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UIT DE GEMEENTERAAD.
Bij tic dinsdagavond gehouden raadsvergadering was
de heer Meyer nog wegens ziekte afwezig. De voorzitter deelde mede dat de heer Meyer waarschijnlijk bij
de eerstvolgende raadsvergadering weer aanwezig zou
zijn. De heer Wesselink was deze avond wegens vakantie afwezig. De voorzitter bedankte de raad en de
raadsleden voor de gift die de jubilerende V.V.V. ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan in ontvangst heeft
mogen nemen.
Van de N a t i o n a l e Christelijke Organisatie van Boerenpluimveehouders was een schrijven binnengekomen
waarin het bestuur er op wijst dat ten gevolge van de
nood in de pluim veehouderij talrijke bedrijven in grote
financiële nood verkeren en de inkomens van pluimveehoudcrs zijn gedaald tot ver beneden het sociaal
bestaansminium. Op verzoek van genoemd bestuur
hebben B. en W. de besturen van de plaatselijke afdelingen van de drie landbouworganisaties verzocht de gezinnen, die naar hun mening voor toepassing van de
Financiële Bijstandsregeling Zelfstandigen in aanmerking komen, aan B. en W. op te geven. Tot op heden
heeft zich nog niemand opgegeven zegt de voorzitter.
Uitbreiding Prot. Chr. Noodklcuterschool
Op verzoek van het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs besloot de raad
de benodigde gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de bestaande noodkleuterschool met een
tweede leslokaal en nevenruimten als sanitaire-afdeling,
kapstokken en kastruimten, één en ander overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit van de Kleuteronderwijswet. Het schoolbestuur heeft als streefdatum
voor in gebruikname van het 2e lokaal l januari 1965.

Binnenkort zal er een voorstel komen tot uitbreiding
industrieterrein, aldus de heer Van Arkel.
Ditmaal is het de heer P. R. Bulterman die een gedeelte, groot plm. 1620 m- wil kopen voor een daarop te
stichten motor-revisiebedrijf. Het aan te kopen industrieterrein ligt langs de z.g. Industrieweg met een
frontbreedte van plm. 30 meter en heeft een diepte van
plm. 54 meter. De kopsom berekend naar f 6,33 per
m- bedraagt in totaal f 10.254,60. De heer Bulterman
heeft de gebruikelijke waarborgstom gestort. De raad
besloot tot verkoop van genoemd terrein.
Wijziging politieverordening.
In het belang van het toerisme hebben de hotel-, caféen restaurantbedrijven in Vorden verzocht het in de
Algemene Politieverordening vastgestelde sluitingsuur
te wijzigen van 23 in 24 uur. B. en W. stellen voor het
sluitingsuur voor de maanden mei tot en met september te stellen op 24 uur en voor de maanden oktober
tot en met april te handhaven op 23 uur. De heer Gotink zou gaarne zien dat ook in de wintermaanden het
sluitingsuur op 24 uur gesteld zou worden. Wanneer
een vergadering dan om elf uur nog niet is afgelopen
behoeven de caféhouders niet telkens een vergunning
aan te vragen.
B. en W. bleven echter bij hun voorstel, waarmee de
raad zich uiteindelijk best content toonde.
De raad besloot de in de gemeente Vorden geldende
„Uitkei ings- en pensioenverordening Wethouders" te
wijzigen overeenkomstig de bepalingen van de wet pensioenmaatregelen 1963. Het belangrijkste onderdeel van
de nieuwe verordening betreft wel dat het pensioenverhaal voor wethouders per l januari 1964 4y2% inplaats van 3% van de wedde bedraagt.
Voorts gaf de raad haar fiat aan de Bezoldigingsverordening 1963 die met ingang van l januari 1964 op
diverse punten gewijzigd diende te worden.

