
Te Arnhem slaagde voor het praktijkdiploma boekhouden onze plaatsgenoot de heer Juul Lenselink.
ACHTKASTELENTOCHT OP DE TV
Vorige week woensdag heeft een cameraploeg van de
NTS opnamen van de Achtkastelentocht gemaakt.
Donderdag 3 of donderdag 10 augustus zal het worden
uitgezonden in het programma „Van gewest tot gewest".
JUNIOREN NAAR WINTERSWIJK
Twee juniorenelftallen van de voetbalvereniging Vorden
zullen zondag 6 augustus deelnemen aan een jeugdtoernooi dat wordt georganiseerd door Fortuna uit Winterswijk. Deelnemende teams zijn Vorden A en BI.

Onderwerp:
„Kolossale mensen"

Bij de finales voor de pupillen die hierna plaats vonden
was Jos Heuvelink de beste op de 50 meter hardlopen,
terwijl de verdere uitslagen waren 2. Martie Heuvelink;
3. Robbie Heuvelink; 4. André Zents; 5. Martin Overbeek; 6. Tonnie Wiggers. De familie Heuvelink had
haar beste afgevaardigden ook in de 65 meter geklasseerd. Hier was het Ernest Heuvelink die de eerste prijs
verwierf 2. Appie Winkels; 3. Alfong Haverkamp; 4.
Rudie Heuvelink; 5. Tonnie Overbeek; 6. Gertie Lenderink. De oudste pupillen die uitkwamen op de 80 meter
liepen hierna een uitstekende finale: 1. Bennie Overbeek; 2. Gerard Haverkamp; 3. Wim Bekken; 4. Ronald
Bos; 5. Jan Waarle; 6. Robert Koers.
De finale van de 100 meter voor de junioren leverde
een klinkende overwinning op voor Theo Heuvelink; 2.
Gerard Eykelkamp; 3. Bennie Bleumink; 4. Laurens
Bleumink; 5. Henk Mokkink; 6. Frans Jansen.
Finales zaklopen pupillen groep A 1. Jos Heuvelink; 2.
Robbie Heuvelink; 3. Gerard Hartman; 4. André Zents;
5. Martin Heuvelink; 6. Tonnie Wiggers.
Zaklopen pupillen groep B 1. Rudie Heuvelink; 2. Gertie
Lenderink; 3. Appie Winkel; 4. Ernest Heuvelink; 5.
Alfons Haverkamp; 6. Tonnie Overbeek.
Bij de finale voor de hinderniswedstrijd in groep C bleek
Jan Waarle het snelst te zijn, 2. Robert Koers; 3. Wim
Bekken; 4. Gerard Haverkamp; 5. René Eykelkamp;
6. Pieter van Eykeren.
Theo Heuvelink, die in de series van de hinderniswedstrijden voor de junioren (groep D) met groot verschil
won, verwierf ook de eerste plaats in de finale 2. Laurens Bleumink; 3. Henk Mokkink; 4. Hans Jansen; 5.
Frans Jansen; 6. Bennie Bleumink.

