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BAAS BOVEN BAAS
Schreven we vorige week over de reuzen zonnebloem
van de heer Nijenhuis in het Galgengoor, er blijken
nog grotere reuzen te bestaan. Gettie Voskamp uit de
Veldwijk kweekte er een van 2.68 meter, maar Rotterdam spant voorlopig de kroon.
Daar woont onze oud-plaatsgenoot, de heer G. Groot
lebbink. En in die grote stad heeft hij zelfs een stukje
grond waar op een halve vierkante meter liefst 7 zonnebloemen bij elkaar staan, waarvan de grootste 3.10
meter hoog is en de kleinste 2.50 m. „Jammer", schrijft
de heer Groot Jebbink, „dat Rotterdam niet in de route
ligt van de Achtkastelentocht, anders zou ik de deelnemers ook gaarne uitnodigen om mijn tuintje te komen
bezichtigen."
Toch aardig dat de Rotterdammer nog interesse toont
voor het wel en wee in Vorden en we vonden het prettig
dat hij ons dat op deze leuke manier liet weten!

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Inspecteur Nieuwenhuis van het Ned. Rundvee Stamboek heeft van de volgende eigenaren dieren ingeschreven in het N.R.S.
M. Regelink Frieda met B-77 en Flora met bc plus 76,
H. J. Tiessink Joke b-77, J. Klein Brinke met Jet 10 bc
plus 76, J. W. Abbink, Paulina met B-78 en Dore met
B-77, J. B. Boersbroek Willy met b-77 en Genen met
bc plus 75, G. A. Gotink Alda met bc plus 76 en
Magada met b-77, G. Winkelman met Bertha b-77 en
Kooske 3 met bc plus 76, A. ter Maten met Trees bc
plus 76, Joh. Regelink met Margriet bc plus 76, A.
Berenpas met Gina b-77, B. H. Koning met Mies 2 bc
plus 76, Dorry b-77 en Gezien b plus 83 KS, G. A.
Regelink met Bertie bc plus 76, H. J. Eggink met Rineke b-77, W. A. J. Lichtenberg Pandora met bc plus 76
en Nettie bc plus 76, B. Groot-Jebbink Kaatje met bc
plus 76 en Manja met b-77, C. G. Vliem met Fridi b-77,
Erven GrootJebbink met Mina 46, b-78, B. Toonk Albertha b-77, B. Voskamp Jetti b 80 en Judith b 79, K.
S. M. Ruesink Tine bc plus 76, J. Arfman Nella 60 b-77,
Pietje 60 bc plus 76, G. Berenpas Hermien 2 bc plus 76,
Jantje b-77, G. J. Ruiterkamp Dientje b 79 KS., B. F.
Bennink Josien b-78, L. Nijendijk Jans b-77, Martja
bc plus 76, Marianne bc plus 75, E. J. Knoef Marie b-77,
Sonja bc plus 75, L. H. Visschers Margje b-77, L. Groot
Bramcl Mina 5 b-77, G. Dijkman Marjo bc plus 76,
Rozalien b-77, J. F. W. Mokkink met Dini bc plus 76
en Liesje b-77, G. J. Zweverink Marja met b-78 en Dora
met bc plus 76, G. J. Arfman met Cora b-77, D. Lindenschot met Gonda 6 bc plus 76, T. Hazewinkel met
Betsie b-77, W. J. Keiholt met Carolien bc plus 76,
G. Smeenk met Marietje bc plus 77, Jo met bc plus 76
en Desiré met b 79, H. G. Vonkerman met Jansje bc
plus 76, K.I. Vorden stier Frans met 8.80 definitief
en fokvereniging Mossel stier met b-78 definitief.

VORDENSE TOUWTREKKERS NAAR
WINTERSWIJK
In Winterswijk namen de touwtrekkers van 't Medler
en Warken j.l. zondagmiddag deel aan het grote toernooi, dat door de vereniging Hannink aldaar, onder
auspiciën van de Achterhoekse Bond werd georganiseerd. Er werd deze middag weer bijzonder fel getrokken, daar de punten meetelden voor de bondscompetitie.
In Klasse A ging aller belangstelling uit naar de verrichtingen van koploper Medler I en haar grote rivaal
in dit seizoen, Bruil I uit Ruurlo. De Ruurlose ploeg
was nu beter op dreef dan de Vordenaren en wist al
haar partijen te winnen; ook 't Medler sneuvelde. De
achterstand in de competitie werd hierdoor tot twee
punten gereduceerd, Medler heeft nu 31 en Bruil 29
punten. Uiteindelijk werden de Vordenaren in dit toernooi eervol tweede met 6 punten, Bruil werd eerste met
8 punten.
Medler II verwierf zich een 4e plaats met 2 punten;
Warken I werd 5de met O punten.
In de bondscompetitie staat Warken I op de vierde
plaats met 12 punten, Medler H is vijfde met 4 punten.
In Klasse C wist Warken II een tweede plaats voor zich
op te eisen met 4 punten, terwijl Medler III derde werd
met 3 punten.
In de eindstand voor de competitie bleef Warken II
hierdoor tweede met 24 punten en Medler III derde
met 6 punten.

