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KERKDIENSTEN ZONDAG l AUGUSTUS
Maandagavond speelde het voetbalelftal van Jong
Gelre een wedstrijd tegen Jong Gelre afd. Voorst.
Op het terrein van V.V. Voorst werd tegen het
sterke team aldaar verloren met 4—1. Met rust
was de stand 3—O voor Voorst.
Op het terrein het Werkse Veld speelden de dames een handbalwedstrijd tegen de dames van de
afd. Laren. Ook de dames van Vorden moesten
het onderspit delven, Laren won met 10—3.
De training van Jong Gelre zowel voor dames als
voor heren wordt nu iedere maandagavond op het
terrein het Werkse Veld gehouden.
NUTSBIBLIOTHEEK

De maand augustus is de Nutsbibliotheek gesloten, daarom moeten vrijdag 30 juli alle boeken
ingeleverd worden 's middags van 3.30 tot 4.30 u.
en 's avonds van 7 tot 8.30 uur.
Vrijdag 3 september wordt de bibliotheek weer
geopend en dan hoopt het bestuur, dat de nieuwe
boeken (voor ƒ 400,—) al aanwezig zullen zijn.
BIOSCOOP

Zondag draait in het Nutsgebouw de spannende
Wild-Westfilm ,,De gemaskerde ruiter".
De vermetele avonturen van een onverschrokken
gemaskerde en onbekende wreker van onrecht in
het Wilde Westen.
ORIËNTERINGSRIT VVV

In het kader van het VVV-zomerprogramma werd
dinsdagavond j.l. een oriënteringsrit voor rijwielen, brommers, motoren en auto's gehouden,
waarvan de organisatie berustte bij de plaatselijke
V.A.M.C. ,,De Graafschaprijders". Er waren een
30-tal deelnemers in totaal.
De start was om 7.30 uur bij de O.L. school, finish bij hotel Brandenbarg.
De uitslag was:
RÜwielen (lengte 10 km):
1. B. Groot Enzerink, 13 straf p.; 2. B. Nijenhuis,
14 strafp.; 3. mej. Kaemingh, 14 straf p.; de poedelprijs verwierf de heer Helmink met 134 strafp.
Brommers:
1. J. Kanonx, 51 strafp.; 2. G. J. Faber, 52 straf punten; 3. H. Lijftogt, 53 strafp.; de jeugdige
Renso Luth mocht de poedelprijs in ontvangst nemen (291 strafp.).
Auto's en motoren (lengte 33 km):
1. D. Beek, 50 strafp.; 2. A. W. Bargeman, 107
strafp.; 3. Koornstra, 148 strafp.; de poedelprijs
was voor de heer Baarsma, 250 strafp.
Het bestuurslid, de heer H. Emsbroek, reikte na
afloop in hotel Brandenbarg de prijzen uit, die
bestonden uit souvenirs etc. Hij dankte ook in het
bijzonder de heer Kerkziek voor het uitzetten der
ritten, en de V.A.M.C. voor haar goede organisatie.
TOUWTREKKERS NAAR TOERNOOI
TE WINTERSWIJK

De sterke mannen uit de Achterhoek maken zich
momenteel gereed om deel te nemen aan de touwtrekwedstrijden, die in het kader van de N.T.B,
bondskompetitie in Winterwijk zullen worden gehouden op zondag l augustus a.s. De wedstrijden
vinden plaats nabij café ,,De Steengroeve" en
worden gorganiseerd door de T.T.V. „HanninkSteengroeve Kombinatie".
Uit onze omgeving zullen de mannen van 't Medler en Warken hieraan deelnemen. Warken l dat
uitkomt in de A-klasse is al bijna kampioen, daar
zij liefst een voorsprong van 12 punten heeft op
nummer 2 van de ranglijst Heure l uit Borculo.
Warken heeft er 34, Heure 22.
In deze afdeling zal Medler l, dat met 18 punten
op de derde plaats in het klassement zetelt nog op
moeten passen voor nummer 4, Bruil uit Ruurlo,
dat slechts 2 punten achter haar staat.
Medler 2 heeft in de B-klasse een prachtige kans
op de titel met 34 punten, gevolgd door HanninkSteengroeve-Kombinatie l met 26 punten.
In de C-klasse bezet Warken 2 momenteel de 2e
plaats met 20 punten, terwiil Medler 3 derde is
met 8 punten.
Ook in de D-klasse is Warken oppermachtig, het
derde zestal van deze vereniging gaat met 32
winstpunten fier aan de kop, maar kan haar
plaats ernstig bedreigd zien door Bruil 3 uit Ruurlo met 28 punten.
Men verwacht zondag dan ook een spannende
strijd in Winterswijk.
AVONDWANDELING

VVV

Aan de wekelijkse avondwandeling, die in het kader van het VVV-programma verleden week werd
gehouden, namen ditmaal een 30-tal gasten deel.
Onder leiding van de heer Th. Eckhardt vertrok
het gezelschap tegen half acht vanaf het Marktplein. Men bezichtigde de mooie omgeving van
het landgoed „Kieftskamp" terwijl de terugweg
langs het zwembad en omgeving ging.
Pluvius hield zich gelukkig schuil en tegen half 10
kwam men droog weer bij de finish aan.
ACHTKASTELENTOCHT

VAKANTIEGANGERS IN VORDEN
„DE BOER OP"