Tijdens de pauze van de veteranenwedstrijd vond de
huldiging plaats van de eindoverwinnaars der diverse
pupillen- en juniorenwedstrijden, waarbij de jeugd leider broeder Canutus de fraaie herinneringsmedaljes aan
de jongelui uitreikte. Onder groot gejuich werden ook
de algemene winnaars in de groepen bekend gemaakt
(degenen die het hoogste puntenaantal verwierven) t.w.
in groep A Jos Heuvelink; groep B Appie Winkels;
groep C Wim Bekken; groep D Theo Heuvelink.
Het volgende onderdeel was het doeltrappen, waarbij
zowel de jonge als oudere Ratti-leden, meer dan 40, van
de partij waren. Beurtelings moest men hier de bal 5
maal in het in vakken verdeelde doel schieten. Er werd
zo goed geschoten dat men er om de eerste plaatsen
enkele malen moest kampen. De uitslag werd tenslotte
1. Tonnie Roelvink; 2. Johnny Bos; 3. H. Rutgers; 4.
H. Sessink; 5. Jan Bos; 6. Joop Vreeman.
De series van de 200 meter hadden ook een spannend
verloop, hier waren er 16 deelnemers. De bekende atleet J. Harren, die ook reeds de 100 meter op zijn naam
had staan, was ook op de 200 meter niet te verslaan. In
de fraaie tijd van 29 sec. precies kwam hij als eerste
over de finishlijn 2. Joop Vreeman; 3. T. Lichtenberg;
4. Harrie Haverkamp; 5. H. Rutgers; 6. John Bos.
De animo bij het verspringen mocht er ook zijn; 29
deelnemers verschenen bij de springbak. Johan Huitink
werd met een reuze sprong van 4.60 m ruim winnaar
2. Harrie Haverkamp; 3. Teun Lichtenberg; 4. Eric
Eyerkamp; 5. Wim Nijenhuis; 6. Wim Roelvink; 7. W.
Veenhuis; 8. P. Baakman; 9. en 10. Frans en Henk
Baakman.
Een van de hoogtepunten was hierna de veteranenwedstrijd tussen Ratti en Vorden. Velen van hen bleken het
voetballen nog niet verleerd te zijn. Bij Ratti moest
doelman T. Huitink na enkele fraaie safes toch nog het
onderspit delven voor een laag balletje van linksbuiten
Meyer, maar na 20 minuten in de eerste helft kon B.
Bos de stand voor de Rattianen met een fraai schot
gelijk maken l—1. Ook na de thee werd het een enerverende strijd. Th. Lichtenberg, die vele malen als middenvoor in Ratti's eerste stond, kon na een geweldige
krachtsexplosie met enkele handige schijnbewegingen
zijn tegenstanders de loef afsteken en plaatste een voor
Dr. Groot Jebbink onhoudbare bal in het Vordense
doel 2—1. De voorsprong van Ratti werd echter spoedig weer teniet gedaan, toen een der Vordenaren, de na
rust in het Ratti-doel verschenen B. Hartelman nog net
kon passeren. De Ratti-goalie kreeg hierna nog veel
werk te verzetten, wat hem bijzonder goed afging. Het
bleef bij een 2 -^,j»lijkspel, waarmee beide ploegen
dik tevreden w^^Jfcfc heer Th. Eckhardt leidde de
wedstrijd uistekend.
Grote belangstelling en deelname bestond er voor de
1000 meter hardlopen. Hier verschenen er 22 deelnemers
aan de start. Er vielen na het startschot al direkt enkelen af, waarna er een kopgroep ontstond van acht man.
Ruim 300 meter voor de finish sprong plotseling Joop
Vreeman fel naar voren en wist zowaar in een machtige sprint zijn konkurrenten vele meters te slaan 2. B.
Overbeek; 3. J. LiotgMiberg; 4. T. Lichtenberg; 5. J.
Huitink; 6. J. Bos; *£^. Baakman; 8. J. Harren.
In zaal Schoenaker reikte de voorzitter met een toepasselijk woord de prijzen uit aan de winnaars; deze
bestonden uit fraaie bekers, standaards, medaljes etc.
Hij dankte alle medewerkers, de leden, juryleden, veteranen, helpers aan de kassa, de scheidsrechter en allen
die aan het welslagen van deze dag hadden meegewerkt.
Als algehele winnaar van deze sportdag werd uitgeroepen Joop Vreeman, die een fraaie beker in ontvangst
mocht nemen, hij verwierf 28 punten in het totaalklassement 2. T. Lichtenberg; 3. J. Harren; 4. J. Huitink.
Ook voor deze heren was er een aparte prijs.
Tijdens een nog gezellig samenzijn werden hierna de
oude voetbalherinneringen nog eens opgehaald. Het was
een uitstekend geslaagd sportfestijn, wat in de toekomst
hopenlijk meerdere malen zal plaats vinden.
HEURE UIT BORCULO WERD
TOUWTREKKAMPIOEN VAN VORDEN