Aan- en verkoop grond in plan Boonk.
B. en W. hebben met de heer J. van Zeeburg alhier,
overeenstemming bereikt over transacties betreffende
gronden in het plan „Boonk". Van het aan de heer v.
Intrekking raadsbesluit. (Sluitende Gemeentebejïroting).
Zeeburg toebehorende kadastrale perceel, totaal groot
Op 17 februari 1964 besloot het college van B. en W.
3548 m-, blijft plm. 300 m- zijn eigendom.
Van de aan de gemeente behorende grond wordt plm. aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Fi1160 m- geruild tegen 1160 m- van het zojuist genoemd nanciën te verzoeken een aanvullende uitkering uit het
perceel van de heer v. Zeeburg. Over de oppervlakte tekort op de gewone dienst van de begroting 1964.
van 300 m- -f 1160- vergoedt de heer van Zeeburg De gewone dienst wordt reëel sluitend o.m. door de
voor het bouwrijpmaken f 13.140,— (= f 9,— per m2). hogere ramingen van de verschillende uitkeringen uit
Het overblijvende gedeelte plm. 2088 m- koopt de ge- het gemeentefonds, zij het dan dat de beschikbare remeente van de heer van Zeeburg voor de taxatieprijs serve op de gewone diei^Aiet hoger is dan f 3.014,96.
van f 2,— per m-, dus voor totaal f 4.176,—. De heer Aan de gewone dienst ^ffrdt thans een bedrag van
van Zeeburg dient ingevolge bovenomschreven trans- f 46.400,— onttrokken wegens arbeidslonen en persoacties aan de gemeente te voldoen een bedrag van neelskosten, waarvan de bedragen worden bijgeboekt
op de uitgaafposten w^Éfe uitvoering van kapitaalsf 13.140,— _ f 4.176,— = f 8.964.
Voor een perceelsgedeelte groot 220 m- krijgt de heer werken. Het totaalbedra^^it dien hoofde was in 1962
van Zeeburg het recht van eerste koop, tegen een koop- f 56.613,19 en in 1963 f 80.822,17. De raad besloot
som van f 11,— per m-, dit echter zodra de gemeente hierna het in de aanhef genoemde raadsbesluit in te
volledig eigenaresse van dit perceelgedeelte is. In even- trekken.
genoemde koopsom is een bedrag van f 9,— per in- Rondvraag.
begrepen wegens kosten voor bouwrijpmaken.
De voorzitter deelde allereerst mede dat B. en W. het
De voorzitter deelde mede dat B. en W. juist heden- wenselijk hebben gevonden voor de raadsleden een
morgen nog plm. 140 m- van de heer van Zeeburg heb- excursie op touw te zetten door de gemeente. Deze zal
ben gekocht ook tegen een prijs van f 2,— per m2.
in september worden gehouden.
De heer Bannink vond het zeer eigenaardig dat de ge- De heer Hartelman vroeg of B. en W. zich al eens hadmeente de grond indertijd gekocht heeft voor f 2,50 den beraden inzake zijn voorstel een commissie voor
per m- en dat het nu is getaxeerd op f 2,—. Ik heb toen advies inzake grondaankopen te benoemen. Hierop
nog gezegd dat de grond te duur is en het blijkt nu wel moest de voorzitter een ontkennend antwoord geven.
dat toen fouten zijn gemaakt, aldus de heer Bannink. Wethouder Lenselink: hoe denkt de raad hier over? De
Hij stelde voor de grond terug te verkopen voor f 2,50 heren Koerselman en Regelink schaarden zich achter 't
per m- -f f 9,— per m- voor het bouwrijpmaken en voorstel van de heer Hartelman. Ook de voorzitter vond
verdere kosten. De grond is nu door het Bureau van een dergelijke commissie nuttig. Wethouder Lenselink
Grond- en Pachtzaken getaxeerd op f 2,— en waar- zou gaarne zien dat de raad deze commissie uit haar
schijnlijk behoefde de grond indertijd niet getaxeerd te midden zou kiezen.
worden, antwoordde de heer Plas. Bovendien is dit in De heer Regelink zou gaarne zien dat de Almenseweg
feite een ruiling en geen koop, zo voegde de heer Plas bij café Lettink provisorisch in orde gemaakt wordt.
hier aan toe. Tenslotte kopen we het meerdere voor Dan kan wethouder Lenselink tenminste ook met droge
f 2,—, de gemeente koopt dus goedkoop en daar zitten voeten thuis komen vond hij. Overigens is het eerste
we voor, zo sprak hij. Het voorstel van B. en W. werd gedeelte van de Almenseweg prima opgeknapt zo sprak
hierna door de raad aangenomen.
de heer Regelink.
Nadat de heren Albers en Norde een paar gevaarlijke
Verkoop industrieterrein.
kruispunten onder de aandacht van B. en W. hadden
Het verheugde de voorzitter dat hij praktisch bij elke gebracht en de heer Gotink opnieuw een warm pleiraadsvergadering kan mededelen dat er weer gegadig- dooi hield voor een Aula op de Alg. Begraafplaats,
den zijn voor een stuk grond van het industrieterrein. werd de vergadering gesloten.
UITSTAPJE MEDLER TOUWTREKKERS
De leden van de Mcdler Touwtrekkersvereniging hebben deze week met hun echtgenotes en verloofden een
uitstapje gemaakt, hetwelk door bijzonder goed weer
werd begunstigd, 's Morgens om 7 uur vertrok men
per bus en ging het via Zutphcn, Dieren langs de Posbank naar Arnhem. Hier werd even gepauzeerd om de
dorstige kelen te laven, waarna men tegen 10.30 u. in
Driebergen arriveerde, waar het bekende auto-museum
werd bezocht. Verder ging het naar Aalsmeer met zijn
fraaie bloemen en kasplanten, waarvan vooral de dames
bijzonder genoten hebben. Er werd nog een rondvaart
langs de Aalsmeerse plassen gemaakt, waarna Zandvoort het einddoel was. Hier verbleef men enige uren
aan het strand, dat zoals gewoonlijk met warme dagen,
een enorme drukte te verwerken kreeg (naar schatting
160.000); er werd hier gezwommen, de uitkijktoren
werd beklommen etc. Toen men voldoende was afgekoeld ging het via Amsterdam naar Hotel „Eemland" te Soest waar een heerlijk diner alle eer werd
aangedaan. Op de terugreis werd ook nog een kort
bezoek ^an Hotel Pijnappel te Klarenbeek gebracht,
waarna men, toen de klok reeds de kleine uurtjes tikte,
zeer voldaan weer op 't Medler arriveerde.

AFSCHEID VAN MEJ. G. TRAGTER
Wegens haar huwelijk met de heer Tennissen uit Barchem, nam. mej. Gerda Tragter één dezer dagen afscheid van de Gezinsverzorging.
Dit afscheidsfeestje werd gehouden in de tuin van de
leidster, mevrouw Rombach. Dokter Lulofs bedankte
Gerda voor alles wat zij voor de Gezinsverzorging
heeft gedaan; mej. Antink sprak namens de collega's
en mevrouw Rombach als leidster van de Gezinsverzorging. Mej. Tragter en haar a.s. man werden veel
cadeaux overhandigd.
De aardige schetsjes door de collega's brachten de lachspieren danig in beweging.
Na ruime tractatie dankte mej. Tragter, mede namens
haar a.s. man voor alle cadeaux en vriendelijke woorden.
PAARD DOOR BLIKSEM GEDOOD
Tijdens het korte doch hevige onweer dat zich vorige
week dinsdag boven onze gemeente ontlastte werd een
paard van de landbouwer D. uit het Galgengoor door
de bliksem getroffen en gedood.

KERKDIENSTEN zondag 2 aug.