De nieuwste attraktie die de Vordense VVV in
Her v. K e r k
haar zomerprogramma heeft opgenomen, nml. een
8.30 uur ds. L. J. C. Visbeek
excursie voor de vakantiegasten, blijkt in deze
10.05 uur ds. J. Visbeek jr. van Kats (Jeugddienst) kringen
bijzonder enthousiast te zijn ontvangen.
Na de verleden week reeds goed geslaagde eerste
Medlerschool
inzet, werd het afgelopen weekend wederom een
10.00 uur ds. L. C. J. Visbeek
dergelijke leerzame uitgaansdag georganiseerd in
samenwerking met de plaatselijke landbouworgaGeref. Kerk
nisaties. Ruim 60 gasten hadden zich donderdag10.30 uur ds. R. J. A. Hanenburg van Geesteren- morgen om 9 uur verzameld bij de Vordense Zuivelfabriek, waar de heer H. Graaskamp de leiding
Gelselaar.
van het gezelschap op zich nam.
7.15 uur ds. C. H. van den Berg van Aalten.
Allereerst bezocht men de zuivelfabriek en de
kaasfabriek, waar het gezelschap in 2 groepen geR. K. K e r k d o r p
splitst op deskundige wijze werd rondgeleid. De
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
direkteur, de heer M. Groen, gaf hierbij enige toelichting omtrent de werkwijze, de verwerking der
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
melk e.a. gegevens, waarbjj in de kantine enige
verfrissingen werden aangeboden.
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de
boerderij van de heer G. W. Winkel „Gazoor",
waar het bedrijf in ogenschouw werd genomen en
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
de eigenaar enige toelichting gaf omtrent de gang
(alleen spoedgevallen)
van zaken op de boerderij.
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur Tot slot ging het naar het pluimveebedrijf van de
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
heer B. S. Hylkema op de Boggelaar, waar de opS.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk fok en mesterij van kuikens etc. werd bekeken en
tussen half tien en tien uur 's morgens.
de heer J. Pardijs een leerzame explicatie gaf.
Tegen het middaguur togen de deelnemers (sters)
aan deze excursie, vol van nieuwe indrukken, volZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
daan weer huiswaarts. Over 2 weken zal wederom
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen een
dergelijke excursie worden gehouden.
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
BRAND MELDEN : no. 1541.

OPENLUCHTSPEL TE RUURLO

Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie). Drie jaar lang was het rustig in het Rijkenbargse
bos in Ruurlo, maar de laatste weken hebben zich
weer vele Ruurloërs 's avonds daar heen begeven
WEEKMARKT
hetzij om te graven, te timmeren, te lassen of om
Op de vrijdag gehouden markt waren 125 biggen de tribune op te zetten (zelf gehaald uit Koog aan
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,— tot ƒ 65,—.
de Zaan) en om te repeteren voor het show-stuk
Handel lui.
„Winnetou en de schat in het Zilvermeer".
Het openluchtspel te Ruurlo heeft in de AchterBURGELIJKE STAND
hoek altijd grote belangstelling gehad, deze keer
van 22 juli t.ni. 28 juli 1965
is het echter al zo, dat men uit het westen al
Geboren: Hendrika Wilhelmina, dochter van H. kaarten heeft besteld.
De gelijknamige film heeft n.l. miljoenen mensen
Jansen en H. W. Braakhekke.
Ondertrouwd: J. W. te Waarlo en G. J. Beuker. getrokken, maar men wil graag de paarden-akties zelf zien en men kan er op rekenen dat daar
Gehuwd: J. Wiekart en A. M. Storback.
de 24 ruiters van de Landelijke Rijvereniging voor
Overleden: Geen.
zullen zorgen.
Nieuwe grote schijnwerpers zullen Old Shatterhand, Old Firehand en Winnetou volgen in hun
HERV. KERK
strijd tegen de slinkse bewegingen van de Grote
A.s. zondag
Wolf, het opperhoofd der Utah-indianen en Brinkley, de leider der bandieten.
Evenzo wordt de ontluikende liefde tussen Ellis
en Fred Engel in het zonnetje gezet.
Deze namen zeggen u op ^A moment misschien
Voorganger :
nog niets, maar na één va^^ voorstellingen, die
Ds. J. VisbC^^-. van Kats
u zeker gaat bezoeken, wel^ïer alles van.

JEUGDDIENST

Aanvang samenzang om 10.05 uur
Onderwerp:
Kunnen we nog met blijdschap leven ?
ONDERLINGE fflPGELWEDSTRIJD
„DE SNOEKBAARS"

Zaterdagmorgen 24 juli j.l. organiseerde de hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars" haar derde onderlinge viswedstrijd van dit seizoen,
's Morgens om 6 uur wierpen de 26 deelnemers
(waaronder 2 dames) hun angel uit in de Baakse
Beek nabij café ,,De Groene Jager" te Wichmond
waar ook de loting plaats vond.
De vangst was niet bijzonder groot, slechts 14
voorntjes lieten zich verschalken, in totaal 262
cm. De uitslag was als volgt:
1. G. Sleurink, 3 stuks, 60 cm; 2. D. Weustenenk,
3 stuks, 56 cm; 3. Th. Eykelkamp, 2 stuks, 36
cm; 4. J. Fleming, 2 stuks, 34 cm; 5. G. Hellewegen, l stuk, 23 cm; 6. H. Golstein, l stuk, 20 cm;
7. W. Sessink, l stuk, 17 cm; 8. mevr. JansenBoers, l stuk, 16 cm.
Voor de beste resultaten worden punten toegekend, de drie beste prestaties van alle wedstrijden
zijn prijsbepalend.
De eerstvolgende onderlinge wedstrijd wordt gehouden op zaterdagmiddag 21 augustus a.s. van
16.00 tot 18.30 uur in de IJssel (bij niet te hoge
waterstand).