KERKDIENSTEN zondag 9 aug.
Herv. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Kapel Wildenborch
9 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort.
Geref. Kerk
9-30 en 3 uur Ds. W. C. P. den Boer, van Uithuizen.
R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.ra. 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 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
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. Ilarmsina, telefoon 05752-1277.
BRAND MELDEN» no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 72 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 2 . — tot f 6 0 . — . Er was kalme handel.
BURGELIJKE STAND van 29 juli t.m. 4 aug
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: F. J. Pieterman en H. P. Jansen.
Gehuwd: Geen.
Overleden : M. T. van Dijk, 79 jr., wed. van L. J. C.
van Gorkom; H. Vriezd^k, 81 jr., wdn. van E. J.
Eijerkamp ; H. M. Har^Hi, 64 jr., echtg. van J. M.
A. Weg.

GESLAAGD.
Voor het middens^fcdsexamen, afgenomen
te Zutphen, slaagcffin de dames Boschloo
uit Almen en C. Brinks uit Vorden en de
heren Hendriksen en Lenselink uit Hengelo,
Schuppers, Bosch en Eykelkamp uit Vorden.
Ze werden opgeleid door de heren Joh. J.
van Dijk en W. Polman.
EERSTE VEULENKEURING VAN SHETLANDPONY FOKVERENIGING „DOETINCHEM EN
OMSTREKEN"
De nog jonge Shetland-pony fokvereniging „Doetinchem en Omstreken", welke begin van dit jaar is opgericht en nu reeds ca. 100 leden telt, zal woensdag 12
augustus haar eerste veulenkeuring houden tijdens de
traditionele „knollenmarkt" ten Hengelo (G.).
Om 10 uur 's morgens zal de edelachtbare heer burgemeester van Hengelo de keuring officieel openen; deze
keuring is alléén bestemd voor leden, doch niet-leden
kunnen op de dag van de keuring nog lid worden en
hun ponies laten keuren.
Keuring geschiedt in twee banen en vier rubrieken, n.l.
ingeschreven en niet ingeschreven merrie-veulens en ingeschreven en niet ingeschreven hengst-veulens.
Juryleden zijn de heren R. J. Addink, secretaris Ned.
Shetlandse Ponystamboek als arbiter en W. Breunisse
uit Eist; J. Derksen, Doornenburg; C. van Erkel, KerkAvezaath en E. Schouten uit Elden.
Na de keuring worden de hengstenhouders uit het werkgebied van de vereniging in de gelegenheid gesteld hun
hengsten te tonen, elk met vijf afstammelingen, geboren in 1964.
Door de gemeente Hengelo en de Marktcommissie zijn
een tweetal fraaie bekers beschikbaar gesteld. Verder
nog medailles en linten door de ponyvereniging zelf.
De marktcommissie heeft een ruim, goed overzichtelijk
terrein beschikbaar gesteld waarop de liefhebbers de
keuringen goed kunnen volgen. Vanzelfsprekend is er
ook gelegenheid voor aankoop van prima fokmateriaal.

GEZELLIGE AVONDMARKT
Woensdagavond werd er na de touwtrekwedstrijden een
gezellige avondmarkt gehouden op het Marktplein. De
belangstelling was bijzonder groot. Er stonden diverse
kermisvermakelijkheden, alsmede een aantal kramen,
die tot kopen dwongen. Er werden zowel door de exploitanten als door de kooplieden, goede zaken gedaan. Ook in de danszalen was het gezellig druk.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling o.l.v. de heer A. Bello is door
15 personen deelgenomen. De tocht ging door de omgeving van het landgoed „Kieftskamp".

JUBILEUM G. VOSSELMAN
Op zaterdag l augustus herdacht de heer G. Vosselman,
jachtopziener van Huize „Onstein" alhier het feit, dat
hij ruim 40 jaar in functie was, de eerste 5 jaren op de
Veluwe en 35 jaar op 't „Onstein".
Voor de receptie, die 's middags van 3 tot 5 uur in hotel
Bakker werd gehouden, was de belangstelling bijzonder
groot. Zeer velen kwamen de jubilaris en zijn echtgenote gelukwensen, onder wie vele collega's. De heer
Vosselman ontving vele blijken van medeleven in de
vorm van bloemen, cadeaus etc., zodat het een onvergetelijke dag voor hem werd.
's Avonds was er voor genodigden een gezellige bijeenkomst.

ORIËNTERINGSRIT V.V.V. VORDEN

AUTO OVER DE KOP

In het kader van de feestweek van de V.V.V. Vorden
werd donderdagavond een oriëntcringsrit langs de
kastelen georganiseerd, waarvoor 65 deelnemers hadden ingeschreven, t.w. 28 voor fietsen, 18 voor bromfietsen en 18 voor auto's.
De uitslag was als volgt:
Voor auto's: 1. D. Baardsma te Westeinde; 2. D. Beek,
Vorden; 3. A. Doornink, Zutphen; 4. C. Beekkerink,
Berg en Dal; 5. J. Vreeman, Vorden en 6. B. Jongens
te Velsen. De poedelprijs verwierf de heer J. Jellema
uit Kampen.
Voor bromfietsen: 1. H. E. Aalderink; 2. J. Lijftogt;
3. J. Pardijs; 4. D. Klein Bramel; 5. J. Besselink, allen
uit Vorden; 6. Y. Bouma (Friesland). De heer M. Jansen mocht hiervoor de poedelprijs in ontvangst nemen.
Voor fietsen: 1. W. de Wijk; 2. O. Eggink (Vorden); 3.
H. van Olst, Berg en Dal; 4. mevr. De Rijk; 5. mevr.
uk: 6. mevr. Stegeman en 7. mej. Antink, allen te
Vorden. Voor deze categorie verkreeg B. Nijenhuis
(Vorden) de poedelprijs.
De organisatoren wijzen op het onsportieve van dit
gebeuren, aangezien op verschillende plaatsen de pijlen
van de bomen waren verwijderd zodat de rit bijna was
vastgelopen.
De hoop wordt uitgesproken dat de volgende rit welke
werd vastgesteld op 12 augustus a.s. sportief zal worden verreden en de aanwijzingen op de bomen zullen
blijven zitten totdat de rit is afgelopen.