V.V.V. ZET FEESTWEEK GOED IN

Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen,
10.05 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort. Jeugddienst

Het is een zeer goede gedachte van het bestuur van
V.V.V. Vorden geweest om ter herdenking van het
60-jarig bestaan van de afdeling, de feestweek welke
van 27 juli tot en met 31 juli wordt gehouden met een
ballonopstijging te beginnen. Van heinde en ver was het
publiek gekomen om dit evenement mee te maken;
naar schatting plm. 3000 personen.
Tijdens de vulling van de ballon gaven leden van de
Luchtvaartclub uit Arnhem en Zwolle demonstraties
van modelvliegtuigen met benzinemotoren, die een
snelheid van circa 140 km per uur ontwikkelden, terwijl tevens een weerballon met een radiosonde werd
opgelaten ter bepaling van de windrichting.
Voordat met de werkelijke opstijging zou worden begonnen werd tweemaal een z.g. kabelopstijging uitgevoerd waarbij de heer Bosch uit Vorden en nog enkele
andere personen zo gelukkig waren deze unieke opstijging mee te maken. Zij kregen een fraaie kijk vanuit
de lucht op het dorp Vorden en omgeving te zien.
Zowel mevr. Boesman als de commandant van het
luchtvaartuig de heer Deminit gaven gedurende een
vraaggesprek enkele bijzonderheden omtrent de luchtvaart met de ballon.
Enkele minuten voor de opstijging wenste burgemeester
Van Arkel namens V.V.V. de ballonvaarders, t.w. de
heren Boesman, Deminit en Tanker een behouden vaart
en een geslaagde landing en gaf de commandant een
brief mede voor zijn collega in de nog onbekende gemeente, alsmede een boeket bloemen.
De commandant dankte voor deze geste en bedankte
eveneens de leden van het uitvoerende comité voor hun
arbeid aan deze opstijging en bood de heer v. d. Woude
een paar kopjes aan voor diens werkzaamheden aan de
voorbereiding verbonden.
'l'egen ruim half vijf steeg onder groot applaus de ballon op voor zijn onbekende luchtreis. Deze verdween
in n.o. richting en is in Neede geland. Daar werden de
brief van burgemeester Van Arkel en de bloemen aan
de waarnemend burgemeester overhandigd.
De burgemeester d a n k t e tenslotte zijn medebestuursleden, de politie en allen die tot het welslagen van deze
feestopcning hadden medegewerkt op hartelijke wijze.
De muziekvereniging „Concordia" met haar drumband
verzorgde de muzikale omlijsting.
Ook de lampionoptocht welke 's avonds werd gehouden bracht veel volk op de been onder de vrolijke
tonen van de beide plaatselijke muziekverenigingen met
drumband.
In verschillende gelegenheden was gelegenheid tot het
maken van een dansje.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen
üeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. Melse, van Oenkerk.
R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. 7.30 uur Lof.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 90 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 0 . — tot f 65. —. Er was kalme handel.
BURGELIJKE STAND van 22 juli t.m. 28 juli
Geboren: z. van J. Arfman en M. H. Regelink;
L. van J. W. Huetink en H. J. van Zuilekom.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. J. Helmink en A. G. M. Reintjes; A. ï
Lissenburg en H. A. Koerselman; C. J. Eilers en M.
Visser.
Overleden: A. Kikkers, vr., 76 jr , wed. van J. Middeldorp, wonende te Zelhem.

A.s. zondag 2

JEUGD&ENST
Voorganger:

Dr. H. Bartels, van Amersfoort
Onderwerp:

„Waarom zullen we in God geloven?"
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

O.L.S. DORP HIELD ZWEMWEDSTRIJDEN
Tijdens de laatste zwemles voor de grote vakantie hield
de openbare lagere school dorp voor de klassen 4, 5
en 6 zwemwedstrijden over 25 meter. Bij de vierdeklassers won Boukje Wiersma zowel de school- als de
rugslag, terwijl bij de jongens Free Bargeman beide
slagen voor zijn rekening nam.
Bij de 5e en 6e klassers werd naast de school- en rugslag ook crawl gezwommen. Bij de meisjes van de 5e
klas bleek Gerrie Smit op alle drie slagen de snelste
en volgde Gerda Kamperman steeds als goede tweede.
Ook bij de jongens van deze klas stak er één met kop
en schouders boven de rest uit en wel Gerrit Wentink.
Robbie Derksen werd bij de schoolslag tweede, terwijl
Gerrit Jan Sikkens op de rugslag als tweede finishte.
Bij de 6e klas meisjes werd op de schoolslag Dedy
Maalderink één en Alice Bogchelman tweede, bij de
jongens waren dit resp. Frans Hesselink en Rolf van
der Wall Bake. Bij het rugzwemmen eiste Aliche
Bogchelman de eer voor zich op en werd Ina Wesselink tweede; René Kettelarij was bij de jongens de snelste op dit nummer. Tonnie Groot Obbink behaalde de
tweede plaats.
Ook bij de crawlslag tikte Alice Bogchelman als eerste
aan, daarbij onmiddellijk gevolgd door Dedy Maalderink. Bij de jongens waren de ereplaatsen hier voor
Frans Hesselink en Arno Kamperman. Hierna kwamen
de grote cracks nogmaals aan de start om uit te maken
wie zich schoolkampioen mocht noemen. Na zeer
spannende races kwamen de volgende kampioenen uit
de bus: Schoolslag, jongens: Gerrit Wentink; Rugslag,
jongens: René Kettelarij; Crawl, jongens: Frans Hesselink. Bij de meisjes bleek Gerrie Smit overduidelijk
de sterkste, want zij werd zowel op de schoolslag, rugslag en de crawl nummer één.
B.O.L.H. MAAKTE FIETSTOCHT
Leden van de Afd. Vorden van de B.O.L.H, hebben
met elkaar een gezellige fietstocht gemaakt. De reis
ging met prachtig weer via Voorst naar Apeldoorn.
Hier werden in „Het Prins Bernharddal" enige uren vrolijk doorgebracht. Na in Apeldoorn te zijn gaan winkelen werd in Zutphen de inwendige mens versterkt.
Behouden kwamen allen om half acht des avonds weer
in onze woonplaats aan.