Zondag 1 aug.
Circuit
Je Schans"

CLIMAX IN INTERNATIONAAL
MOTOCROSS-SEIZOEN
Nabij de plek, waar tussen Lichtenvoorde en
Groenlo, de beide provinciale snelwegen lopen,
Enschede-Arnhem, de zoge^^mde Twenthe-route
alsmede de Hamelandroute^BIlke vanaf genoemd
punt te Lievelde de nieuwe verbindingsweg naar
Duitsland gaat vormen, daar torent de grote Reportagetoren van het befaamde motorcircuit de
Schans als een signaal voor het internationaal
motorgeweld, wat zondag l augustus met zijn
steeds weer verbijsterend geweld van start gaat
in het bedrijvige Lichtenvoorde.
De vele kermiskoersen in verre omgeving deren
de reputatie niet, welke het Internationaal Motorevenement Lichtenvoorde in binnen- en buitenland zich verwierf en de duizenden motorsportliefhebbers wacht dit jaar op de vestinggronden
van weleer een evenement, welks omvang alle
vorige lijkt te overtreffen.
Voor het eerst zal zondag l augustus te Lichtenvoorde in niet minder dan vier verschillende klassen gereden worden. Naast het tomeloos geweld
der zware internationale klasse 500 cc en de 350
cc Senioren, gaan die dag van start een meute
juniores in de klasse 50 cc. Door de Federation
International Motocycliste en de K.N.M.V. is bovendien aan de M.A.C. Lichtenvoorde dit jaar toegestaan eveneens nog een klasse nieuwelingen
50 cc te verrijden, waardoor de Lichtenvoordse
Cross-zondag wel een bijzonder uitgebreid programma zal bieden.

leerling verkoopsters
MODEHUIS

Üisscl

^^^•^•rvoRC

SPANNENDE

TOUWTREKWEDSTRIJDEN

Ruim 300 belangstellenden, waaronder vele toeristen en gasten, omzoomden woensdagavond het
terrein achter café ,,De Zon" om getuige te zijn
van de traditionele touwtrekwedstrijden.
Elk jaar organiseert de Touwtrekvereniging ,,Medler" met steeeds weerkerend succes, dit evenement in nauwe samenwerking met het bestuur
van VVV, die dit toernooi in haar programma
heeft opgenomen.
Er waren 7 ploegen van elk 6 man, die zich voor
deelname hadden opgegeven t.w. Jong Gelre, afd.
Vorden; Leesten l en 2; Gems Metaalwerken; Gemeente Ruurlo; Kieftskamp en Sturka-Zutphen,
deze werden namens het WV-bestuur welkom geheten door de sekretaris de heer G. Eyerkamp die
de ploegen en belangstellenden een prettige en
sportieve avond toewenste en in het bijzonder ook
de heren G. Hendriksen en J. Besselink van de
T.T.V. ,,Medler" dankte voor hun organisatie.
De ploegen traden hierna tussen de lijnen, waarna
de heer Th. Eckhardt als vanouds de arbitrage op
zich nam en zich uitstekend van deze taak kweet.
Leesten l en Gems kwamen het eerst tegen elkaar uit, maar het team van Leesten, dat schijnbaar over ervaren trekkers beschikte had de tegenstander spoedig over de streep getrokken.
Hierna kwamen de kampioenen van '64, het team
van de gemeente Ruurlo en Kieftskamp aan de
beurt. Het potige zestal van Kieftskamp waarin
liefst 5 man van de fam. Lichtenberg meetrokken
had het snel bekeken en de Ruurlose ploeg sneuvelde. Jong Gelre won hierna overtuigend van
Gems met 2—0. De verdere uitslagen voor de
pauze waren:
Kieftskamp—Leestenl 2—0; Leesten 2—Gems
2—0; Jong Gelre—Leesten l 2—0; Gem. Ruurlo—
Leesten 2 2—0; Jong Gelre—Kieftskamp O—2.
Ook na de rust werd er fel getrokken en vooral
de ontmoeting tussen Leesten l en gem. Ruurlo
werd een bijna 3 minuten durend „gevecht" dat
uiteindelijk in Ruurlo's voordeel werd beslist.
De uitslagen waren:
Leesten 2—Kieftskamp O—2; Jong Gelre—Gem.
Ruurlo 2—0; Leesten l—Leesten 2 2—0; Gems
Gem. Ruurlo O—2; Jong Gelre—Leesten 2 2—0;
Leesten l—Gem. Ruurlo O—2; Gems—Kieftskamp
O—2. Het team van Sturka moest helaas wegens
vakantie verstek laten gaan. maar zal op de finale op 4 augustus a.s. wel van de partij zijn.
Elk van de deelnemende ploegen werden hierdoor
reglementair 2 winstpunten toegekend.
De voorlopige eindstand werd zodoende:
1. Kieftskamp, 12 punten; 2. Jong Gelre, 10 punten; 3. Gem. Ruurlo, 8 punten; 4. Leesten l, 6
punten; 5. Leesten 2, 4 punten; 6. Gems, 2 punten;
7. Sturka, O punten.
Zowel door de besturen van VVV als de T.T.V.
Medler zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld o.a.
een prachtige beker.
De heer Eyerkamp dankte aan het slot van deze
sportieve touwtrekwedstrijden, in het bijzonder de
heer Th. Eckhardt, arbiter van de N.T.B, voor zijn
uitstekende leiding. Op woensdagavond 4 augustus a.s. zal de finale van het touwtrektoernooi worden gehouden, eveneens bij café ,,De Zon".
GESLAAGD