Dezer dagen is een Duitse personenwagen waarin zich
twee ongeveer 18-jarige jongens uit Gelsenkirchen bevonden, uit de bocht bij Huize „de Wientjesvoort" gevlogen, gekanteld en enkele malen over de kop geslagen.
De inzittenden liepen geen verwondingen op. De wagen
werd aan alle kanten ingedeukt, doch de jongelui konden er „tegen".
De bestuurder, die sinds een half jaar in het bezit van
een rijbewijs was, verklaarde dat hij het bord „gevaarlijke bocht" niet gezien had. Op het moment, dat hij
de bocht inging, naderde een tegenligger, zodat hij genoodzaakt was dimlicht te voeren. Na het passeren
van de tegenligger zou hij hebben bemerkt, dat hij naar
de verkeerde kant van de weg ging. Hij remde krachtig
en stuurde naar rechts waarbij de wagen van achteren
slipte, vervolgens naar links, en daarna weer naar rechts
zwenkte, kantelde, enkele malen over de kop sloeg en
weer op de rechterzijde van de weg belandde. De jongelui, die van Brummen kwamen, reden met een snelheid
van 80 tot 90 km per uur en waren in deze omgeving
niet al te best bekend.

Koop nu IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vragen het beste.

WELPEN OP ZOMERKAMP
De welpen van de St. Michaelsgroep Voiden-Kranenburg, hebben van donderdag 30 juli t/m maandag 3
augustus hun jaarlijkse zomerkamp doorgebracht. Zij
waren ondergebracht bij de landbouwer Voortman nabij „de Zessprong" te Eefde, waar zij o.l.v. akela,
bagheera en raksja enige onvergetelijke dagen hebben
gehad. Zondagavond werd er een kampvuur gehouden,
waarbij ook verschillende ouders van de jongelui van
hun belangstelling blijk gaven.
UITSTAPJE JACHTOPZIENERS

TOUWTREKKEN MET WATERBALLET
Elk jaar organiseert de Medler Touwtrekvereniging in
nauwe samenwerking met de V.V.V. alhier het tradionele touwtrektoernooi, dat in het kader van de V.V.V.
festiviteiten op het terrein achter café „De Zon" wordt
gehouden.
Ook woensdagavond was de belangstelling voor dit
evenement weer bijzonder ^fcpt- Ruim 500 bezoekers
waaronder vele gasten, toci^Wn e.a. /agen hier bijzondei spannende wedstrijden. Het bestuur van de organiserende vereniging had ditmaal een speciale attractie
voor de kijklustigen. Twee qdken van de Medler-touwtrekvereniging, elk van vier^fn, moesten door een gat
vol water trekken. Onder grote hilariteit van het publiek en luide bijval van de jeugd ging telkens een van
de ploegen kopje onder, waarna ze als „natte poedels"
weer op de wal klommen. Een bijzonder geslaagde
stunt!
Tegen 8 uur sprak de heer G. W. Eijerkamp, namens
het bestuur van V.V.V. een kort openingswoord, waarbij hij in het bijzonder burgemeester Van Arkel en zijn
echtgenote verwelkomde.
Hij deelde mede, dat op vrijdagavond 14 augustus a.s.
de finale van deze touwtrekwedstrijden zal worden gehouden. Vervolgens traden de ploegen, elk van 6 man
tussen de lijnen. Eerst kwam de gemeente Ruurlo uit
tegen Velswijk I, een zeer spannende wedstrijd, waarbij
aanvankelijk Velswijk leek te winnen, maar Ruurlo tenslotte over de langste adem bleek te beschikken. Viersprong tegen Spieker & Elferink, Zutphen, werd reglementair door de Viersprong gewonnen, daar het Zutphense team verstek liet gaan. Welling-Leesten werd m
no time door Leesten gewonnen, terwijl het zestal van
Kieftskamp (de gebrs. Lichtenberg), Velswijk II op de
knieën dwong.
Verdere uitslagen voor de pauze waren: Gem. Ruurlo—
Spieker & Elferink, Zutphen: 2—0 (regl.); LeestenViersprong: 2—0; Kieftskamp—Welling: 2—0; Velswijk I—Velswijk II: 2—0; Gem. Ruurlo—Leesten: 2-0;
Viersprong—Kieftskamp: O—2; Welling—Velswijk I:
0—2.
In de tweede ronde waren de uitslagen: Velswijk II—
Spieker & Elferink, Zutphen: 2—O (regl.); Gem. Ruurlo
—Velswijk 1: O—2; Welling—Spieker & Elferink: 2—O
(regl.); Velswijk II—Leesten: O—2.
De voorlopig eindstand werd hierdoor als volgt:
1. Gem. Ruurlo 8 punten; 2, 3 en 4. Kiefstkamp, Leesten en Velswijk I elk met 6 punten; 5, 6 en 7. Viersprong, Velswijk II en Welling, elk met 2 punten; 8.
Spieker & Elferink, Zutphen: O punten.
Namens de organiserende vereniging sprak de heer G.
Hendriksen een dankwoord tot de aanwezigen en de
deelnemende teams en hoopte een ieder weer te zien
bij de finale op vrijdag 14 augustus.