TOUWTREKKERS NAAR WINTERSWIJK
De Touwtrekkers van 't Medler zullen a.s. zondag met
drie teams deelnemen aan het grote touwtrekkerstoernooi, dat de vereniging Hannink te Winterswijk organiseert. Nog steeds zijn de Vordenaren een der meest
gevreesde tegenstanders op de touwtrekwedstrijden in
de Achterhoek.
't Team van Medler I dat in de bondscompetitie de
bovenste plaats bezet, zal ook nu zeker alles in het
werk stellen om zich in klasse A op deze plaats te
handhaven. De meeste concurrentie zullen zij ondervinden van Bruil I uit Ruurlo, dat de laatste tijd geweldig komt opzetten, terwijl ook Heure I Borculo
haar kansen zal verdedigen.
Ook Medler 2, dat eveneens in de A klasse trekt kan
nog goed enkele punten gebruiken en zal de zege niet
cadeau doen.
In de C klasse heeft Medler 3 tot nu toe weinig succes
gehad, daar Hannink I en Warken 2 (Warnsveld) hier
de toon aangaven. Ook nu zal men alles op alles moeten
zetten.
In de A klasse kan het zestal van Warken I ook behoorlijk meekomen en we verwachten van de Warkense
mannen, dat zij zeker enkele wedstrijden op hun naam
zullen brengen. In totaal nemen er 15 ploegen aan dit
toernooi deel, een en ander onder auspiciën van de
Achterhoekse Touwtrekkersbond.
BIOSCOOP
Zondagavond draait de indrukwekkende film „Gods
geuzen" in het Nutsgebouw.
Deze film is gemaakt naar de bekende roman van de
Nederlandse schrijver Jan de Hartog en laat de strijd
zien van een jonge Nederlandse arts tegen de gevreesde
tropische ziekte: de lepra en tegen de machtige tovenaarmedicijnman Boeroebi. Men krijgt hier een boeiend
beeld uit het Nederlands Oost Indië van 1936. De roman
van Jan de Hartog is door miljoenen mensen gelezen
en de f i l m zal hen eveneens in zijn ban houden.
LEDENVERGADERING M.V.K.
De Imkersvereniging „De Macht van het Kleine" hield
in zaal Eskes een ledenvergadering onder leiding van
de heer J. W. Kuenen.
Na een kort welkomstwoord deelde spr. mede dat het
afgelopen winterseizoen niet zo gunstig is verlopen als
gehoopt was. Toch laat het zich aanzien dat, wanneer
de heide wat meevalt, de honingwinning nog wel tot
tevredenheid zal kunnen stemmen.
De prijs voor de honing werd vastgesteld als volgt: slingerhoning f 3.50 per kg en raathoning f 5.— per kg.
In de eerste week van augustus zal getracht worden de
bijeenkasten naar de heide over te brengen, vermoedelijk naar de Hoge Veluwe. Leden die nog kasten hebben om mee te geven worden verzocht dit zo spoedig
mogelijk bij de heer Kamperman te melden.

Bij VIVO
bent u altijd beter uit!

Notaris Rombach te Vorden zal op
woensdag 12 augustus bij inzet en 26 aug.
bij toeslag, telkens nam. 2 uur, in Hotel
„Het Wapen van Vorden", aldaar krachtens
art. 1223 B.W.

PUBLIEK VERKOPEN
2

APPELMOES 2 pot

O.69

DRUIVENSAP

,.

Gezinsfles . . .

1Q

werkplaats met toonkamer, ± 300 m ,
bovenwoning en zolders, met ± 730 m 2
uitw., bouwterr. en erf m. loods, bouwj. 1960,
alles leeg te aanv. b.d. betaling, 30 sept. a.s.
Jaarl. lasten ± f 55.—. Te zien dinsdag en
donderdag 2 tot 4 uur. Kosten koper.
Inlichtingen b.d. notaris tel. (05752) 1452.

SAP

W Vorden

Heel literblik .

POKON
BLOEMENMEST
pot .

AARDBEIEN
KERSEN
FRAMBOZEN

l «O C/

Donderdag 30 juli ORIëNTERIHGSRIT
langs de kastelen, voor rijwielen,
brommers, motoren en auto's.
Aanvang 7 uur.
Start bij de Kerk.
Inschrijv. bij hotel Brandenbary.

O.65

Vrijdag 31 jufi DRAAIORGELMUZIEK
op het Marktplein, waar dan tevens
gedanst kan worden.

Maandag 3 aug. AVONDWANDELING

ROOKVLEES
100 gram .

1.49
O.63

Deze aanbiedingen zijn geldig van 30 juli t/m 5 aug. 1964
VERKRIJGBAAR BIJ

Woensdag 5 aug. ACHTKASTELENTOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f 1.— p.p., beneden 16 jaar 50 et.

FOLKLORISTISCHE BOERENDANSEN
met medewerking van een boerenkapel,
op het terrein achter de O L. School.
Aanvang 's avonds 8 uur. Bij slecht
weer in het Nutsgebouw. Entree f 1.—
Kinderen beneden H jaar 50 et.
DENK AAN DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

uize Enzerinck
vraagt voor haar afd. „Villa Nuova"

een KOOKSTER

VIVO kruideniers:

Ót<**l*t,a6e„ KISTEMAKER^ OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg * FR. KRUIP, 't Hoge

of iemand, die daarvoor opgeleid wil
worden
Geboden wordt:

Laat uw was over aan een

wasautomaal

* Prettige zelfstandige werkkring
* Goede salariëring

gesloten

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
eo
H. Lijftogt 't Hoge 57

SIEMERINK's liorlogerie

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 3 aug.

1964

10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroekcn, Gevcclitspetjes, MotorOveralls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), TropiMisrliorno», Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens. Marine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejasscu (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Mei k j assen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels «M/.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 11.50. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 17.50.1
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50<
.Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkpopl

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongensschoenen, voor de spotprijs van f 1>.75, maten 32—38. Hoge bruine Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17.50.
Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 6.95.
Kampeerartikelen, o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken, grondzeilen, vergassers, enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME

KEUZE

Sollicitaties te richten aan de direktie:
de heer R. OTTENS • tel. (05752) 1372
Bij aankoop van 250 gram Spar koffie
100 gram Spar thee voor HALVE PRIJS

WAS:

^ zonder slijtage
^ zonder inspanning

Weekend-aanbieding:

Bij aankoop van l blik nasi goreng
l pot augurken voor

85 et

Mooie damesblouses

Bij 2 rollen eierbeschuit van de Spar
l ontbijtkoek voor

41 et

Prima damespullovers
en nachthemden

A.E.G.
een klasse apart!