Aan de Ulftse Huishoudschool slaagde voor de
INASopleiding onze plaatsgenote mej. Carolien
Mullink. Aan de R.K. Huishoudschool van de A.B.
T.B. te Denekamp slaagden voor het getuigschrift
assistent-opleiding de dames R. Waarle, Kranenburg en M. Wiggers, Linde.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zutphen slaagden voor 2-jarige primaire opleiding mej. I. Haanappel, voor 2-jarige opleiding assistenten: A. Bijenhof, en voor 1-jarige opleiding vormingsklas:
Ë. Jansen en B. Meenink.

bfoCROSSES

RACES IN 4 KLASSEN:
50 cc NIEUWELINGEN
50 cc JUNIOREN
250 cc SENIOREN
500 cc INTERNATIONALS

GESLAAGD
5. Drachtige vaarzen;
Voor het Mulo-diploma A slaagden Mieke Rensen 6. Pinken, geboren vóór 1965;
(met middenstand), Bea Lichtenberg (met mida. bedrijfsgroepen, voor bedenstand), Ingrid Siemerink, Joop Oudsen en Ber- 7. Verzamelingen:
drijven
t.e.m.
10
koeien 3 stuks; b. bedrijfstie Overbeek (met middenstand); allen zijn leergroepen, voor bedrijven t.e.m. 15 koeien 4 st.;
lingen van de R.K. Mulo te Zutphen.
c. bedrijfsgroepen, voor bedrijven boven 15
Het diploma machineschrijven werd behaald door
koeien 5 stuks. De bedrijfsgroepen kunnen beCorrie Waarle.
staan uit l groep koeien en/of l groep niet
Aan de Hogere Technische School te Arnhem
gekalfde dieren.
slaagde voor de afd. weg- en waterbouwkunde 8. Keuring kampioene en reserve-kampioene (alde heer G. J. M. Helmink, Delden.
leen melkgevende dieren), tevens aanwijzing
koe met de beste uier.
FOKVEEDAG

Vorden herbergt deze tijd vele toeristen, dit blijkt
o.m. uit het steeds stijgende aantal deelnemers
aan de VW-attraktie bij uitstek, de Achtkastelentocht.
Woensdagmiddag waren er liefst 78 deelnemers,
die uit alle windstreken van ons land kwamen.
Op het Marktplein werd het stalen ros beklommen en o.l.v. burgemeester Van Arkel fietste men
de ruim 32 km langs de bekende Vordense kastelen. Allen waren vol lof over deze mooie rit, langs
goede fietspaden en een prachtige omgeving,
ledere woensdagmiddag wordt deze tocht gehou- Op initiatief van de K.V.O. en fokverenigingen
den vanaf het Marktplein, start om 1.30 uur, kos- zal op 25 augustus a.s. op het gemeentelijk parten ƒ l,— per persoon, beneden 16 jaar ƒ 0,50.
keerterrein te Hengelo (Gld.) een M.R.IJ. fokveedag worden gehouden.
GEZELLIGE AVONDMARKT
Voor de fokdag is het vraagprogramma als volgt
Woensdagavond na afloop van de touwtrekwed- samengesteld:
strijden werd er in ons dorp een gezellige avond- 1. Stieren en stierkalveren geb. tussen l okt. '63
markt gehouden, waarvoor veel belangstelling been l jan. 1965;
stond. De verschillende winkeliers e.a. die hun 2. Koeien met een levensproduktie boven 30.000
hramen hadden opgesteld deden goede zaken, terkg melk (bij 30.000 kg melk niet ouder dan
wijl ook de kermisvermakelijkheden als draai- en
10 jaar);
zweefmolen, vooral de aandacht van de jeugd lokten. Ook in de danszalen was het een gezelige 3. Melkgevende koeien en vaarzen;
drukte.
4. Droogstaande koeien;

GEVRAAGD:

Het vervoer wordt geregeld door het Fokdagbcstuui. Eigen vervoer is mogelijk; hiervoor
wordt ƒ 4,— per ingezonden dier betaald.
Het minimum vetgehalte is vastgesteld op 3.40
pet., bij koeien met veel melk kan hiervan door
het bestuur worden afgeweken.
De aangiften moeten uiterlijk 10 aug. a.s. zijn
ingediend bij de stamboekhouders: H. Beeftink
te Eefde; H. J. Meulenbrugge te Vierakker; G. A.
Staring te Steenderen en H. Kraassenberg te
Hengelo (Gld.).

FINALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
MET WATERBALLET

Woensdagavond 4 augustus zullen de krachtpatsers uit deze omgeving hun krachten met elkaar
gaan meten, tijdens de finales van de touwtrekwedstrijden, die bij café ,,De Zon" worden gehouden in het kader van het VVV-programma.
Het belooft een bijzonder spannend slot te worden.
In de eerste ronde waren het de mannen van
Kieftskamp die met 12 punten aan de kop wisten
te komen, ze worden echter op de voet gevolgd
door het team van Jong Gelre met 10 punten. De
kampioen van 1964, de gemeenteploeg van Ruurlo
eindigde met 8 punten op de derde plaats, Leesten l werd vierde met 4 punten, Leesten 2 vijfde
met 4 punten. Gems Metaal bezet de zesde plaats
en Sturka met O punten de laatste plaats.
Dit kampioenschap touwtrekken van Vorden zal
weer een bijzondere attraktie krijgen. De organiserende vereniging T.T.V. „Medler" heeft een
tweetal ploegen van „Medler" en Jong Gelre bereid gevonden door een kuil vol water te trekken!
Een programma dus dat niemand mag missen.
Zie voor nadere gegevens de advertentie in ons
blad.