BIOSCOOP
Zondagavond breken de lachsalvo's weer los om Harold
Lloyd, die de hoofdrol vertolkt in Wereld der Zotheid.
Harold Lloyd — of zoals men hier vroeger wel zei:
Kareltje — neemt onder de voor-oorlogse filmkomieken
een eigen plaats in. Zijn filmkarakter — de jonge man
met de uilenbril en de strooien hoed — wordt gekenmerkt door een geest van ridderlijkheid, van nimmer
versagen, van onvernietigbare blijmoedigheid.
„Wereld der Zotheid" geeft een selectie uit zijn typerendste werk.

Dezer dagen heben de jachtopzieners en bosarbeiders
uit Vorden en Hengelo (G.) hun jaarlijkse uitstapje gemaakt onder leiding van de heer Fr. Bouwmeester, per
luxe touringcar.
Dit jaar ging de tocht via Arnhem naar Huize Doorn,
waar in dit oude kasteel de vroegere Duitse keizer Wilhelm vele jaren verbleef. Na bezichtiging ging het verder naar Driebergen, waar een kijkje werd genomen
in het auto-museum.
Het middagmaal werd gebruikt in hotel „Eemland" te
Soest, waar de jongelui de Robots lieten spelen. Vandaar ging het naar Harderwijk, waar de haven en het
strand werden bezichtigd en het voederen der zeeleeuwen en zeehonden een sensationele gebeurtenis
bleek.
Na een frisse boottocht langs de Flevo-polder werd op
de terugreis in hotel „de Ossenstal" te Epe het diner
gebruikt. Het laatste rustpunt was ,,De Nieuwe Kar"
bij Apeldoorn, waar men nog even de benen strekte om
dan de tocht naar huis weer te aanvaarden.

Welvetzofód
*****
c

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP
PRIJSWINNAARS ETALAGEWEDSTRIJD
We hebben de indruk dat er door de zakenlieden niet
zo heel veel aandacht is besteed aan de etalagewedstrijd,
welke V.V.V. heeft uitgeschreven ter gelegenheid van
haar 60-jarig bestaan. Nu geven we toe dat het onderwerp niet zo heel gemakkelijk is om er wat origineels
van te maken.
Toch waren er enkele gunstige uitzonderingen en zo
heeft de jury als 1ste prijswinnaar aangewezen de Fa.
Polman met 26 punten; 2e werd schoenhandel A. Jansen met 24 punten en 3e Fa. Visser, 23 punten.
Om de deelname aan de fotowedstrijd te stimuleren
zal de Stichting ter bevordering van de Amateurfotografie volgende week woensdag met haar servicewagen
de Achtkastelentocht meerijden. ledere bezitter van een
camera kan dan gratis inlichtingen krijgen hoe hij goede
foto's kan maken. Voor de amateur-fotograaf een
pracht kans om zijn kennis te vermeerderen.
Woensdagavond wordt er weer een oriënteringsrit gehouden voor rijwielen, brommers, motoren en auto's.
Zo'n oriënteringsrit is altijd een goede gelegenheid om
de omgeving van Vorden beter te leren kennen. Wij
willen iedereen dan ook gaarne opwekken hieraan deel
te nemen.
VERENIGINK OPHAALDIENST
We vragen uw bijzondere aandacht voor de advertentie
van de Ophaaldienst voor huisafval. De dagen van ophaling worden gewijzigd met ingang van volgende week.
Neem er goede nota van, anders blijft u met de vuile
boel zitten!

Middenstandscursus
VORDEN
Officieel erkend door het
Instituut voor Middenstands
Ontwikkeling te den Haag.

OOK IN

UW HUIS
EEN

Inlichtingen en opgave voor
de nieuwe cursus bij
W. Klein Lebbink, Dorpsstr. 40
W. Polman, Dorpsstraat 22
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

ventilator
verkrijgbaar bij:

RS
SPO/JTLIGHT

FIETSEN

Koop de nïeuwe, fantastisch
mooie RS fietsen bij de
vakman, die u altijd met raad
en daad ter zijde kan staan.
Alfe inlichtingen over de
nieuwe RS Sportlight fietsen

Koelkasten

bij

met ruimte voor nu en de toekomst.

A. G. T R A G T E R - Zutphenseweg

G. Emsbroek
en Zn. cv

Eventueel met echt diepvriesvakje.

Zutphensweg 5
tel. 1546 Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
Bestel vroegtijdig
DW
Hanen f 1.60 per Vz kg
Kippen f l .25 per H kg

van 10 tot en met 17 aug.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214
Verhaar van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR

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

VOOR

W Vorden

fa. Hartens

clóuitenverf

G. Emsbroek en Zn. c*

Grondverf
Menie
Standverf (wit-ctême)
Standgroen (div. kleuren)
Standbruin
Muurverf voor buiten

Zutphenseweg ó

„Het Verfhals"

Grote Paarden-

De speciaalzaak ter plaatse

en Veulenmarkt

J. M. UITERWEERD

(KNOLLENMARKTj
op
WOENSDAG

Maandag 10 aug. AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7 uur. 50 et p.p.

Woensdag 12 aug. ACHTKASTELENÏOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het
f 1.— p.p., beneden 16 jaar 50
I.v.m. het jubileumjaar van de Vordense
V.V.V. en de daaraan verbonden
fotowedstrijd, wil de Stichting ter4fcvordering van de amateurfotograr^^e
Den Haag met haar voorlichting- en
servicewagen de
achtkastelentocht
meerijden.
Iedereen met camera kan gratis inlichtingen verkrijgen.
Leerzaam voor amateurfilmers en
amateurfotografen.
Rijdt die dag de achtkastelentocht
mee!