5.95
11.95
6.95

A. J. A. H E L M IN K
Turna f 995.—

STOPPELKNOLLEN

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel.

3813

GAS of OLIE bestellen

Assurantiekantoor

(zonder statiegeld)

J. van Zeeburg

bellen

VAN HAMOND's Oliehandel
SUB.-DEPOT :
A. M. Hissink-Peijl
Het Hoge 82, Vorden

Andijvieblad

Gelria
Mommersteeg
Trofee

1755

Weulen Kranenbarg

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ringen steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppcn-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

VERPLEEGINRICHTING

SCHONE

wegens vakantie

Vraagt inlichtingen.

Grote partij 4-aderige kabel, spcc. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per nieter.

FOTO-WEDSTRIJD

DE

EEN

van 2 t.e.m. 8 augustus

Grote verkoop

onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7 uur. 50 et p.p.

3 blikjes samen .

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Onze zaak is

l • l %y

AARDBEIEN
OP

Bupro-gas

voor al uw
verzekeringen

Veko

Knolvoetresistent
Zeer goed bestand
tegen nachtvorst

Zegelvoordeel
l blik
van 65 voor 57 et
sptnazie
73 et
tarwekoeken
l rol
49 et
1 zak
ijsbonbons
98 et
droog kokende rijst
2 zak
148 et
fruitcocktail
l blik
40 et
smeerkaas
l pot
59 et
100 gram schouderham
85 et
150 gram snijworst
72 et
zonnestraaltjes (koekje)
1 zak
99 et
royal crown cola
4 flesjes
129 et
2 grote fl- ssen royal crown cola
139 et
schijfjes perziken op sap
l blik
139 et
ananas op sap
l blik
145 et
aardbeien op sap
l blik
75 et
tuinerwten fijn
l blik

DE SPAR

fa. J. W* ALBERS

en financieringen

Telefoon 1232

9
7
10
13

et
et
et
et

Zelfbediening

Andijvieblad

hypotheken

et
et
et
et
et
et
et

REMMERS

De hoogste drogestofopbrengst per ha.

Los knolzaad

6
7
10
20
30
8
6

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Voor de vele felicitaties, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk,
zeggen wij hartelijk
dank.

Inplaats van kaarten.
FRANS DE WIT
en
HERMIN SCHOENAKER

E. W. TeunissenQ hebben de eer U, ook mede namens
G. H. TeunissenTragter s wederzijdse ouders, kennis te geven van
X hun huwelijk op dinsdag 4 aug. a.s.
Vorden, juli 1964.
( De plechtige huwelijksinzegening begint
D 53
X om 10.30 uur in de parochiekerk van

,
r
f
r
X

Hiermede betuigen wij W St. Antonius van Padua te KranenburgVorden.
onze hartelijke dank
voor de vele blijken X
13 juli 1964.
X
van belangstelling bij
Goor, Deldensewtg 33
X
X
ons 25-jarig huwelijk
Vorden, Ruurloseweg D 136
X
X
ondervonden.
N
w Toekomstig adres: lependijk 50, Goor Q
A. J. Eggink
X
X
W. EgginkX Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in X
Bargeman M Hotel Schoenaker, Ruurloseweg D 136, W
Q
Vorden.
H
Vorden, juli 1964.
,.Boskamp" C 54

X

Goudvissen
Visaquariums
Waterplanten
Rotsplantjes
Siersteentjes
Visvoer

als u voor weinig geld goed slaagt
met uw inkopen?

B.A.BORGONJEN

ALBERS zelfbediening geelt u dat beslist!

Kent u als huisvrouw
ook dat prettige gevoel

Depot: Fa. R. LOENEN
Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

Vermicelli
A.J.P. pudding
Hero augurken
2 pakjes Hotel thee

X

en
Grada Harmsen-Stemerdink

Fam. J. Slagman W hun 25-jarig huwelijk te herdenken. W
i Dat zij nog lang voor elkaar gespaard v
Vorden, juli 1964.
Q mogen blijven is de wens van hun *
't Hoge 37
dankbare kinderen

X
H
X
X

x

Heerlijke APPELS
Yellow transparant

Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
voortdurend endere eisen aan Uw wasmachine.
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasautomaat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
el Uw wasgoed precies volgens voorschrift
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
meer over deze ideale combinatie met de
meeste mogelijkhedenl
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

Enige en Algemene kennisgeving

Wegens
a.s.

familiefeest

dinsdag 4 aug.
de gehele dag

gesloten

Heden overleed, voorzien van het H.
Oliesel, tot onze diepe droefheid, onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
MARIA THERESIA VAN DIJK
wed. van Mr. Dr. L. J. C. van Gorkom

P. B. H. Schoenaker

in de ouderdom van 79 jaar.

Kranenburg

Vorden : A. C. M. van Gorkom

K. H. DE VRIES
ARTS
Met vakantie

afwezig
van dondagavond
6 aug., 6 uur,
t/m woensdagavond
26 aug., 6 uur
Dr. Lulofs neemt waar

Onze herensalon
is van 3 t.m. 10 aug.

Breda: J. E. van Setten-van Gorkom
Mr. D. van Setten
Rotterdam : Mr. J. A. J. van Gorkom

L. van Gorkom-Holtappel
Eindhoven: J. J. M. Cammelbeeck-van Gorkom
Mr. G. J. P. Cammelbeeck
New York: Mr. L. H. J. B. van Gorkom

Wiekart

Hebt u onze Jaffa

Gevraagd
DAMESRIJ WIEL m trommelremmen, in goede staal
van bekend merk.
Aanbieding met prijsopgave, onder nr. 26
bur. van dit blad.

69 et
49 et

Voordeelaanbiedingen

van
T ai i de
vjc

Gold liomonade al geproefd?