De minister van Justitie
heeft bij beschikking van 21 juli j.l. nr. L.O. 560-126-048 aan de
Vordense Marktvereniging vergunning verleend om 8500 loten
A ƒ l,— PER STUK
te verkopen voor het houden van een loterij, waarvan de opbrengst is bestemd voor de bevordering van het Marktwezen
en andere plaatselijke belangen.
De loten kunt u kopen bij de plaatselijke wederverkopers kenbaar aan de raambiljetten en zijn tevens verkrijgbaar bij de
penningmeester, Stationsweg 18 te Vorden.
DE HOOFDPRIJS IS

een rund t. w. van f 900
TWEEDE PRIJS EEN BROMFIETS.
Verder tal van aantrekkelijk prijzen.

de enige bromfiets is de SOLEX
Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met technische toestanden.
Solex rijdt altijd. Is eenvoudig, veilig en betrouwbaar. Hij respecteert
uw kleding en kost nog geen cent per kilometer. Alleen SOLEX geeft
u zoveel echt bromfietsplezier!

Trekking op vrydag 8 oktober a.s. ter gelegenheid van de
najaarsnutrkt.
GEVRAAGD NOG ENKELE WEDERVERKOPERS
provisie 10 % van elk lot dat wordt verkocht.
De Marktkommissie

BROMFIETSBEDRIJF

A. G. Tragter
w

Vorden

ZOMERPROGRflMMfl
voor de maanden juli en augustus 1965
ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7 uur. 50 et. p. p.
ELKE WOENSDAGMIDDAG
ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.
WOENSDAG 4 AUGUSTUS
TOUWTREKKEN op het terrein achter café ,,De Zon".
Aanvang 7.30 uur. Tevens gezellige markt op het Marktplein.
DONDERDAG 5 AUGUSTUS
EXCURSIE naar zuivel- en
kaasfabriek en een boerderij.
Verzamelen 's morgens 9 uur
aan de zuivelfabriek.
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
DANSAVOND in de zaal van
hotel Smit. Orkest „The Rythme Stars". Aanvang 8 uur.

G. Entsbroek en

Daar de voetbalver. ,,Vorden"
de komende kompetitie weer
met 4 senioren- en 6 juniorenelftallen deelneemt, en dit op
zichzelf veel financiële offers
mee brengt, kunt u ons hiermede helpen door mee te spelen
in de

DE OPLOSSING VOOR UW WASPROBLEMEN

«
?

De ERRES TOMBOMATIC is een
wasautomaat voor ALLE soorten
wasgoed. Bovendien heeft hij:

• een zeer duidelijk drukknoppaneel • een speciale 2-kg
knop voor de kleine wasjes !! ! • een programmawijzer •
een knop „extra lang" voor zéér vuile was • een centrifuge met 2.8^Hoeren
En u kent onze service.
U weet dat j^lfeeds het vertrouwen genieten van honderden en honoOTfön. En daar zijn wij trots op.

Daarom: komt u eens kijken. MORGEN al!
Voor demonstratie, inlichtingen en folders

G. Emsbroek £ Zn.c.v.
Zutphenseweg 5

Nutsbibliotheek

OOK VAN A.E.G. - ENGLISH ELECTRIC EN PHILIPS
WASAUTOMATEN

Wegens vakantie

Geniet van Uw vakantie!
LIGSTOEL
VELDBED

KOLOSSAAL!

waarbij passende
TAFELS EN PARASOLS
Alleen dit weekend op deze artikelen
DUBBELE ANIMOZEGELS

vorstelijke Fortest produktenl
Top Service! Overal! Altijd.
•MM

inhoud vanaf 125 liter voor

L MD

VRAAG VRIJBLIJVEND

VANAF HEDEN ELKE DAG

FOLDERS EN
INLICHTINGEN

vers gebak

KERKHOVEN
't Hoge 24 . Telefoon 1394

Boerstoel
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEM8
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Weulen Kranenbaro

,,

l fles Spar vruchtenlimon. gaz.

63 et - 12 et

,,

l pak Tombola biscuits

75 et - 15 et

l zakje fruitcocktail (snoepje)

55 et - 11 et

l tube tomatenpuree

45 et - 9 et

,,

136 et - 27 et

l bus insektendoder van 325 et voor

295 et - 10 %

l pot z.z. uitjes van 148 et voor

139 et - 10 %

% pot kersen op sap van 169 et voor

159 et

l blik perzikschijfjes van 159 et voor

149 et

REMMERS
Zelfbediening
KOPEN BIJ DE SPAR
•IS SPAREU BIJ DE KOOP

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Vraagt inlichtingen.

Nieuwstad 16

49 et - 10 et

DE SPAR

A. Bukman

„Driesteek" Warnsveld
telf. (05750) 4765

Abonnementsgeld
slechts f 5.—- per fles

l pak Spar margarine

BANKETBAKKERIJ

7 oi 8 weekse hennen
RxWL en de beroemde
zwartjes.

Het gas voor iedereen

l bus zonnebrandolie van 350 et voor
275 et - 10 %
l fles koffiemelk van 108 et voor
95 et - 10 %
1 fles Liebfraumilch Rheinperle van 295 et voor 250 et - 10 %
2 rol eierbeschuit van 70 et voor
60 et - 10 %
100 gram ontbijtspek van 62 et voor
55 et - 10 %
l zomerrookworst van 130 et voor
109 et - 10 %
250 gram Brunetta's (koekje) 65 et - 6 et zegelvoordeel

GEKOELD VOORRADIG

Iedere week aan
te bieden:

gesloten

Smederij Lettink

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Te koop: zware biggen.
H. J. Vruggink, 't Riethuis, Delden

zijn wij van 5 t.m. 21 aug

l blik lunchworst

t 298,-

Te koop: biggen.
W. A. Kreunen, Vorden

Bupro-gas

neem ,,DIE RUST" er eens van in zo'n
gemakkelijke
TUINSTOEL

Biedt zich aan:
net meisje.
Inlichtingen bureau van
dit blad

Verhuur

Telefoon 1546
Vorden

Inleveren van boeken van 3.30 tot 4.30 uur
en 's avonds van 7 tot 8.30 uur.