MAABi

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

Woensdag 12 augustus ORIëNTERINGSRIT
voor rijwielen, brommers, motoren en
auto's. Aanvang 7.30 uur.
Start bij de O.L. Dorpsschool.

Nutsgebouw™1

12 augustus

te Hengelo-GId.

Telefoon 1500
VORDEN

GROTE VEULENKEURING
van Warm- en Koudbloedpaarden.
Gratis deelname, aanvang 9 uur,
mooie prijzen.

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 augustus, 8 uur

Bezoekt de eerste keuring van veulens
van de Shetlandponyfokvereniging
„Doetinchem en Omstreken", aanvang 10 uur.
Gelegenheid aankoop van fokmateriaal.

Harold Lloyd's
wereld der zotheid

De marktkeuring van Shetlandseponyveulens komt hierdoor te vervallen.

Een bonte werveling van belevenissen
welke U zullen doen schateren van
het lachen.

De Marktvereniging.

Toegang alle leeftijden
Entree:

VAKANTIE

1.25, 150, 1.75

Onze winkel is gesloten

van 13 tot en met 22 aug.

wapen- en sporthandel

GAS VERKRIJGBAAR
40 et zegelkorting
potje poederkoffie
198 et
143 et zegelkorting
pot poederkoffie
715 et
9 et zegelkorting
zakje vruchtenhagel
44 et
20 et zegelkorting
repen
100 et
17 et zegelkorting
pak sprits
86 et
42 et zegelkorting
fles jus d'orange
210 et
8 et zegelkorting
p margarine
42 et
35 et zegelkorting
blik nasi goreng
175 et
35 et zegelkorting
blik bami goreng
175 et
8 et zegelkorting
78 et
z. koffiehagel (koekje)
6 et zegelkorting
l blik soepballen van 72 et nu 58 et —
l blik goulash van 139 et nu 119 et — 12 et zegelkorting
l bliklunchworst van 145 et nu 125 et — 13 et zegelkorting
10 Van Nelle theezakjes 39 et
l pak supra koffie 167 et
l blik slagroom met l blik aardbeien van 165 et nu 149 et
l blik slagroom met l blik ananas van 165 et nu 149 et

N. J. Keune, Stationsweg 1

l
l
l
8
l

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Wegens vakantie

AFWEZIG
van 8 t.e.m. 15 aug.

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 mogelijkheden!
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

ZANKER

Instructeur HILFERINK
Autorijschool TRAGTER

simca
Vraag proefrit bij:

A. G. TRAGTER

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

fa. Bredeveld
Weg naat Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN

.

Zutphenseweg
Telefoon 1256

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden, zeggen wij
mede namens beider
ouders, onze hartelijke
dank.
W. Ruiterkamp
L. RuiterkampVisser
Valkenswaard, aug.'64
Markt 5
Wij danken allen hartelijk, die in welke
vorm ook, onze huwelijksdag
tot
een
mooie en onvergetelijke dag hebben gemaakt.
H. Strang
H. R. Strang-Oonk

t

Zoekt U naar een

Heden overleed nog geheel onverwacht, na voorzien te zijn van het
H. Sakrament der Zieken, mijn inniggeliefde man, onze lieve vader en
grootvader
Hermanus Marinus Hartman

echtgenoot van
Johanna Margaretha Aleida Weg
op de leeftijd van 64 jaar.

koelkast

Vorden, l augustus 1964.
Ruurloseweg D 2la

transistor ?

P. Dekker
Zutphenseweg 8, Telef. 1253

De plechtig gezongen uitvaart heeft
woensdag 5 augustus in de parochiekerk van St. Antonius van Padua te
Kranenburg-Vorden plaats gehad.

*

Alles op elektrisch gebied
en vakkundige voorlichting.

Den Haag, aug. '64.
Frederik Hendriklaan l 29

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijk
ondervonden.
G. J. Rietman
R. R i e t m a n Hesselink
Vierakker, aug. '64.
„Boshuis"

Gevraagd, liefst vanaf l september,
in doktersgezin met kinderen
een inwonend

DIENSTMEISJE
assistente aanwezig.
DOKTER H. J. WALLER
Nieuweweg l, Warnsveld.

Vereniging Ophaaldienst van Huisafval
Belangrijk

Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond bij het overlijden van onze innig- Met ingang van volgende week wordt het
geliefde vrouw, moe- huisafval inplaats van op vrijdag op
der en grootmoeder
DONDERDAG en van zaterdag op VRIJDAG
Hendrika Johanna
opgehaald; van woensdag blijft ongewijzigd.
Vliem-Remmelink
Het bestuur.
onze oprechte dank.
Uit aller naam:
G. Vliem
Vorden, aug. 1964.
Linde „Weideman"
Biedt zich aan

NET

Wegens vakantie

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

Een K O E L K A S T
mevrouw?
Reeds vanaf f 298.—.
Verschillende typen met echt
diepvriesvak.

GESLOTEN

Alleen de goede merken, zoals:

Café Eykelkamp

Marijnen, Bosch,
A.E.G. e.a.

Medler
Te koop een toom
beste BIGGEN.
H. Ruumpol,
Zutphenseweg C 62.
8 beste BIGGEN te
koop. G. Oortgiesen,
Medler.