Prima kwaliteit,
heerlijk van smaak
en de prijs . . . 2 flessen voor 89 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

fa. Bredeveld

Fa. J.W.ALBERS

^^^

A&CJ

Nieuwstad 5

Vorden

zegels
l fles Negro limonade-siroop
l potje Combo poederkoffie
250 gr. Combo koffie
l litersblik nasi goreng
l fles Altlander appelsap
l fles slasaus
500 gram volvette kaas
l pak A 6 O spritsstukken
3 flesjes AöO haarversteviog
l flacon Dubro
3 flessen Riedel gazeuse
9 chocoladerepen

van der Goes van Naters

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

en kleinkinderen

159
198
182
169
69
98
169
89
99
59
98
100

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

100
100
ICO
40
10
30
10
10
20
10

Wegens vakantie is onze zaak
GESLOTEN
van maandag 3 augustus t/m zaterdag 8 augustus

Hilferink
't Hoge 3

Vorden, 29 juli 1964.
De plechtige uitvaart zal plaats hebben
in de parochiekerk van St. Antonius
van Padua te Vorden-Kranenburg op
zaterdag l augustus te 10.30 uur.

Tot onze droefheid overleed heden
onze lieve huisgenote

Fam.

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
Telefoon 1256

5 ,

rente

Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger

A. G. Nipius

Vorden, 29 juli 1964.

RAAOHUISSTR., VOROEN

Zoekt u voor uw geld
een
Vraag proefrit bij:

Mevrouw M. Th. van Gorkom
VERMIST een Empo
Highway damesfiets,
als nieuw, kleur groen,
met groene tas, en remnaaf. Gaarne bericht
aan J. W. Emsbroek,
Zutphenseweg 5

500 gram
per pakje

N. van Gorkom-

gesloten
wegens vakantie

89 et

Grote pakken Sunil
40 et REDUKTIE op elk pak
Castella vaatwas met GRATIS VAATDOEK.
Lucifers
goed en goedkoop
2 pak voor 49 et

ZANKER

J

z kg voor

Prachtige rozijnen
Lekkere boterhamslag

Zo spoedig mogelijk
Henk-Tonny
gevraagd flink meisje
Gerrit
i 15 jaar, voor de
Annie
maand augustus, van
Willie
9-12 en van 3-5 uur.
Bevr. bureau Contact. .. Vorden, Molenweg 22.
n
Lerares zoekt Z1T- X Gelegenheid gelukwensen aan te bieden X Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie
SLAAPKAMER
te u 19.00-20.30 uur in Hotel F. Smit w
(Brandenbarg).
Vorden, per l sept.
A
Brieven aan mej. W. ^^~"^^~ ~-*^^~-*^^~ ^*^f *^v—^^~^^^^^^^^^^^^*—^^ "*^y^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Abbring, Arend BaanWeg naar Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN
straat 54, Rijssen.

X

49 et
98 et
69 et

129 et
het de rde pakje GRATIS
Grote pakken custard
per pak 59 et
Siam rijst, voor uw rijsttafel
per kg 89 et
Italiaanse tomatenpuree
5 blikjes 69 et
139 et
Grote blikken perziken
Diverse soorten jam
per pot 65 et
Grote afslag appelmoes
2 grote potten voor 89 et

Voor de vele blijken
van d e e l n e m i n g tijdens
Inplaats van kaarten
de ziekte en na het
overlijden van onze u Woensdag 5 augustus a.s. hopen onze u
geliefde ouders
lieve vader
Johan Harmsen
Berend Jan Keizer
willen wij u allen zeer
hartelijk danken, in het
bijzonder onze buren.

500 gram
pakjes voor
per pot

Te koop prachtige jonge hennen

Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Laat nu uw kostbare woning of
bungalow door ons verven of spuiten
in elke gewenste kleur,
met 15 jaar garantie op het werk
(ook het houtwerk). Ook binnen.
Vraag ons inlichtingen:

Te koop 'n KINDER- BÈTA WA N.V., i.o.
FIETS, voor leeftijd
4-6 jr. G. Bogchelman Dorpsstraat 75 - Bemmel - Tel. 08801-495
Voor Twente: Pieter Lastmanstr. 27, Enschede
't Ham

H. BANNINK

Kranenburg D 152
Tel. 6766

De Speciaalzaak

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

voor koffiezetten en licht inpakwerk
Tevens

enige jongens

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Inlichtingen dagelijks aan de fabriek
of 's avonds aan huis, D 52 f

METAALWARENFABRIEK

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum''

een meisje

niet ouder dan 18 jaar

WL en Reds, voor redelijke prijs.

HET IS ZOMER

GEVRAAGD:

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

Nieuwveld N.V.
Industrieweg 7

-

Vorden

V.V.V. ATTRACTIES
Aan de avondwandeling onder leiding van de heer
D. Norde namen vorige week 22 personen deel. De
voetreis ging door de mooie omstreken van de buurtschap Delden.
Te koop een toom Deze
week vergezelden ruim 50 wandelaars de heer
zware BIGGEN (9 st.) A. Bello, die de omgeving van het K i e t t s k a m p verkende.
A. J. Vruggink,
De burgemeester mocht 98 personen op /.ijn fietstocht
„Riethuis", Delden langs de acht kastelen meenemen.

BIGGEN te koop.
G. Vliem,
„de Eersteling'

VOOR

Bestel vroegtijdig
uw
wapen- en sporthandel

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

Koelkasten
met ruimte voor nu en de toekomst.

Daar moet u zelf eens naar komen
kijken en inlichtingen vragen.

naar een

NIEUWE SCHOOL
wat is een mooiere
beloning voor de
school-ijver van zoon
of dochter dan zo'n
prachtige solide fiets
uit onze -enorme sortering.

een automonteur

Te koop JONGENSFIETS (8 tot 10 jaar)
H. Hissink, E 52,
tel. 1370

en een leerling-monteur

TE KOOP:

GEVRAAGD:

Garage TRAGTER VORDEN
Wegens VAKANTIE

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
Telefoon 1256

GESLOTEN
van maandag 3 augustus
t/m zaterdag 1 5 augustus

SLAGERIJ Krijt
A. BRUGGEMAN - Vorden
J. BRUGGEMAN - Lochem
PLU1MVEEH'ANDELAREN
Vakantie

f7.65 per fles

KEUNE

van 3 t/m l? augustus

De pluimveemarkten r i j n gesloten.
Jong echtpaar zoekt

WOONRUIMTE
b,v. bij alleenwonende heer of dame.
Ook genegen om eventueel voor de
huishouding te zorgen.
Brieven onder nr 25 bur. van dit blad.