Sigma koelkasten

Te koop: nieuwe aardappelen; boerenkool-;
prei- en andyvieplanten.
Gebr. Ketteler\j,
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Te koop: R.B. pinken
1-jarig.
B. Antink B 18, Linde

è

VRIJDAG 30 JULI SLUITING
NUTSBIBLIOTHEEK

Te koop: 20 are rogge.
B. Timmer, Kranenburg

Te koop: toom biggen
D. A. Lensellnk
,,Spekop"

van de voetbalvereniging „Vorden".

H. Lyftogt, B. vp^Ktckfortweg 31
G. W. Eüerkamp^^arenmagazyn
D. Boersma, sigarenmagazyn
fa. Jan Hassink, sigarenmagazyn
Café Uenk, Nieuwstad
Hotel Brandenbarg, Dorpsstraat

Te koop: kinderfietsje
4 tot 7 jaar.
Groot Jebbink E 6 Linde

Te koop: 5 zw. biggen.
Bosman bij het zwembad, Vorden

Sporttoto

Bij de volgende adressen kunt
u registratiekaarten krijgen en
tevens het toto-formulier inleveren.

Te koop: plm. 35 are haver en gerst. Briefjes inleveren maandagavond 2
augustus 8 uur.
H. F. J. Huitink
Kranenburg

Te koop: 2 tomen biggen
w.o. B.B.-zeugjes
G. Vliem, B 13
de Eersteling

Steunt het goede doel!

Voor 30 et per kolom kunt u
eeni gokje
gokj( wagen en uw hulp
voor H voetbalver. is verzekerc

Te koop:
prima kookhaard; kinderledikanl; herenrjjwiel
met goede banden ƒ 85,bromfiots NSU de luxe;
1-persoons ledikant.
Ruurloseweg D 25 a
Vorden.

Zutphenseweg 41

Telefoon 1 2 8 1

Nieuwstad 58

Telefoon 1 3 7 9

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftogt, B. v. HacH.w 31
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterfl en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Laarstraat 5

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon

A

E. G. Schuppers
J. A. SchuppersZweverink
Borculo, 21 juli 1965
Keizer Ottostraat 22

Jan W. Marsman

en
Yvenne A. van Meurs
21 juli 1965

W Linde, E 76
u Vorden, juli 1965

Toekomstig adres: Linde E 76, Vorden. W

X

Receptie van 3.30 - 4.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

^
Sc

Langs deze weg zeggen
we, ook namens onze
kinderen, allen hartelijk
dank voor de betoonde
belangstelling tijdens ons
zilveren huwelijksfeest.

X

Warnsveld, juli 1965
Vordenseweg 29
Voor de vele blijken van
medeleven, betoond na
het overlijden van mijn
lieve man, onze lieve vader, behuwd- en grootvader
Gerrit Emsbroek
zeggen, wij u hartelijk
dank.
Uit aller naam:
B. H. EmsbroekBielderman
Vorden, juli 1965
Burg. Galléestraat 48
Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
gedurende de ziekte en
bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
Johanna Alowysa
Bouwen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Familie Seesing
Vorden, juli 1965
D 19 ,,'t Groenedal"
Hiermede betuigen wij u
onze hartelijke dank
voor de door u betoonde
belangstelling en blijken
van medeleven, tijdens
de ziekte en na het overlyden van onze lieve
man, vader, behuwd- en
grootvader
Antonie ter Maten
Uit aller naam:
B. M. ter MatenKlein Kranenbarg
Vorden, juli 1965
,,'t Jebbink"
Woensdag 4 augustus a.s. is de zaak
wegens familiefeest
NA 4 UUR GESLOTEN
GEBR. KETTELERIJ

Zutphenseweg 54

r\

<

A

;<
X
ï
<

Het is mij een behoefte om ook langs deze
weg mijn zeer hartelijke dank te betuigen,
in de eerste plaats aan de Ouderkommissie
der O.L. school voor de afscheidsreceptie
mij aangeboden op mijn laatste schooldag.
Verder breng ik mijn oprechte dank aan het
gemeentebestuur, ouders, personeel en oudleerlingen van beide O.L. scholen, de heer
v. d. Peyl namens V.O., de heer Eskes namens de Boerenleenbank, het personeel van
de Chr. School en andere vrienden, niet alleen voor de vele prachtige cadeaus en bloe"—
men maar ook voor de waarderende woorden die tot mij gesproken zijn. Zelf gevoel
ik het alleen als een voorrecht dat ik dit
werk heb kunnen en mogen doen. Ook wl
ik nog mijn oud-kollega's danken voor de
goede verstandhouding en prettige samenwerking die ik met hen gehad heb.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor alles
aan allen die de 16e juli voor mij een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Aangeboden: antiek, 16
landschaptegels blauw,
olielampje geel-koper,
stel Delftsblauwe vazen
3 stuks, tinnen kelk.
H. Besselink, D 136 d
Eikenlaan Kranenburg
Vorden

BOTERHAMWORST 150 gram
l' \AIJDENROOKVLEES 150 gram

De herensalon in pand Albers
is wegens vakantie
van 2 t.m. 9 augustus

gesloten
W

l

E K A R T

ARCHITECTENBUREAU

Van Houte
Nieuwstad 47

gesloten
van 19 juli tot 9 augustus

f i

X
X
X

l

X

X
W
W
vy
'• l

Wegens vakantie
ZIJN WIJ VAN
2 tot en met 0 AUGUSTUS

SIEMERINK
HORLOGERIE

79

Grote flessen APPELS AP 2 flessen voor

129

Litersblikken AARDBEIEN

149

Blikken GEMALEN KOFFIE nu voor

179

Dubbele pakken CUSTARD

59

VAN NELLE THEEBULEN 10 stuks

39

ALS EXTRA REKLAME ! !