De finale van de touwtrekwedstrijden, die elk jaar in
Vorden worden gehouden, in het kader van het VVVzomerprogranima, trok woensdagavond j.l. weer een
400-tal bezoekers.
Onder hen waren vele vakantiegangers, die voor het
eerst met deze zo typische streeksport kennis maakten.
De kranige ploeg van Heure die met Jong Gelre uit
Vorden tijdens de wedstrijden op 5 juli jl. het hoogst
in puntenaantal stond geklasseerd, wist na een fel duel
met de Vordenaren tenslotte het touwtrekkampioenschap van Vorden te behalen.
De wedstrijden werden weer gehouden op een terrein
achter café „de Zon", waarbij de heer G. W. Eijerkamp
namens het bestuur van VVV Vorden de deelnemende
ploegen verwelkomde, evenals de belangstellenden en
supporters. Speciaal richtte hij zich tot arbiter de heer
Th. Eckhardt en de organiserende touwtrekvereniging
't Medler. Hij hoopte dat de door VVV beschikbaar gestelde wisselbeker door de sterkste ploeg zou worden
gewonnen.
Hierna kwamen als eersten in de arena de teams van
de Vordense Auto- en Motorclub „de Graafschaprijders"
en de in keurig tenue gestoken mannen van EHTC II
uit Hall-Eerbeek. De motorrijders bleken kennelijk goed
getraind te zijn en konden na een enerverende strijd
de winst voor zich opeisen. Zo verging het ook Jong
Gelre dat tegen Boggelaar na veel spanning aan het
langste eind trok. Heideroos uit Eerbeek won buiten
verwachting van Leesten I uit Warnsveld. Er werd
hierna een druk bezet programma afgewerkt van meer
dan 30 wedstrijden. Er waren ditmaal bijzonder spannende ontmoetingen te zien terwijl ook de soms languit naast de ploegliggende leiders die met hun één, twee,
jaaaaa, de hevig transpirerende touwtrekkers tot enorme krachtsexplosies wisten aan te vuren, de bewondering van het publiek trokken.
De eindstand werd:
1. en kampioen van Vorden Heure; 2. Jong Gelre; 3.
Boggelaar; 4. Wiersse; 5. Leesten I en Heideroos; 6.
Linde; 7. EHTC II; 8. VAMC „de Graafschap"; 9. KPJ
Kranenburg; 10. EHTC III.
De heer Eijerkamp reikte namens VVV aan de leider
van Heure, de heer G. J. ter Haar, met een toepasselijk
woord de wisselbeker uit. Hij bracht dank aan de heer
Eckhardt voor zijn kundige leiding, aan het bestuur van
't Medler voor de vlotte organisatie.
In zaal „de Zon" reikte de voorzitter van 't Medler, de
heer J. Knoef, met een toepasselijk woord de prijzen uit.
Elke deelnemende ploeg werd verrast met een enveloppe met inhoud.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

12 augustus

„Hoedenbal van de carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg
26 augustus
Landdag Jong Gelre. Climax te
Lochem.
8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre
in Abcoude.
9 september Idem als 8 september.
10 september Idem als 8 september.
De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festiviteiten in Vorden aan ons door te geven, dan worden deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

VEEL GESLAAGDEN BIJ DIPLOMAZWEMMEN
Met de diplomazwemmery gaat het goed in Vorden. In
totaal heeft badmeester Verstoep tot nu toe reeds een
paar honderd jongelui voor hetzij A, B, C of D diploma
opgeleid.
Jl. vrijdagavond werd er wederom diplomazwemmen
gehouden. Van de 60 kandidaten slaagden er 59 t.w. 41
jongens en meisjes voor het A-diploma en 18 voor het
B-diploma. Als official van de KNZB was de heer Wilgenhof uit Zutphen aanwezig.
Op zaterdag 12 augustus bestaat er opnieuw gelegenheid tot het behalen van een A of B diploma. Zaterdag
19 augustus worden de C en D examens afgenomen.
WATERPOLO
GROTE NEDERLAAG VOOR TWEEDE
HERENTEAM VAN VORDEN