OOK IN
UW HUIS

Weer ontvangen:

EEN
ITHO

BADJASSEN

verkrijgbaar bij:

G. Emsbroek
en Zn. cv
Zutphensweg 5
tel. 1546 Vorden

Te koop perc. HAVER
en GERST.
iTimmer, Kranenburg
koop ± 27 are
,VER. B.W. Pelgrom, Kranenburg.
Briefjes inleveren t/m
5 aug. H. Wiggers,
Eikenlaan, Kranenburg
Te koop zo van het
land MOOI STRO
van staande gerst.
H. J. Graaskamp,
Nieuw Wenneker,
telefoon 1602
Gratis af te halen een
JONGE HOND.
G. J. Wagenvoort,
Grote Veld
Gelegenheid tot
I N S C H A R I N G van
rundvee. D.Ruesink,
Broekw. 15, Wichmond
Te koop BIGGEN.
H. Walgemoet, C 124
bij 't Enzerinck
BIGGEN te koop.
C. G. Vliem,Wensinkhof E 52
Te koop beste BIGGEN, gekruist. Erven
Groot Jebbink,
't Halier Linde E 55

grote sortering

ventilator

stokalabonen, stoksnijbonen en stamslabonen
alles voor 55 et p. kilo
H.Broyl, Rietgerweg4
Warken

Zwemgordels, vliegers,
ballen enz.

R. J. K O E R S E L M A N

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. F, Schleedoorn,
Ockhorstweg 8,
Wichmond
Te koop dr. GELTEN
aan de telling.
R. J. Kornegoor, Koekoekstraat, Vierakker.
TE KOOP een volbloed merrie veulen, B. t.
moeder st. en premiepaard, en 'n toom beste
biggen. H. W. Mullink
Kranenburg D 155

Rosscl
Robbertsen tel. 1214

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

G. Emsbroek l Zn. cv.
Zutphenseweg 5 — Vorden
Telefoon 1546

Poeliersbedrijf „R O V O"

Nutsgebouw™1

Eventueel met echt diepvriesvakje.

NIEUWE FIETS!

REU/EN ZONNEBLOEM
Bij de heer G. Nijenhuis in het Galgengoor staat een
zonnebloem in de tuin, die nu al ruim 2 meter hoog is.
De bloeitijd valt pas in augustus, dus er kunnen nog
best wat centimeter bij komen. De heer Nijenhuis woont
aan de route van de achtkastelentocht, dus de deelnete). 1283 mers aan deze tocht kunnen desgewenst deze bezienswaardigheid en passant aan hun lijstje toevoegen.

Hanen f 1.60 per l/z kg
Kippen f l .25 per V2 kg

fa. Hartens

op een veilige,

BENOEMD
l o t k l e r k ter gcmccntesccrctaric alhier is benoemd de
heer H. A. W u l l i n k te Hengelo (Gld.), thans werk/aam
ter secretarie aldaar.

Zondag 2 augustus, 7*30 uur

GODS GEUZEN
naar het bekende boek van
Jan de Hartog
met: Rock Hudson - Burl Ives
Gena Rowlands
Het meeslepende verhaal van de jonge
eerzuchtige dokter, die zijn strijd tegen
het oerwoud leverde.

v

Toegang 14 jaar

'

In verband met de grote lengte der film
Entree: 3. — , 2.50, 1.50

HET HUIS TEN BOSCH
I venals vorige jaren zal IBKoninklijk Paleis „Het
Huis ten Bosch" te Den Haag voor het publiek ter
bezichtiging zijn opengesteld tot 22 augustus 1964.
De openingstijden zijn van^^00—16.00 uur, alleen op
werkdagen, dus niet op za^Bag en zondag.
De volgende vertrekken zullen te bezichtigen zijn:
de Vestibule aan de voorzijde van het paleis met schilderijen van Tischbein en Van Honthorst. In de glazen
wandkasten serviesstukken van „Haags porcelein", een
geschenk t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van H.M. de
Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard. In de vestibule
aan de achterzijde onder de „Oranjezaal", gewelven
ontworpen door de architect Pieter Post (1608-1669)
en een prachtige schouw met het wapen van Prinses
Amalia van Solms en Prins Frederik Hendrik, in wier
opdracht „Het Huis ten Bosch" werd gebouwd.
de Oranjezaal met wandschilderingen ter nagedachtenis aan Prins Frederik Hendrik (overleden in 1647)
van o.a. Van Honthorst, Jordaens en Jacob van Campen.
de Chinese kamer met prachtig borduurwerk van gordijnen en meubelen en met chinees schilderwerk op
spiegel. Behang van beschilderd rijstpapier met voorstellingen over de rijstbouw.
de Japanse kamer met betimmeringen van diverse Japanse houtsoorten, verfraaid met Japans lakwerk. De
wanden zijn van appliquéborduurwerk.
de witte eetzaal ontwerpen door de beroemde FransNederlandse architect Daniël Marot (1661-1752) met
„grisailles" (schilderingen in diverse tinten grijs — ook
wel bruin —, die beeldhouwwerk in bas-relief imiteren)
van de Nederlandse schilder Jacob de Wit (1695-1754),
ook wel naar hem „witjes" genoemd. Verder een lichtkroon van Engels kristal en Venetiaanse kristallen
lusters.
In de witte eetzaal zijn serviesstukken tentoongesteld
van Sèvres-porcelein, waarvan een gedeelte behoort tot
het servies (W met kroon), dat door President Carnot
van Frankrijk werd geschonken aan H.M. Koningin
Wilhelmina ter gelegenheid van haar twaalfde verjaardag in 1X92. Fen aantal andere stukken behoort tot het
nieuwe servies van Sèvres-porcelein (J. B. met kroon),
dat het geschenk vormt van het Nederlandse volk aan
H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard aangeboden ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest
in 1962, bedoeld als a a n v u l l i n g van het eerste servies.
Heide serviezen zijn gemaakt door dezelfde fabriek bij
Parijs en zijn volkomen identiek. In de witte eetzaal
staan verder opgesteld enkele zilverstukken uit het
privé-bezit van H.M. de Koningin.
De eerste steen voor de bouw van „,Het Huis ten
Bosch" werd op 2 september 1645 gelegd door Koningin
Elisabeth van Bohemen (de z.g. Winter-Koningin). Het
Paleis werd tussen 1950 en 1956 geheel gerestaureerd.
BEKROONDE PAARDEN
Op de centrale keuring te Bennekom behaalde de heer
A. J. Zweverink „Steenkamp" in de groep Merries
met veulen een Ie premie -f de Ster; een 1-jarige merrie
van hem werd no. l van de 2e premie.