bij ƒ 5,— aan boodschappen l litersblik de fijnste
PERZIKEN voor

119

Bij elke fles limonadesiroop 6 PLASTIC BEKERS

39

Bij aankoop van elke kilo suiker l groot pak
SPRITSKOEKEN voor

69

SPECIAAL VOOR U ! ! !
ANTON HUNINK's LEVERPASTEI

2 lunchblikjes van 66 et nu voor

49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Vorden

Nieuwstad 5

EEN PLEZIERIGE VAKANTIE?
Neem dan altijd uw fiets mee!
Maar laat hem eerst door ons nazien zodat u verzekerd
bent van onbezorgd fietsgenoegen.
RIJWIELBEDRIJF

WEGENS VAKANTIE

gesloten

A. 6. TRAGTER

VAN 2 TOT EN MET 7 AUG.

WEGENS VAKANTIE

WEGENS VAKANTIE

LET T l NK

P.S. zaterdag 4 aug. om 2 uur weer geopend

gesloten

GESLOTEN

VAN 2 T.M. 14 AUGUSTUS

VAN 2 T.M. 14 AUGUST T S

6. Weulen Kranenbarg
Vorden

Bupro-gas wel verkrijgbaar

WEGENS VAKANTIE

geen pedicuren

gesloten
VAN 9 T.M. 17 AUGUSTUS

van donderdag 5 augustus t.m.
17 augustus.

SCHOENMAKERIJ

Lucy Jansen
Medisch gediplomeerd chiropodiste
,,'t Schoenenhuis"

WEGENS VAKANTIE

gesloten

gesloten

VAN 2 T.M. 7 AUGUSTUS

VAN 2 T.M. 9 AUGUSTUS
SCHOENMAKERIJ

Beernink

39

gesloten

Café

KAPSALON

5 grote rollen FRUITDRUPS

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE

De teraardebestelling zal plaats hebben op
vrijdag 30 juli om 12 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

ONZE HERENSALON IS
WEGENS VAKANTIE

49

ZUTPHENSEWEG 41

Uit aller naam:
J. W. van Wilsem-Wyers

H. Visser

11 grote KNOTSEN

H. J. REMMERS

op de leeftijd van 59 jaar.

Bruggeman

69

1 WATERPISTOOL GRATIS

G. REMMERS, Nieuwstad 58 is in deze
periode geopend.

ELISABETH WIJERS

weduwe van
T. van der Lee

bij elke grote zak gesorteerde SNOEP a

gesloten

VAN 2 T.M. 14 AUGUSTUS

Geheel onverwachts ging van ons heen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante

VOOR DE JEUGD ! !!

Litersblikken SPERZIEBONEN

f\

X
X
A
A
A
X
X

500 gram LEIDSE KAAS

SPECIAAL AANBEVOLEN ! ! !

E C NIPIUS

Zutphenseweg 55

198
169
169

500 gram GOUDSE VOLVET

x

H?

WEGENS VAKANTIE

Te koop: gegalvaniseerde
golfplaten.
Ruurloseweg 45 Vorden

X
X
X
X
X
X

uM

Te koop: Pelgrim huishoudkachel.
de Boonk 13, Vorden

Te koop: wegens vertrek
z.g.a.n. Etna heteluchtkachel.
A. Vreeman, Vordense
binnenweg, Lochem.

Verpakte ROOKWORST 250 gram

500 gram FIJNE BELEGEN KAAS

JOHN STORK

PLUIMVEEHANDEL - VORDEN

79

98
119
39
89

Gezinsf lessen roomzachte SLA SAUS

x

Te koop: salonwagen.
H. Bessellnk, D 136 d
Eikenlaan Kranenburg
Vorden

Te koop: perceel haver,
aardappelen en boerenkoolplan ten.
H. Korenblik, C 85 a

PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR
Wacht niet te lang, onze voorraad is beperkt ! ! !

WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

en
X
X COBY CORRÊ
X
geven u mede namens wederzijdse ouX
ders kennis van hun voorgenomen huX
welijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op zaterdag 14 augustus
X
om 10 uur ten gemeentehuize te VorX
den.
X
X Vorden, Zutphenseweg 10 a
X Sas van Gent, Ravelijn 19
X juli 1965
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
X
17.30 uur in hotel ,,'t Wapen van VorX
den" (F. P. Smit).
X
He

X
X
X
X
X
X
X

Itij aankoop van ƒ 5, aan boodschappen

^
y

W

Bilthoven
Hobbemalaan 85

B. Uenk
H. J. Uenk-Memelink

Onze weekaanbieding

X
K
geven W

hebben de eer u, kennis te
van hun voorgenomen huwelijk, waar- u
van de voltrekking D.V. zal plaats hebben op donderdag 5, augustus a.s. om
1.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de V
Ned. Herv. kerk te Vorden door de W
Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

EKALT JAN

Getrouwd :

n

x

J. W. TE WAARLO
en
G. J. BEUKER

T I M M E R
Kranenburg

N.V. ENGROSSLACHÏERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryf«spaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedreven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 4J

Radio
Televisie

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56

—

ZUTPHEN

—

wasautomaten

TEL. 3813

wereldvermaard sinds mensenheugenis

Radio- en T.V.-klachten voor 's morgens 10 uur opgeven s.v.p.