Het tweede herenteam van Vorden dat deels was samengesteld uit spelers van Vorden A heeft het in Enschede tegen ZCE IV niet kunnen bolwerken en met de
niet mis te verstane cijfers 16—O verloren. Het leeftijdsverschil was in deze wedstrijd in feite te groot. Bij
Vorden waren jongens van 13-14 jaar van de partij terwijl de thuisclub spelers telde die Abraham reeds gezien
hebben. De Vordenaren werden met de regelmaat van
de klok naar de nederlaag gespeeld. Bij de rust was de
stand reeds 8—0. In de tweede helft schoot Besselink
voor Vorden in vrije positie naast, terwijl Hemmy Oudsen met een goed schot de lat trof. Dit waren de enige
vermeldenswaardige feiten van de Vordense ploeg. De
thuisclub deed het beter en wist nog 8 x de roos te treffen. Voor de bezoekers was het in elk geval een leerzame avond. De wedstrijd werd gespeeld in het overdekte zwembad van het Diekmanstadion.
DOOR O—6 ZEGE OP VORDEN II WERDEN
DE RAVIJN DAMES KAMPIOEN
Door in Vorden met O—6 van het reserveteam van de
club met die naam te winnen, zijn de dames van de
Ravijn uit Nijverdal ongeslagen kampioen geworden.
De thuisclub die bij voorbaat al kansloos was, heeft
desondanks echter kranig partij gegeven. De dames uit
Nijverdal beschikten over een homogene ploeg dat geen
enkele zwakke plek telde.
Direkt na het fluitsignaal van scheidsrechter Oostindiën
slaagde Herma Jansen erin haar ploeg een O—l voorsprong te bezorgen. Marion de Geest bracht de stand
op O—2. Na dit snelle openingsoffensief van de Ravijn
werd Vorden in de verdediging gedrukt. Midvoor Herma Jansen verhoogde de score tot O—3. Het waren tenslotte mevr. Horstman en Elly Ebbing die voor een
O—5 ruststand zorgden.
Mede doordat de Ravijn het tempo iets liet zakken bood
de thuisclub in de tweede helft beter partij en kreeg
speciaal de achterhoede beter vat op het aanvalsspel
van de Ravijndames. De Vordense midvoor Gerrie- Smit
kreeg een unieke kans de eer te redden toen zij een
strafworp kreeg toegewezen. Zij miste echter. Aan de
andere kant deed Herma Jansen het beter en bepaalde
zij do eindstand op O—6.
Toen het eindsignaal van scheisdsrechter Oostindiën het
einde aankondigde waren de vreugdekreten bij het kampioensteam vanzelfsprekend niet van de lucht.
Namens de thuisclub werd de Ravijn door mevr. Velhorst gelukgewenst met het kampioenschap en overhandigde zij de aanvoerster van de Ravijn mevr. Horstman een boeket bloemen. Hartelijk toegejuichd zwom
de gelukkige kampioensploeg hierna een ereronde.
VORDENSE DAMES VERLOREN
KOMPETITIEWEDSTRIJD VAN WINTERSWIJK
Tijdens het tweedaagse polotoernooi in Winterswijk hebben de dames van Vorden en Winterswijk tevens een
kompetitiewedstrijd tegen elkaar gespeeld. Het gelukte
de thuisclub zich te revancheren van de onlangs in Vorden geleden 4—l nederlaag. Nu won WWV met 3—0.
De Vordense dames waren zeer gehandikapt door het
niet meespelen van Gerda Verstoep en Jet Smit, hierdoor was de voorhoede ernstig verzwakt.
De thuisclub nam reeds na enkele ogenblikken de leiding toen Joke Heinsbroek de Vordense keepster Gerda
Hellewegen van dichtbij het nakijken gaf. Bij een tegenaanval stopte de Winterswijkse doelvrouwe op prachtige wijze een goed schot van Truus Oonk. Vlak voor
de rust bepaalde Joke Heibsroek de stand op 2—0.
In de tweede helft voorkwamen achtereenvolgens mevr.
Velhorst en Gerda Hellewegen twee zeker schijnende
doelpunten, toen zij tijdig ingrepen bij aanvalsakties
van Diny te Loo en de zeer gevaarlijke Joke Heinsbroek.
Het was laatstgenoemde speelster die de eindstand op
3—0 bracht.
Het aspirantenteam van Vorden heeft tijdens het toernooi te Winterswijk een derde plaats behaald. De jeugd
behaalde de volgende resultaten: Vorden—Winterswijk
l—3; Vorden—Terborg l—4; IJsselmeeuwen—Vorden
1—2; BZ & PC—Vorden 3—5.
WATERPOLOPROGRAMMA
Donderdagavond 3 augustus krijgt het eerste herenzevental bezoek van NZC n uit Neede. De eerste ontmoeting tussen beide ploegen eindigde in een 5—5 gelijkspel
zodat een spannende strijd verwacht kan worden.