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:

Zaal Langeler

i.o.

Hengelo-GId.

A.s, zaterdag 8 augustus

werkplaats met toonkamer, ± 300 m
bovenwoning en zolders, met ± 730 m"
uitw., bouwterr. en erf m. loods, bouwj. 1960,
alles leeg te aanv. b.d. betaling, 30 sept. as
Te koop enige inge- Jaarl. lasten ± f 55. — . Te zien dinsdag en
ruilde gazon MAAI- donderdag 2 tot 4 uur. Kosten koper.
Inlichtingen b.d. notaris tel. (05752) H52.
MACHINES.
Henk van Ark,
Burg. Galléestraat.

na S uur

HET IS ZOMER

Dorpsstraat 75 - Bemmel - Tel. 08801-495|
VoorTwente:PieterLastmanstr. 27,Enschedi

P.S Zaterdag 15 augustus
3 uur weer open.

Zondag 9 aug.

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

van 10 t.e.m. 15 aug.

Café E. J. LETTINK

Jonge KONIJNEN te
koop bij H. J. Kettelerij, Dr. Lulofsweg 16.

B.A.BORGOHJEH

BÈTA WA N.V.,

3 a 4 halve dagen in
de week.
Te bevragen bureau
Contact.
Voor direct gevraagd
HULP in de huishouding, zelfstandige
werkkring. Voor nader
overeen te komen tijden H. W. Kleijn
Winkel, Ruurloseweg
D 8 b, Vorden.
Aanmelden 's avonds
na 6 uur.

Goudvissen
Visaquariums
Waterplanten
Rotsplantjes
Siersteentjes
Visvoer

GESLOTEN

MEISJE, 14 jaar, voor

Wij nemen u gaarne mee
naarde toonzalen, ook 's avonds
of zaterdags.

J. Wiltink
't Hoge 26

-

Tel. 1656

Deze week een regen van aanbiedingen met

onvergetelijke lage prijzen !!

of

Komt dan kijken bij:

J. M. A. HARTMAN-WEG
Kinderen en Kleinkinderen

ALBERS ROERT DE TROM!!

DANSEN
Orkest „Brugman'

Knollenmarkt
volgende week woensdag 12 augustus

DANSEN
VANAF 7 UUR N.M.
Orkest „The Favorita's"

Wegens vakantie gesloten
van 10 t.m. 19 aug.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Grote flessen Jus d'Orange per fles slechts
Grote potten appelmoes nu per 2 pot
Litersblikken aardbeien, de beste die er zijn
Vitella instantpudding, 3 pakjes
Van Nelle theebuilen 10 zakjes voor
Van Nelle Supra koffie van 192 et nu voor
Grote flessen appelsap 2 fles voor
Prachtige rose pinkzalm slechts
Litersblikken spinazie nu voor
Grote potten meikersen op sap slechts

139
89
139
99
39
167
139
119
59
119

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Bij elke fles limonadesiroop,
l prachtige strandbal voor 49 et
Bij elk zakje Tonnema snoep a 49 et,
l doosje vetkleurkrijtjes GRATIS
Bij elke 500 gram kaas, l blikje leverpastei GRATIS
Bij elke kilo suiker, 2 pak wafelkoeken voor
98 et
Bij elke 2 pakjes margarine,
200 gram echte chocoladehagel van 59 et voor 39 et

Fijne vleeswaren is maar je ware!
Gelderse ham, 200 gram 99 et
Paardenrookvlees, 150 gram 89 et
Ontbijtworst, 150 gram 49 et

Het neusje van de zalm!
Verse abrikozen op sap, grote pot slechts
10 repen chocolade slechts
2 grote flessen vruchtenlimonade slechts
Sardines in olijfolie, groot blik slechts
Boterhamvlokken, 200 gram
Vruchtjes, 200 gram
Soda, nu l l/2 kilo voor

99
98
89
59
49
49
39

et
et
et
et
et
et
et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

Laat uw was over aan een

wasautomaal
EEN

SCHONE

WAS:

^ zonder slijtage
<Ar zonder inspanning

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

A.E.G.

Bupro-gas

een klasse apart!
Turna f 995.—

Het gas uoor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Weulen Kranenbarg

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Kamer
aangeboden
bij dame alleen, zonder pension. Brieven
letter Z Bur. Contact.
Zoekt u voor uw geld
een

f7.65 per fles

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

KEUNE

5 '/2% rente

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

Vakantieregeling Kruideniers
Van 17 t.e.m. 24 aug.
zijn wij met VAKANTIE

REMMERS - Nieuwstad
Wilt u hiermede rekening houden met uw
inkopen.

Inlichtingen: W.ter Haar Ruim 1350 gezinnen in Vorden
gemeente-ontvanger
dat is
dan 90%
Hertog Karel v. Gelrezijn
op
JTACT
geabonneerd.
weg 3, Vorden
_ien er steeds meer in
„eesten, Wichmond,
iarchem en Noordink.