Wij gaan met vakantie van 2 t.e.m. 14 augustus
UIT!

A.E.G

Nutsgebouw

Goed voor U

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema —

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
weer een gezellige

balavond
„'T WAPEN van VORDEN"
F. P. Smit

OF

iCHPPPEN".

SLflflGT U VOORDELIGER BU

fa. MURTENS
Wapen- en Sporthandel

ORKEST „DE ZWERVERS"
met elektronisch orgel

ZONDAG l AUGUSTUS, 8 UUR:

4995

De gemaskerde ruiter

kunt u nu een echte auto kopen

De eenmans-oorlog van de onbekende wreker van onrecht tegen misdadigers en wilde
Indianeh.

TOEGANG 14 JAAR

Openluchtspel Ruurlo

RIJKENBARGSE BOS

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Winnetoü

ALLEEN DIT WEEKEND

en de schat in het
ZILVERMEER

brengen wij u een moderne

damesblouse

Indianenspel naar Karl May
80 medewerkenden, 24 ruiters
op
zaterdag 7 augustus om 8 uur
zondag 8 augustus om 8 uur
zaterdag 14 augustus om 8 uur
zondag 15 augustus om 3 uur
zondag 15 augustus om 8 uur

f7.65 per fles

KEUNE
Te koop: boerenkool- en
andyvieplanten.
H. C. Kettelery
B. van Hackfortweg 4
Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 25jarig huwelijk ondervonden, zeggen wij u mede
namens onze kinderen,
heel hartelijk dank.
Fam. Arfman
Vorden, juli 1965
Wildenborch D 77
Te koop: nieuwe aardappelen.
D. Pardys
Kranenburg D 129 a
Gevraagd:
huishoudelijke hulp voor
l of 2 halve dagen per
week.
Mevr. C. G. F. Stenger
Grote Veld D 52 g
Telefoon 6731
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voorverkoop kaarten: sigarenmagazijn
Meulenkamp, Ruurlo ƒ 2,—.
Aan de kassa ƒ 3,—.
Kinderen (lagere school) ƒ 1,50.

voor

• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroniseerde versnellingen • verwarming
min. onderhoud: olie 10.000 km
doorsmeren 20.000 km
Maak een proefrit bij

.J.A,U O

AUTOMOBIELBEDRIJF

D. 6. TRAGIEK
280
290(
300 et

hele ot halve liter ijs!
om zelf een „lekker" toetje
van te maken.
Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—

Vrijdagavond en zaterdag
l kilo vet spek
200 gram boterhamworst
200 gram tongworst
200 gram leverworst
200 gram bloedworst

met gratis zakje ijswaaiers

100 et
60
60
50 et
50 et

Finale touwtrekken met vfterballet

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

OP WOENSDAG 4 AUGUSTUS BIJ CAFÉ „DE
ZON" VORDEN AANVANG 7.30 UUR

M. Krijt, Dorpsstraat
VIVO

„De IJsspeciallst"

Om het kampioenschap van Vorden.

Opel trotseert de tijd

Als grote attraktie 2 PLOEGEN DOOR EEN
KUIL VOL WATER.
KOMT KIJKEN

KOMT LACHEN

UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.
WEGENS VAKANTIE IS ONZE ZAAK

Groothandel in levensmiddelen
Zutphen

G E S L O T E N

gesloten

WEGENS VAKANTIE VAN
2 AUG. T.M. 14 AUG.

Voor ons bedrijf te Zutphen zoeken wij
SLAGERIJ

Eet nu
VERSE HAANTJES
Bestel vroegtijdig

PoeliersbedrijfROVO
tel. 1283

vrachtwagen-chauffeur
Sollicitaties aan:

Na kantoortijd:

vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408
Zoekt u voor uw geld een

BIJ DRANKEN
DIE HET ALTIJD DOEN
HOORT ZEKER

veilige belegging?
Neem
6% rente

M. Krijt

•

Dorpsstraat 32

L. Schoolderman

VORDEN
^SiSSSSSSSS&J^^^

Bonendaal 30 te Warnsveld
Telefoon 05750-4064

obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken è. ƒ 1000,—

V A N A F A.S. MAANDAG
2 AUGUSTUS T.E.M. ZATERDAG 7 AUGUSTUS

Ackerman & Kamphuis N.V.
Oostzeestraat 2, Zutphen
Telefoon 05750-3341

tel. 1214

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'

SLIJTERIJ

Brandenbarg's Citroen

„'t Wapen van Vorden"

blijf jong... blijf fit...

fiets!

Voor ontspanning of voor dagelijks naar uw w e r k . . . de fiets
waarop u rijdt moet altijd betrouwbaar zijn.
Laat hem daarom regelmatig door

de vakman nazien.
Dan heeft u jarenlang plezier van
uw fietsl

de Heer W. ter Haar

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

Geleg«>iih«'id voor graanmaaien
en maaidorsen met graantank
LOONBEDRIJF

A. Beettink

RIJWIELBEDRIJF

A. G. Tragter

F. P. Smit

Concordia Hengelo-G.
ZATERDAG 31 JULI

Nutsgebouw - Vorden

REGENJASSEN

WOENSDAG 4 AUGUSTUS

IN NYLON EN PLASTIC

dansen

ORKEST „THE MOODCIIERS'

TIJDENS DE AVONDMARKT
FIETSCAPE'S EN PONCHO'S

Assurantie kantoor

H.H. LANDBOUWERS

Veldwijk - Telefoon 1249

Inlichtingen en prospect!
by :
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

ƒ 4,95

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Deventer

dansen
Dans- en Showorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

REGENBROEKEN

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagaêïjü „t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