Zwarte
b essen wij n
per literkruik f 3,75
*
Deze week
elke 2e kruik voor

presenteert:
Handig om in huis te hebben!

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenslever
Lekkere sausijzen
Runderlappen
Heerlijke riblappen

250 gram
78
500 gram 198
soogmm 248
500 gram

Chocolade hagel
2 pakjes a 200 gram 109
Groninger koek voor
98
Vruchtengries 2 zakjes
79
A.J.P. soepen 3 halen 2 betalen
Drop 3 rollen voor
25

Bij aankoop van f 5,- aan vlees of vleeswaren

een literblik ananas of perziken voor

Heerlijke snoep

Woensdag gehaktdag 500 gram vooj^lechts
U hebt hier tijden
genoeg aan!

20
TOlletj 6S

Heerlijke tuinverse groente
Prima kleiaardappelen

Reklame thee

2'uno

2 pakjes

Yellow's lekkere handappelen, 2 kilo slechts f 9

Prachtige bananen

i wiö 89

Flinke krop sla
samen met grote komkommer
De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aanbieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!

Fijne bel. kaas 400 gram
Abrikozen literblik
Haarlak familiebus
Koffiemelk literfles

grote blikken

4 pakjes
98
79

198
139
295
139

Gestoomd gehakt

Margarine

200 gram prachtige ham
150 gram gebraden gehakt

1.00

voor

99

Ook u koopt voordeliger bij Albers!

Een aanbieding om van te watertanden!

Zuivere druivensap

1.29

nu per fles slechts

1.29

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten.
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.

Aan allen die ons de 17e
juli persoonlijk of schriftelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, onze
heel hartelijke dank.
Fam. G. Klarenbeek
Vorden, augustus 1967
D 22
Te koop: Bromfiets Sparta
goed onderhouden.
J. H. Hilferink, De Boonk
39, telefoon 1619
Te koop aangeboden:
200 cc motor merk Sparta
km stand plm. 19000. Prijs
ƒ 75_—. De Hanekamp 22,
Vorden
Te koop: 25 are haver.
Briefjes inleveren voor
dinsdag 8 aug. bij A. A.
Hoebink, Eikenlaan D 138 a
Kranenburg

n '

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Te koop: Gogomobiel ƒ 75,R. Schmitz, 't Wiemelink 33
Vorden
Te koop: Prima Ruton stofzuiger. Ruurloseweg D 21,
Vorden

G. SCHOUTEN
dat zal worden gehouden op zaterdag 5 aug.
a.s. in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit).
Hun dankbare kinderen.
Wij nodigen u vriendelijk uit op de ontvangst
van 14.00 tot 17.30 uur.

r\

JAN ROETERDINK
en
JOKE ROTHMAN

X
X
X
X
X'

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden D.V. op vrijdag 11
augustus a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke Inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Linde E 9
Laren, A 33 b
H augustus 1967

X

Te koop: Roggestro.
L. E. Steenman, B 5

Toekomstig adres: B 22, Vorden.