ZESTIEN GESLAAGDEN
Voor het te Zutphen gehouden Middenstandsexamen
slaagden de dames: A. Bijenhof, M. Jansen, mevr. M. C.
Krabbenborg, E. Meijer, J. Regelink, G. Sloetjes, H.
Wesselink, H. Wesselink, D. Weustenenk en R. Zomer
en de heren: G. J. van Ark, G. J. Bloemendaal, H.
Groot Roessink, H. Klein Kranenbarg, W. Memelink
en J. van Veen.
Allen werden opgeleid door de heer A. J. Zeevalkink.
GROTE DRUKTE OP HET ZWEMBAD
Deze /oinei. met z'n zeer warme dagen, is het mooie
Vordense /vvembad wel zeer in trek. Dit blijkt uit het
feit dat dinsdag de 65000ste bezoeker in dit seizoen
de controle is gepasseerd!
COMPETITIE-INDELING „VORDEN"
Het eerste elftal van de v.v. „Vorden" is voorlopig ingedeeld in de eerste klas B tesamen met Drempt Vooruit; H & K; St. Joris; Keyen. Boys; Oeken; Pax;
RKDVV; SHE; Steenderen en Zelhem.
Vorden II is ingedeeld in de tweede klas H met AZC
IV, Dier. Boys II, De Hoven III, Oeken II, Sp. Brummen III, Steenderen II, Zutphania II en Zutphen III.
Vorden III is ingedeeld in de 3e klas G met AZC V,
Be Quica IV, Dier. Boys IV, Hercules I, De Hoven V,
Socii II, Voorst IV, Warnsv. Boys II en Zutphen IV.
GESLAAGD.
De heer D. J. A. Klein Geltink en mej. G. Klein Geltink slaagden te Deventer resp. voor het einddiploma
aan de Rijkshogere school voor Tropische Landbouw,
Ned. richting en voor het diploma Mulo B.
De heer W. F. J. Zweverink slaagde voor het Ulo-diploma A.
WEDSTRIJD IN KLEIDUIFSCHIETEN
De fa. Wed. A. B. Marlens organiseerde op het schietterrein „Hameland" de jaarlijkse kleiduifwedstrijden,
waaraan door een groot aantal jagers werd deelgenomen.
De hoofdprijs, die bestond uit een dubbelloops jachtgeweer, werd gewonnen door de heer Capis uit Winterswijk. De wissel bekers „Hameland" die in 1963 werden gewonnen door de heren Poortman uit Goor en
Lucassen uit Drempt, kwamen nu bij de vaste baan
terecht hij de heer Capis uit Winterswijk, terwijl de
heer Poortman bij de vrije baan de wisselbeker met
succes wist te verdedigen.
DE KNUPDUUKSKES HADDEN SUCCES
Met medewerking van de bocrenkapel uit Zelhem gaven de Vordense Boerendansers ,,De Knupduukskes"
dinsdagavond in het Nutsgebouw enige folkloristische
dansen ten beste. Hiervoor bestond een uitzonderlijke
belangstelling vooral van de zijde van de vele vakantiegangers welke zich in de/e gemeente bevinden. De heer
Schurink sprak namens het bestuur van V.V.V. een
hartelijk welkomstwoord. Menige vakantiegast danste
met de leden van de Vordense dansgroep de „Drikusman" mee. De boerenkapel zorgde voor de muzikale
omlijsting.
P.V. DE LUCHTBODE
Wedvlucht vanaf Rulïec, afstand 8 1 1 km. Deelname
16 duiven. Uitslag: H. J. Hoesvekl l, 2 en 3; H. Hoornink 4 en 5.
Wedvlucht vanaf St. Denis, a f s t a n d 450 km. Deelname
29 duiven. Uitslag: H. Doornink l, 2, 4 en 6; H. J.
Boesveld 3 en 5; G. J. Jansen en Zn. 7.
Wedvlucht vanaf Vilvoorde, afstand 185 km. Deelname
49 duiven. Uitslag: T. H u m m e l i n k 1; H. J. Boesveld 2,
3, 9 en K): H. Doornink 4. l l en 12; B. J. Hendrikscn
5 en G. J. Jansen 6, 7 en 8.

GESLAAGD
On/e oud-plaatsgcnoot de heer Th. J. B. Lichtenberg,
thans ambtenaar op de a f d e l i n g Sociale /aken ter gemeente-secretarie van K a a l t e , slaagde te Amersfoort
voor het diploma Hogere Sociale Arbeid, welke opleiding is erkend als behorende tot het Hoger Sociaal
Pedagogisch Onderwijs. In het kader van de/e cursus
werd de scriptie geschreven over de sociaal-economische probleemsituatie der kleine boeren. Hij is de eerste
in de prov. Overijsel die dit diploma behaalde.
Aan de R.K. School voor Maatschappelijk Onderwijs
voor meisjes te Zutphen slaagden: Maria Lichtenberg,
Kieftskamp; Margo Zents, Medler en I iesbeth Roelvink. Kranenburg.
Mej. Th. Jansen. Kranenburg, leerlinge van de R.K.
Muloschool te Zutphen, slaagde voor het A diploma
met middenstand; mej. S. Schoenaker, Kranenburg behaalde te Rotterdam het Mulo-diploma A.