MINDERBROEDERSKLOOSTER BLIJFT OP DE
KRANENBURG
De Z.E. Zeergel. Heer Pater Drs. Valentinus v. d. Hey
den ofm, overste van het Franciscanerklooster op de
Kranenburg zal afscheid nemen van Vorden. Met in
gang van 10 augustus a.s. is hij door het Provinciaal be
stuur van de Orde der Franciscanen te Weert, benoemd
tot theologisch adviseur van het Apostolaat van de Pa
ters Franciscanen in het bisdom Groningen, met ah
woonplaats Drachten. Hij volgt hier de Z.E. Pater Siar
dus v. d. Klei op. Zijn nieuwe werkzaamheden zullen
vooral op het oecumenisch vlak liggen. Pater dr. v. d
Heyden werd op 15 november 1961 tot gardiaan alhier benoemd, juist in de periode toen men voor de
vraag stond of het klooster op de Kranenburg moes
blijven voortbestaan. Veel pleitte toen voor een opheffing. De paters vonden hun taak meest elders in hè
land. De Kranenburg lag voor hen erg exentrisch. Pater
v. d. Heyden heeft zich destijds georiënteerd omtren
de werkzaamheden van de paters, speciaal met betrekking tot de zielszorg in de Gelderse Achterhoek en wilde het klooster meer op de streek richten, een streven
waarin hij zeer zeker is geslaagd. De paters hebben hun
taak in deze omgeving gevonden, zodat het voortbestaan van het klooster nu wel zeker is.
De belangrijkste stappen die reeds zijn genomen zijn
onder meer:
1. een grotere binding in het Dekenaat door de 4jaarlijkse priester-recollecties;
2. liturgische begeleiding van school en parochie, voor
welk werk pater Donatus Elstgeest ofm. alhier in
de toekomst praktisch wordt vrijgesteld;
3. het werk van de middenstand in de Achterhoek, dat
langzaam maar zeker op gang komt;
4. deelname aan het oecumenisch Convent voor de
Achterhoek (samenkomsten en besprekingen van
dominees en priesters).
De scheidende gardiaan, die in Leuven theologie studeerde, student was te Parijs en aldaar de doctorstitel
in de theologie behaalde, was van 1948 tot 1952 Lector
in de Moraaltheologie in Toulous (Frankrijk). In de
enkele jaren dat hij hier werkzaam was, heeft hij zich
in Oostelijk Gelderland tal van vrienden verworven,
vooral door de drastische wijze, waarop hij zich in vrij
korte tijd grondig inwerkte in de streekproblemen. Men
ziet hem daarom niet gaarne vertrekken.

GESLAAGD
Aan de r.k. School voor Ambacht en Techniek te Borculo slaagden onze plaatsgenoten J. A. M. Helmink voor
timmerman; H. A. Hoebink, J. E. M. Berentsen, J. Th.
Dolphijn en E. J. Hulshof voor metaalbewerken; H. Th.
C. Baakman voor schilderen.
Voor de Avondopleiding ^fcursus van deze school
slaagden voor timmeren: J^rFr. Besselink; G. Bergsman voor metselen.
Te Deventer slaagde de heer H. Mombarg voor het
praktijkexamen boekhouden: mej. Tr. Jansen slaagde
voor het toelatingsexamei^^n de r.k. Kweekschool
„Insula Dei" te Arnhem. ^^

iktieue zakenman zo
Uj benut zijn kans!

Zennwmst.

i-Lebbink
ire

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

Ie AFWEZIG
'9 augustus
Telefoon 1342

;werk
Even,

klein!
zorg besteed
\rtrouwen.

ZELF SCHILDEREN: NIET MOEILIJK, ALS U DE
TUD NEEMT
Er zullen niet veel gezinnen zijn, waar in de laatste
jaren niet is gesproken over het zelf overschilderen
van huiskamer, gang, keuken of het kamertje van een
der kinderen. Daarenboven hebben reeds duizenden
mensen ontdekt, welk een enorme bevrediging het
geeft, als men zelf de kwast hanteert en de kamer
letterlijk onder zijn handen ziet opknappen. Voor
anderen lijkt zelf schilderen echter op een groot
avontuur. Zij durven het niet aan en besluiten om
het nog maar een poosje aan te zien. Toch is zelfschilderen niet zo moeilijk. Als men er de moeite en
de tijd voor over heeft om het te schilderen oppervlak goed schoon te maken en voor te behandelen,
lukt het vrijwel altijd om een stuk schilderwerk te
maken, dat de toets der kritiek kan doorstaan. De
maatregelen, die men moet treffen, zijn bovendien
vrij eenvoudig.
Rustig werk voorkomt fouten
Het is in verband met de plaatsruimte niet mogelijk,
om hier een complete cursus zelf-schilderen te geven.
Wél kunnen we u enkele wenken geven. De voornaamste wenk is wel: Doe alles rustig aan. Slechts
een geroutineerde vakman kan zich permitteren om
vlug te werken. Voor een leek is het beter, om zorgvuldig en langzaam te werk te gaan. Hij voorkomt
dan fouten en voorkomen is — óók bij schilderwerk
— beter dan genezen.
De tweede tip: maak u er niet met een Jantje van
Leiden van de voorbewerkingen af. Het is onmogeijk, om zonder enige voorbereiding over een oude
verflaag heen te gaan schilderen. Op die oude laag
heeft zich namelijk een uiterst dun laagje aanslag vast;ezet. Het gevolg is dan ook, dat de glanzende, nieuwe
verflaag niet hecht en met de nagel kan worden los;ekrabt.