Te koop: Kinderf iets 4-7 j.
Almenseweg 5

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

£

Te koop: Rogge en haver,
elk 10 are, gemaaid.
Golstein, Nieuwstad Vorden
Een chique fiets?
'n EMPO CALYPSO met
velgremmen! 't beste en
billijkste in dit genre.

x
x

Inplaats van kaarten

r l

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

^

A

Gevraagd: Zit-slaapkamer
voor alleenstaande dame.
Brieven onder no. 19-1 bur.
Contact
EMPO „Teener Club", een
komplete sportfiets, slechts
ƒ 174,50.
Naar keuze zwart, groen of
blauw

'n
Hiermede herinneren wij u aan het afscheid A
van de heer

Prachtig glas- en aardewerk
en toch niet duur!
Wijnglazen groot model
Cognacglazen

ƒ 0,98
ƒ 0,98

Bowlstel (kom + 12 glazen) ƒ 15,—
Gebakstel 13-delig porcelein ƒ 11,60
Theepotten 0,6 liter
Koffiepotten 0,6 liter
Melkkannetje
Theeserviezen
Moccaserviezen

Lage prijzen-Bovendien gratis
VIVO-wapentjes

En opbouwserviezen
gaat u natuurlijk bij PONGERvS
kiezen.

KOFFIEKOEKJES
ZWAN LEVERPASTEI

Vorden, ,,de Wehme"
J. W. Klein Lebbink
curator
De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

89

3 blik

APPELMOES

69

literblik

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

BarinkNIEUWSTAD

—

APPELSAP

99

2 gezinsflessen

VIVO BIER

VORDEN

10O

4 fles

26 juli 1967 is op 92-jarige leeftijd overleden, de
heer
WILLEM P. BRONSVELD

65

pak ca 250 gram
met 10 wapentjes

Bij elke aankoop glas- en aardewerk
GRATIS SLEUTELHANGER

'

Geldig 2-9 augustus 1967

Heinzelmann sweaters
velours en badstof. Nieuwste modekleuren. Ideale vrijetijdskleding.

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

Grote keuze bij

MartensSporthandel
Zutphenseweg 15 a

ttfck

DONDERDAG

Marlens

Speklappen
Mager gehakt

500 GRAM

Wapen- en Sporthandel
Te koop: Jonge reepincertjes. Na 6 uur bij B. Hulleman, de Hanekamp 3 (plan
Boonk) Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten

Te koop: Ganzen, 10 weken
oud. Pelgrum Delden, telefoon 1267

VRIJDAG

VAN MAANDAG 7 AUGUSTUS
TOT EN MET MAANDAG 14 AUG.

Te koop: Twee weidestiertjes, 9 maand. Na 6 uur bij
H. Vliem naast de Eersteling, Vorden

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

Te koop: Roodb. stierkalf.
Harmsen 't Schimmel

500 GRAM

135
198

f 6fS6

^00 GRAM

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkensvlees

500 GRAM
500 GRAM

Te koop: Twee ingeschreven dragende varkens en
ingeschreven fokzeugjes^ 5
maand oud. B. G. Lichtenberg, 't Waarle D 165
Te koop: l dekbeer, ingeschreven met b+ geb. 24-2'65. Vader Rudolf, moeder
Keneta E. H. J. Berenpas,
C 27, Vorden, tel. 05752.
1294
Te koop: Toom biggen
H. Decanije, C 109, Galgengoor
Wanneer u een fiets wilt
kopen is een bezoek aan de
SHOWROOM van „EMPO"
aan te bevelen.
Keuze uit meer dan 100
modellen
SNELPASFOTO
IN 5 MIN. KLAAR
FOTO DOLPHIJN
Telefoon 1313 - Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN

BEHANG

VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Verse haantjes
KOOPT U BIJ DE
POELBER
elke dag aan huis verkrijgbaar en vrijdags
aan de markt.
GEEN DIEPVRIES
W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

W
V

Heerlijk koel
Vorden

EN GOED BEWAARD ONDANKS
DE WARMJE ZOMER

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, sigarenmagazijn „'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

ELKE MAANDAGAVOND
Avondwandeling onder leiding, langs Vordens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

248

500 GRAM

Zomerprogramma 1967

MAANDAG 7 AUGUSTUS
Concert muziekvereniging Concordia om
8 uur in de muziektent.