Ten derde: waak bij het schilderen voor stof. Stofdeeltjes vinden het heerlijk om zich vast te zetten in
de nog natte verflaag. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van uw werk niet. Maak daarom een kamer
eerst goed schoon, voor u gaat schilderen.
Tenslotte: schilder nooit over een rode verflaag. De
pigment (kleurstof) hiervan is dermate agressief, dat
zij door de nieuwe verflaag heen komt.
In schilderstaal heet dat „doorbloeden". U hebt er
echter weinig aan, of u die naam kent. De enige oplossing is: schilder een rode verflaag over met rode
verf.
Weinig verf voor goed resultaat
Wij zijn ons er van bewust, dat u aan deze wenken
weinig hebt, als u met plannen rondloopt, om zelf te
gaan schilderen. Daarom vermelden wij hier een aantal stappen, die u dient te ondernemen als u uw
krachten gaat beproeven op reeds geschilderd houtwerk, dat er nog goed uitziet. Die stappen zijn:
1. Was het hout goed af met water, waaraan 25 pet.
ammoniak is toegevoegd.
2. Bevochtig hierna het oppervlak met water en
schuur het goed af met watervast schuurpapier
280. U kunt hierbij het beste gebruik maken van
een schuurkurk (bij een verfhandelaar te koop),
waar u het watervast schuurpapier om, heen klemt.
3. Hierna het oppervlak nawassen met schoon water.
Vervolgens goed afnemen met de zeem.
4. Na droging de beschadigingen bijwerken. Beschadigingen werkt u weg met plamuur. Breng nooit
te dikke lagen plamuur op. ledere laag één nacht
laten drogen. Hierna de plamuur met schuurpapier
280 droog gladschuren.
5. De geplamuurde plekken lakken. Hierdoor voorkomt u, dat de aflak later op deze plaatsen glansverlies vertoont.
6. Na droging kunt u nu gauw aflakken. Dit doet u
met een kwast, die iets minder breed is dan het te
schilderen object.
Neem weinig verf aan de kwast. Dat is heel belangrijk om vuile handen te voorkomen. De beste methode
is, de haren van de kwast slechts tot 1A deel in de
verf te dopen. Haal de kwast hierna rechtstandig naar
boven, breng hem horizontaal en draai hem een halve
slag om. U krijgt dan gegarandeerd geen vuile handen en. ... u voorkomt velvorming in de bus.
Oefening baart kunst
Ziezo, dat is het begin van alle schilderwijsheid. Let
wel: het begin. Want ook voor schilderen geldt dat
oefening kunst baart. Na het lezen van deze tips bent
u geen volleerd schilder. Daarom ons allerlaatste
advies: ga eerst eens iets schilderen dat „uit het gezicht" is. Een schuurdeur bijv. is een goed object om
schilderen op te leren. Ook een zolderdeur of de
binnenkant van een kelderkast kunnen als zodanig
goed dienst doen. Leer dan van uw fouten. En als u
een beetje routine en wat handigheid hebt opgedaan,
begin dan aan grotere ruimten. Veel succes!
Breng zomers kleuren in uw woning
Als een doe-het-zelver thuis gaat schilderen, is het
nuttig als hij zich houdt aan enkele grondprincipes.
Wie dit niet doet loopt gevaar bij het schilderen van
zijn interieur fouten te maken die het gehele werk
bederven. Voor de prettige vrije tijdsbesteding, die
het zelfschilderen toch is, kan de doe-het-zelver kiezen
uit vele kleuren. Er is keus te over om de lente of de
zomer in huis te halen. Een van de grondbeginselen
van het schilderen is dat een grote verscheidenheid
aan kleur vermeden dient te worden. In een kamer
met vier wanden in vier verschillende kleuren is het
vrijwel onmogelijk te leven. Onder alle omstandigheden moet de kleurgeving sober blijven. In de meeste
gevallen is het voldoende als één wand met mpderne,
wasbare muurverf een kleur krijgt en de overige grijs
of wit worden gehouden. De keuze van de kleur is
sterk afhankelijk van de kompasrichting, waarop de
kamer ligt: een kamer op het noorden zal heel anders
geschilderd moeten worden dan een op het zuiden,
omdat in de eerste nooit zon komt en dus een koude
sfeer ontstaat die gecorrigeerd kan worden door warme kleuren als oranje en geel; in een kamer op het
zuiden komt veel zonlicht binnen en kunnen we dus
beter wat koelere kleuren gebruiken als groen of
blauw. Wat de lichtinval betreft moet er nog op gewezen worden dat de wand die het meeste licht vangt
een kleur kan krijgen die het meeste licht in zich opneemt en dus het minste terugkaatst of om het wat
deftiger te zeggen de laagste reflectie-coëfficiënt heeft.
De lichtste kleuren hebben over het algemeen de
hoogste reflectie-coëfficiënt.
Met kleur op de muur is veel te bereiken. Een van
de bekendste punten is wel het feit dat het mogelijk
is met kleur een kamer te „verbouwen". Een lang
smal vertrek wordt voor het oog vierkanter wanneer
de lange wanden lichter en de korte wanden donkerder worden geschilderd. Blauw of van blauw afgeeide kleuren hebben de eigenschap voor ons oog te
wijken, terwijl rood en de daarvan afgeleide kleuren
een tegengestelde indruk maken, zodat met behulp van
deze kleuren eveneens „verbouwini;s"-effecten zijn te
>ereiken. Iets dergelijks vindt men hij een hoge ruimte
die minder hoog zal lijken als bovenaan de wand een
iehte fries wordt aangebracht in dezelfde kleur als
het plafond. Het gebruik van felle, sprekende kleuren
n een kamer is over het algemeen niet aan te raden,
e springen voortdurend in het oog en eisen zodoende
e veel aandacht op. Het mag nooit zó worden dat u
bij de kleuren inwoont; de kleuren zijn er alleen om
iet leven te veraangenamen.