500 GRAM

500 GRAM

Achtkastelendorp

ELKE WOENSDAGMD3DAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, beneden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwielen te huur.

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Doorregen vlees
Ribstuk
Braadvlees
Lende
Rosbeef
Dikke lende
Bielstuk
Nierbrood
Boterhamworst
500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

Een koelkast

200 GRAM

200 GRAM

Al voor f235,- is er een
135 liter tafelmodel
Voor elk gezin een passende inhoud.
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folders

G. Einsbroek l Zn cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

348
348
398
398
398
450
8O
6O

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Wegens vakantie gesloten
van 6 t.m. 20 augustus
In herhaling schuilt nog altijd
de kracht van reklame!

WEGENS VAKANTIE

adidos
met do

gesloten

banden

Hartens

^uséén

WUOENS VAKANTIE

gesloten
VAN 7 TOT EN MET 12 AUG.

H.LUTH

SLIJTERIJ

Fa Derksen

't Wapen van Vorden

Groente - Fruit - Bloemen - Zutphenseweg 13

(F. P. Smit) - Telefoon 1391

Wed.

CONCORDIA

wonen

Wapen, en Sporthandel

—

/onder prijsverhoging

VAN 7 AUGUSTUS TOT EN MET
WOENSDAG 16 AUCJl STl S

voetbals'choen
der kampioenen

NIEUWSTAD

Gekoelde pullen
Grolsch

Hilferink

VOLGENDE WEEK WOENSDAG
UGUSTUS

gaat met vakantie

Een hete kunst? Helemaal ntet! U zetzo'n prachtig C plus één zelfbouwmeubel zomaar In elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies t)
Blaren in uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: geld. Geld, dat u vlotweg
even verdient

Knollenbal

VAN 7 TOT EN MET 14 AUG.
Wilt u s-v.p. hiermede rekening
houden met uw boodschappen, die u
nodig hebt.

Orkest „The Moodehers"

VORDEN

Moezel
en Rijnwijnen

Ook voor effectenzaken
staan wij tot uw dienst!

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maanden
augustus en september

-

geen zittingen
voor woningzoekenden
zullen worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 10 oktober 1967 van 19.30 tot 20.30 uur
in het gemeentehuis.
Vorden, 2 augustus 1967.
Burgemeester en Wethouders van Vorden.

BUREAU M1NISTRE - origineel teak, verstelbaar
bovenblad 130 x 60 cm
f 1QR (Inmahonief 165,-)

de Secretaris,
(get.) J. V. Plas

SLIJTERIJ

't Wapen van Vorden

AAN- EN VERKOOP VAN
FONDSEN

-

VERZILVERING VAN
COUPONS EN
DIVIDENDBEWIJZEN

-

BEHANDELING VAN CLAIMS
EN STOCKDIVIDENDEN

—

OPEN. EN GESLOTEN
BEWAARNEMING

(F. P. Smit) - Telefoon 1391

Wij geven deze week
op alle
badartikelen

dubbele animo-zegels

RAIFFEISENBANK
VORDEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

spaarbank en alle bankzaken
Tel. 05752-1252 - Ruurlosew. 21 - Postgiro 862923

de Burgemeester,
(get.) van Arkel

zelfbouwmeubelen

HENGELO (GID.)

Het Hoge

HELIYIINK

Lid van de Bond voor de Geld.- en Effectenhandel
in de Provincie.
*1^

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

m

*'/

VANAF 7 AUGUSTUS TOT
16 AUGUSTUS WEGENS
VAKANTIE

gesloten
alleen de herensalon
damensalon en winkel zijn normaal
geopend.

Kapsalon Beerning

Vorden

Verkrijgbaar bij

Het blijft koelkastenweer!
Wij gaan daarom nog even door met

Doe-het-zelf esrtrum

10 proc' it korting op elke koelkast!

(Harmsen)

Ruime keuze uit vele merken en modellen

Schoolstraat 6 - Vorden

Reeds vanaf f 235,Ook zijn wij ruim gesorteerd in KOELKASTDOZEN

Muziekhuis Vorden
Erkende handel in populaire blad-muziek,
scholen voor kleine muziekinstrumenten,
grammofoonplaten en afspeelapparatuur

Grote paardenen veulenmarkt
„Knollenmarkt'

Welk meisje wil mij l of 2
halve dagen per weok helpen ? Mevr. Nijenhuis,
De Steege 5, telefoon 1843
Wegens verhuizing naar elders ter overname aangeboden: Goed onderh. piano
voor ƒ 300,—. A. van Hoek
„Oude Voorde" Ruurlosew.
VERHUIST: Loonbedrijf
H. J. Bosman Mossel naar
VELDWIJK C 118 telefoon
1874, Vorden
Verloren: Blauw zwem pak,
met handdoek tussen Vordense bos en zwembad.
G. J. Arfman, Wildenborch
D 77

ï Is weer bij
PONGERS - VORDEN

Te koop: 5 roodb. nieuwm.
koeien 20-26 liter melk per
dag. Veehandel Vlogman

Aardappelen er in

OP WOENSDAG 9 AUG. TE HENGELO G

water erbij en inschakelen.

Grote veulenkeuring van warm- en
koudbloedpaarden.

Na enkele minuten even pitten en
wassen.

Grote deelname - Mooie prijzen
De Markt vereniging

GEVRAAGD:

serieuze varkens- en
kuikenmesters
Inlichtingen voor financiering en
nieuwbouw bij

Alle soorten aardappelen en natuurlijk ook wortelen en winterpeen zijn
in een ogenblik van tijd „panklaar"
in een

tornado
aardappelschrapmachine

Haarversteviger Ie flesje 50 et - 2e flesje 25 et - 3e flesje GRATIS !
Zegelkorting
Elk 2e pak Spar koffie 50 et goedkoper
— 10%
Elke 2e pot poederkoffie 50 et of 100 et of 200 et goedkoper — 10%
1 zak chocoladevlokken
van 68 et voor 59 et — 10%
Elke 6e fles Spar bier
GRATIS — 10%
2 zakjes peperniuntbaljen
van 110 et voor 98 et — 10%
20% zegelkorting op alle soorten Spar rijst !
20% zegelkorting op elke fles Spar ranja !
20% zegelkorting op elke fles Spar slasaus !
20% zegelkorting op elk blik Spar sperziebonen !
20% zegelkorting op elke pot Spar pindakaas !
1 blik Spar tomatensoep
van 108 et voor 79 et — 10%
2 rollen Spar beschuit
van 76 et voor 59 et — 10%
100 gram schouderham
van 79 et voor 68 et — 10%
150 gram gebraden gehakt
van 74 et voor 65 et — 10%
DONDERDAG EN VRIJDAG:

Deze schrapmachines zijn verkrijgbaar voor l, 2 of 3 kg aardappelen.

Fa Uenk-Bongers
Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 05752-1327

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

79 et
29 et

REMMERS

Vraag demonstratie in onze winkel of bij u thuis

G.EmsbroeUZn.CY

HENDRIX VERKOPER

l kilo bananen voor slechts
l kilo andijvie nu voor

Supermarkt
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Extra voordelige aanbieding
in koelkasten van 130 liter inhoud!
* Koelkasten * Diepvrieskisten * Diepvrieskasten

Telefoon 1281

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

-

Telefoon 1379

Afbraak te koop:
pannen, stenen, ramen, deuren, kozijnen, planken, ribben, latten, balken enz.
in gedeelten of in een koop,
zeer geschikt om goedkope
bungalow, zomerhuisjes of
garages van te bouwen.
Inlichtingen Prins Bernhardw. 8 of Julianalaan 30
Te koop: Prima damesry\viel. Pr. Bernhardweg 8
Te koop: Perceel haver.
Café „De Zon" Zutphensew.
Te koop: Prima konsumptieaardappelen, nieuwe
oogst per 25 kg of meer,
thuis bezorgd. Th. Wieggers
't Hoge 21, Vorden
AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR
GARAGE TRAGTER

Telefoon 1256
Makelaars- en
assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Telef. 1253 - Vorden

